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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2964 της 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγμα
τος. 

Αριθμός 30(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζώων (Επιστημονικά Πειράματα) Συνοπτικός 

Νόμος του 1995. Τίτλ°ζ· 
2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, 

έννοια-

"άδεια σχεδίου" σημαίνει άδεια χορηγούμενη δυνάμει του άρθρου Τ 
"αναισθητικό" σημαίνει κάθε ουσία που προκαλεί απώλεια αισθήσεων, 

περιλαμβανόμενης της αίσθησης του πόνου· 
"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος-

"εγκεκριμένο", σε σχέση με υποστατικό, σημαίνει εγκεκριμένο από το 
Διευθυντή δυνάμει πιστοποιητικού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 6 ή 
7, ανάλογα με την περίπτωση.· 

"ελεγχόμενο πείραμα" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 4· 
"Επιθεωρητής" σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 19 οριζόμενο πρόσωπο· 
"κτηνίατρος" σημαίνει εγγεγραμμένο κτηνίατρο δυνάμει του περί της ΐ69τουΐ990. 

Άσκησης της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου· 
"προστατευόμενο ζώο" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 3· 
"Συμβουλευτική Επιτροπή" σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 20 εγκαθι-

δρυόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή Πειραμάτων 
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος· 
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Ν. 30(Ι)/95 672 

"χώρος" σημαίνει το έδαφος και τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, 
περιλαμβανομένων κ α ι των εξομοιουμένων ως έδαφος της Δημοκρατίας 
Κυπριακών π λ ο ί ω ν 

Προστατευ 3.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, "προστατευόμενο 
όμενα ζώα. ζώ0» γ ΐ α τ σ υ ς άκοπους του παρόντος Νόμου σημαίνει κάθε ζωντανό σπονδυλωτό 

εκτός του ανθρώπου. 
(2) Κάθε τέτοιο σπονδυλωτό στην εμβρυϊκή ή νυμφική του μορφή είναι 

προστατευόμενο ζώο μόνο από το στάδιο της ανάπτυξης του όταν

(α) Στην περίπτωση θηλαστικού, πτηνού ή ερπετού, έχει παρέλθει το ήμισι 
της περιόδου κυοφορίας ή επώασης για το σχετικό είδος· και 

(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, αυτό καθίσταται ικανό ανεξάρτητης διατρο

φής. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα ζώο θα θεωρείται ότι συνεχίζει 
να είναι ζωντανό μέχρι της οριστικής διακοπής της κυκλοφορίας του αίματος 
ή της καταστροφής του εγκεφάλου του. 

Ελεγχόμενα 4.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, "ελεγχόμενο πείραμα" 
πειράματα. yia τ ο υ ς σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει οποιαδήποτε πειραματική ή 

άλλη επιστημονική διαδικασία που εφαρμόζεται πάνω σε προστατευόμενο ζώο 
και που πιθανόν να έχει ω ς αποτέλεσμα την πρόκληση στο ζώο αυτό πόνου, 
ταλαιπωρίας, φόβου, έντασης ή μόνιμης βλάβης: 

Νοείται ότι οποιαδήποτε χειρουργική ή άλλη επέμβαση σε ζώο κατά τη διάρκεια 
ελεγχόμενου πειράματος πρέπει να διενεργείται από κτηνίατρο. 

(2) Κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών η οποία πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα, 
τη γέννηση ή την εκκόλαψη προστατευόμενου ζώου συνιστά επίσης ελεγχόμενο 
πείραμα, εφόσον αυτή πιθανόν να συνεπάγεται για το ζώο αυτό οποιαδήποτε 
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

(3) Για τη διαπίστωση κατά πόσο οποιαδήποτε διαδικασία πιθανόν να προ
καλέσει το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η χρησιμοποίηση 
αναισθητικού ή αναλγητικού, ή αφαίρεση του εγκεφάλου και οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία αναισθητοποίησης ζώου δε λαμβάνεται υπόψη· επίσης η χορήγηση 
αναισθητικού σε προστατευόμενο ζώο ή η αφαίρεση του εγκεφάλου ή οποιαδήποτε 
άλλη διαδικασία που εφαρμόζεται σε τέτοιο ζώο, για σκοπούς οποιασδήποτε 
πειραματικής ή άλλης επιστημονικής διαδικασίας συνιστά από μόνη της ελεγχόμενο 
πείραμα. 

(4) Η τοποθέτηση δακτυλίων ή ενωτίων σε ζώο η σήμανση αυτού, ή η εφαρμογή 
οποιασδήποτε ανθρωπίνως αποδεκτής διαδικασίας για τον αποκλειστικό σκοπό 
αναγνώρισης του ζώου δε συνιστά ελεγχόμενο πείραμα εφόσον προκαλείται μόνο 
στιγμιαίος πόνος ή στιγμιαία ταλαιπωρία και όχι μόνιμη βλάβη. 

(5) Επέμβαση ή χορήγηση ουσίας σε ζώο που γίνεται από κτηνίατρο και που 
αποσκοπεί να βοηθήσει στην κτηνιατρική διάγνωση της κατάστασης και τη θεραπεία 
του ζώου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δοκιμή η οποία αφορά ζώα ή πτώματα 
ζώων και έχει σχέση με την κτηνιατρική επιστήμη και την άσκηση κτηνιατρικής 
δε συνιστά ελεγχόμενο πείραμα. 

(6) Η θανάτωση προστατευόμενου ζώου συνιστά ελεγχόμενο πείραμα μόνο 
εφόσον

(α) Το ζώο θανατώνεται για σκοπούς πειραματικής ή άλλης επιστημονικής 
χρησιμοποίησης· 
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(β) ο χώρος όπου θανατώνεται το ζώο είναι εγκεκριμένο υποστατικό· και 
(Υ) η χρησιμοποιούμενη μέθοδος θανάτωσης δεν ανήκει σε μια από τις 

κατάλληλες για το συγκεκριμένο ζώο μεθόδους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 1 του παρόντος Νόμου· Παράρτημα ι. 

(7) Στο παρόν άρθρο η φράση "επιστημονική διαδικασία" δεν περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε αναγνωρισμένη κτηνιατρική, γεωργική ή κτηνοτροφική πρα
κτική. 

5. Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξάγει ελεγχόμενο πείραμα Απαγόρευση 
πάνω σε ζώο, εκτός αν διεξαγωγής 

πειραμάτων 
(α) Το πρόσωπο αυτό είναι κάτοχος προσωπικής άδειας η οποία του παρέχει χωρίς άδεια, 

το δικαίωμα διεξαγωγής ελεγχόμενου πειράματος συγκεκριμένης 
περιγραφής πάνω σε ζώο ή ζώα συγκεκριμένης περιγραφής· 

(β) το πείραμα διεξάγεται στα πλαίσια προγράμματος εργασίας το οποίο 
καθορίζεται σε άδεια σχεδίου η οποία εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή ως μέρος 
του προγράμματος αυτού, ελεγχόμενου πειράματος συγκεκριμένης 
περιγραφής πάνω σε ζώο ή ζώα συγκεκριμένης περιγραφής· και 

(γ) ο χώρος διεξαγωγής του πειράματος είναι χώρος ο οποίος εξειδικεύεται 
στην προσωπική άδεια και στην άδεια σχεδίου. 

6.(1) Η προσωπική άδεια είναι η άδεια η οποία χορηγείται από το Διευθυντή προσωπικές 
και η οποία παρέχει στον κάτοχο της το δικαίωμα διεξαγωγής ελεγχόμενων αδειεζ
πειραμάτων συγκεκριμένης περιγραφής πάνω σε ζώα συγκεκριμένης περιγραφής 
και σε συγκεκριμένο χώρο ή χώρους· 

(2) Η αίτηση για χορήγηση προσωπικής άδειας υποβάλλεται στο Διευθυντή 
σε τέτοιο έντυπο και πρέπει να συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες 
ως θέλουν κανονισμοί καθορίσει· επιπρόσθετα ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει 
από τον αιτητή να του προσκομίσει τέτοια άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που 
αυτός ήθελε λογικά θεωρήσει αναγκαίες για τη χορήγηση της άδειας. 

(3) Εκτός όπου ο Διευθυντής αποφασίζει σε συγκεκριμένη περίπτωση να μην 
απαιτήσει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, κάθε τέτοια αίτηση 
πρέπει να προσυπογράφεται από πρόσωπο το οποίο

(α) Είναι κάτοχος προσωπικής άδειας ή άδειας η οποία θεωρείται ως 
προσωπική άδεια δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 28· 

(β) είναι γνώστης των βιολογικών γνώσεων ή άλλων σχετικών προσόντων 
του αιτητή καθώς και της πείρας και του χαρακτήρα αυτού, 

και ο προσυπογραφών την αίτηση αυτή πρέπει, αν είναι δυνατόν να κατέχει 
υπεύθυνη θέση στο χώρο όπου ο αιτητής πρόκειται να εξουσιοδοτηθεί με την 
άδεια να διεξάγει τα καθοριζόμενα σ' αυτή πειράματα. 

(4) Καμιά προσωπική άδεια δε χορηγείται σε πρόσωπο κάτω των δεκαοκτώ 
ετών. 

(5) Η προσωπική άδεια θα συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου ανακληθεί· ο 
Διευθυντής όμως θα επανεξετάζει κάθε προσωπική άδεια που χορηγεί κατά 
διαστήματα μη υπερβαίνοντα τα πέντε έτη και μπορεί για το σκοπό αυτό να απαιτεί 
από τον κάτοχο να του προσκομίσει τέτοια στοιχεία και πληροφορίες όπως ο 
Διευθυντής ήθελε λογικά θεωρήσει αναγκαίες. 

7.(1) Η άδεια σχεδίου είναι η άδεια η οποία χορηγείται από το Διευθυντή Αδειεζ 
και η οποία καθορίζει ένα πρόγραμμα εργασίας και εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή, σχε ιου' 
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ως μέρος του προγράμματος αυτού, συγκεκριμένων ελεγχόμενων πειραμάτων 
πάνω σε ζώα συγκεκριμένων περιγραφών σε συγκεκριμένο χώρο ή χώρους. 

(2) Άδεια σχεδίου δε χορηγείται παρά μόνο σε πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει 
καθολική ευθύνη για το πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται στην άδεια. 

(3) Αδεια σχεδίου δε χορηγείται για οποιοδήποτε πρόγραμμα εκτός αν ο 
Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι το πρόγραμμα αυτό αναλαμβάνεται για ένα ή 
περισσότερους από τους πιο κάτω σκοπούς: 

(α) Την πρόληψη (είτε κατόπιν δοκιμής οποιουδήποτε προϊόντος είτε με 
άλλο τρόπο) ή τη διάγνωση ή θεραπεία νόσου, ασθένειας ή ανωμαλίας, 
ή των συνεπειών τους στον άνθρωπο, στα ζώα ή στα φυτά· 

(β) την εκτίμηση, εξακρίβωση, ρύθμιση ή μεταβολή των φυσιολογικών 
καταστάσεων ή συνθηκών στον άνθρωπο, στα ζώα ή στα φυτά· 

(γ) την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προς όφελος της υγείας ή 
ευημερίας του ανθρώπου ή των ζώων 

(δ) την προαγωγή των γνώσεων στη βιολογία και στη φυσιολογική συμπε
ριφορά· 

(ε) την εκπαίδευση ή εξάσκηση σε οποιαδήποτε εκπαιδευτήρια, εξαιρουμένων 
των σχολείων στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης· 

(στ) ιατροδικαστικές έρευνες· 
(ζ) την εκτροφή ζώων για πειραματική ή άλλη επιστημονική χρήση. 

(4) Στην απόφαση του κατά πόσο και με ποιους όρους θα χορηγήσει άδεια 
σχεδίου ο Διευθυντής οφείλει να σταθμίζει τις πιθανές δυσμενείς συνέπειες διά 
συγκεκριμένα ζώα έναντι του οφέλους που πιθανόν να προκύψει ως αποτέλεσμα 
του προγράμματος που θα καθορισθεί στην άδεια. 

(5) Ο Διευθυντής δε χορηγεί άδεια σχεδίου εκτός αν ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής 
έχει μελετήσει επαρκώς τη δυνατότητα επίτευξης του σκοπού του προγράμματος, 
που θα καθορισθεί στην άδεια, με άλλα μέσα, τα οποία δε συνεπάγονται χρη
σιμοποίηση προστατευόμενων ζώων. 

(6) Ο Διευθυντής δε χορηγεί άδεια σχεδίου η οποία εξουσιοδοτεί τη χρησι
μοποίηση γάτων, σκύλων, πιθηκοειδών ή ιπποειδών, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι 
τα ζώα κανενός άλλου είδους δεν είναι κατάλληλα για τους σκοπούς του προ
γράμματος που θα εξειδικευθεί στην άδεια, ή ότι δεν είναι πρακτικά δυνατή η 
εξασφάλιση ζώων οποιωνδήποτε άλλων ειδών κατάλληλων για τους σκοπούς 
αυτούς: 

Νοείται ότι σε καμιά περίπτωση δε χορηγείται άδεια για χρησιμοποίηση των 
πιο πάνω αναφερόμενων ζώων για σκοπούς ελέγχου καλλυντικών και άλλων 
συναφών ειδών. 

(7) Εκτός αν ανακληθεί και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8), η 
άδεια σχεδίου θα συνεχίζει να ισχύει για την περίοδο που καθορίζεται στην άδεια 
και μπορεί να ανανεώνεται για περαιτέρω περιόδους αλλ' όμως, χωρίς επηρεασμό 
της δυνατότητας χορήγησης νέας άδειας αναφορικά με το συγκεκριμένο πρό
γραμμα, καμιά τέτοια άδεια δεν μπορεί να ισχύσει συνολικά για περισσότερα 
από πέντε έτη. 
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(8) Η άδεια σχεδίου τερματίζεται με το θάνατο του κατόχου αυτής, αλλ' αν

ία) Ο κάτοχος πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 8 αναφορικά με χώρο 
καθορισμένο στην άδεια· ή 

(β) όταν σύμφωνα με το εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου η άδεια δεν καθορίζει 
χώρο για τον οποίο υπάρχει τέτοιο πιστοποιητικό, ο κάτοχος προσωπικής 
άδειας ο οποίος ασχολείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

γνωστοποιήσει στο Διευθυντή το θάνατο του κατόχου μέσα σε επτά ημέρες 
αφ' ότου περιήλθε σε γνώση του, η άδεια σχεδίου, εκτός αν ο Διευθυντής ήθελε 
διατάξει διαφορετικά, θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι το τέλος μιας περιόδου είκοσι 
οκτώ ημερών αρχίζοντας από την ημερομηνία της γνωστοποίησης. 

8.(1) Με την επιφύλαξη του πιο κάτω εδαφίου (2), κανένας χώρος δεν μπορεί Υποστατικά 
να καθορισθεί σε άδεια σχεδίου εκτός αν είναι χώρος εγκεκριμένος δυνάμει επισιΤΡονικών 

πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου 
ως υποστατικό επιστημονικών πειραμάτων. 

(2) Το πιο πάνω εδάφιο (1) δεν τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση για 
την οποία ο Διευθυντής θεωρεί ότι το πρόγραμμα ή οι διαδικασίες που εξου
σιοδοτούνται από την άδεια σχεδίου απαιτούν από αυτόν να καθορίσει δια
φορετικό χώρο. 

(3) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναφορικά με υποστατικό επι
στημονικών πειραμάτων υποβάλλεται στο Διευθυντή σε τέτοιο έντυπο και πρέπει 
να συνοδεύεται από τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες ως θέλουν κανονισμοί 
καθορίσει· επιπρόσθετα ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει τέτοια άλλα στοιχεία 
ή πληροφορίες που αυτός ήθελε λογικά θεωρήσει αναγκαίες για τη χορήγηση του 
πιστοποιητικού. 

(4) Πιστοποιητικό δε χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου

(α) Εκτός σε πρόσωπο που κατέχει υπεύθυνη θέση στο συγκεκριμένο υπο
στατικό· και 

(β) εκτός αν η αίτηση κατονομάζει για συμπερίληψη στο πιστοποιητικό, 
σύμφωνα με το εδάφιο (5), πρόσωπο ή πρόσωπα που φαίνονται στο 
Διευθυντή ότι είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό. 

(5) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου πρέπει να καθορίζει

(α) Ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την καθημερινή φροντίδα των προστα
τευόμενων ζώων που διατηρούνται για πειραματικούς ή άλλους επι
στημονικούς σκοπούς στο υποστατικό· και 

(β) ένα κτηνίατρο για να παρέχει συμβουλές αναφορικά με την υγεία και 
ευημερία των ζώων: 

Νοείται ότι σε περίπτωση δημόσιων υποστατικών επιστημονικών 
πειραμάτων ο κτηνίατρος θα είναι είτε κτηνιατρικός λειτουργός ή ιδιώτης 
κτηνίατρος, ενώ σε περίπτωση ιδιωτικών υποστατικών επιστημονικών 
πειραμάτων θα είναι ιδιώτης κτηνίατρος, και το ίδιο πρόσωπο μπορεί, 
αν ο Διευθυντής το κρίνει πρόσφορο, να καθορισθεί δυνάμει και των 
δύο πιο πάνω παραγράφων του παρόντος εδαφίου. 

(6) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου θα παραμένει σε ισχύ μέχρις 
ότου ανακληθεί. 
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Υποστατικά 9.(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να εκτρέφει σ' οποιοδήποτε 
εκτροφής και χώρο για να χρησιμοποιηθούν σε ελεγχόμενα πειράματα προστατευόμενα ζώα 
Παράρτημα 2. τη? περιγραφής που αναφέρεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Νόμου, εκτός 

αν ο χώρος αυτός είναι εγκεκριμένος ως υποστατικό εκτροφής δυνάμει πιστο
ποιητικού που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

(2) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να διατηρεί σ' οποιοδήποτε χώρο 
οποιαδήποτε τέτοια προστατευόμενα ζώα τα οποία δεν έχουν εκτραφεί εκεί αλλά 
πρόκειται να διατεθούν για να χρησιμοποιηθούν σε άλλο χώρο σε ελεγχόμενα 
πειράματα, εκτός αν ο χώρος αυτός είναι εγκεκριμένος ως υποστατικό διάθεσης 
δυνάμει πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του παρόντος 
άρθρου. 

(3) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού αναφορικά με υποστατικό εκτροφής 
ή διάθεσης υποβάλλεται στο Διευθυντή σε τέτοιο έντυπο και πρέπει να συνοδεύεται 
από τέτοια στοιχεία ή πληροφορίες ως θέλουν κανονισμοί καθορίσει· επιπρόσθετα 
ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει τέτοια άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που αυτός 
ήθελε λογικά θεωρήσει αναγκαίες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 

(4) Πιστοποιητικό δε χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου εκτός αν η 
αίτηση κατονομάζει για συμπερίληψη στο πιστοποιητικό, σύμφωνα με το εδάφιο 
(5), πρόσωπο ή πρόσωπα που φαίνονται στο Διευθυντή ότι είναι κατάλληλα για 
το σκοπό αυτό. 

(5) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου πρέπει να καθορίζει

(α) Ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την καθημερινή φροντίδα των ζώων που 
εκτρέφονται ή διατηρούνται για εκτροφή στο υποστατικό ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, που διατηρούνται εκεί για το σκοπό διάθεσης τους 
για να χρησιμοποιηθούν σε ελεγχόμενα πειράματα· και 

(β) ένα κτηνίατρο για να παρέχει συμβουλές αναφορικά με την υγεία και 
ευημερία των ζώων: 

Νοείται ότι σε περίπτωση δημόσιων υποστατικών επιστημονικών 
πειραμάτων ο κτηνίατρος θα είναι είτε κτηνιατρικός λειτουργός ή ιδιώτης 
κτηνίατρος, ενώ σε περίπτωση ιδιωτικών υποστατικών επιστημονικών 
πειραμάτων θα είναι ιδιώτης κτηνίατρος, και το ίδιο πρόσωπο μπορεί, 
αν ο Διευθυντής το κρίνει πρόσφορο, να καθορισθεί δυνάμει και των 
δύο πιο πάνω παραγράφων του παρόντος εδαφίου. 

(6) Πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος άρθρου θα παραμένει σε ισχύ μέχρις 
ότου ανακληθεί. 

Λήψη 10. Πριν από τη χορήγηση άδειας ή την έκδοση πιστοποιητικού δυνάμει του 
συμβουλευτικής π α ρ 0 ν τ 0 ς Νόμου, ο Διευθυντής οφείλει να συμβουλευθεί ένα από τους Επιθεωρητές 

που έχουν ορισθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου και, επιπρόσθετα, μπορεί, αν 
το θεωρήσει σκόπιμο, να ζητήσει τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που 
καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου. 

Όροι. 11.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άδεια ή πιστο

ποιητικό δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορεί να περιέχει τέτοιους όρους που 
θεωρεί κατάλληλους ο Διευθυντής. 

(2) Στους όρους προσωπικής άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνεται

(α) Όρος σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος πρέπει να λαμβάνει μέτρα για 
την αποφυγή ή τη μείωση στο ελάχιστο όριο που συμβιβάζεται με τους 
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σκοπούς των εξουσιοδοτημένων πειραμάτων κάθε πόνου, ταλαιπωρίας 
ή στενοχώριας στα ζώα πάνω στα οποία πιθανόν να διεξαχθούν τα 
πειράματα αυτά και· 

(β) ένας απαράβατος όρος τερματισμού της ζωής, δηλαδή όρος που να 
καθορίζει τις περιστάσεις στις οποίες ένα προστατευόμενο ζώο το οποίο 
υποβάλλεται ή έχει υποβληθεί σε ελεγχόμενο πείραμα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να θανατώνεται αμέσως με μια κατάλληλη για το συγκεκριμένο 
ζώο μέθοδο θανάτωσης που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Παράρτημα ι. 
Νόμου ή με τέτοια άλλη μέθοδο που τυχόν εξουσιοδοτείται από την 
άδεια. 

(3) Στους όρους άδειας σχεδίου πρέπει, εκτός αν ο Διευθυντής θεωρεί 
δικαιολογημένη μια εξαίρεση, να περιλαμβάνεται όρος με την έννοια ότι-

(α) Κανένας γάτος ή σκύλος δε θα χρησιμοποιείται δυνάμει της άδειας εκτός 
αν αυτός έχει εκτραφεί σε εγκεκριμένο υποστατικό εκτροφής και έχει 
εξασφαλισθεί από τέτοιο υποστατικό· και 

(β) κανένα άλλο προστατευόμενο ζώο της περιγραφής που καθορίζεται στο 
Παράρτημα 2 του παρόντος Νόμου δε θα χρησιμοποιείται δυνάμει της παράρτημα 2. 
άδειας, εκτός αν αυτό έχει εκτραφεί σε εγκεκριμένο υποστατικό εκτροφής 
ή εξασφαλισθεί από συγκεκριμένο υποστατικό διάθεσης, 

αλλά καμιά εξαίρεση από τον όρο που επιβάλλει η παράγραφος (α) δεν μπορεί 
να γίνει, εκτός αν ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι κανένα ζώο κατάλληλο για το 
σκοπό του προγράμματος που καθορίζεται στην άδεια δεν μπορεί να εξασφαλισθεί 
σύμφωνα με τον όρο αυτό. 

(4) Αν οι όροι προσωπικής άδειας επιτρέπουν στον κάτοχο της να χρησιμοποιεί 
βοηθούς για την εκτέλεση, κάτω από τις οδηγίες του, καθηκόντων που δεν απαιτούν 
τεχνικές γνώσεις, καμιά πράξη βοηθού που γίνεται σύμφωνα με τέτοιο όρο δε 
θα αποτελεί παράβαση του άρθρου 5. 

(5) Στους όρους πιστοποιητικού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 8 θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται όρος που να απαγορεύει τη θανάτωση, με διαφορετική μέθοδο 
από την προσήκουσα δυνάμει του Παραρτήματος 1 του παρόντος Νόμου ή από παράρτημα ι. 
την εγκεκριμένη από το Διευθυντή, οποιουδήποτε προστατευόμενου ζώου το 
οποίο διατηρείται στο υποστατικό για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς, αλλά το οποίο δεν υποβάλλεται σε ελεγχόμενο πείραμα ή το οποίο δεν 
επιβάλλεται να θανατωθεί δυνάμει του άρθρου 16 στους όρους πιστοποιητικού 
που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 9 θα πρέπει να περιλαμβάνεται όρος που να 
απαγορεύει τη θανάτωση, με διαφορετική μέθοδο από την πιο πάνω αναφερόμενη, 
ενός ζώου της περιγραφής που καθορίζεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Νόμου παράρτημα 2. 
το οποίο εκτρέφεται ή διατηρείται για σκοπούς εκτροφής, ή ανάλογα με την 
περίπτωση, διατηρείται στο υποστατικό για σκοπούς διάθεσης προς χρήση σε 
ελεγχόμενα πειράματα, αλλά το οποίο δε χρησιμοποιείται, ή δε διατίθεται προς 
χρήση, για το σκοπό αυτό. 

(6) Στους όρους πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 8 ή 9 θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται όροι που να επιβάλλουν στον κάτοχο του πιστοποιητικού-

(α) Να εξασφαλίζει τη διάθεση προσώπου ικανού να θανατώνει ζώα κατά 
τρόπο καθοριζόμενο στους όρους που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο 
(5)· και 
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(β) να τηρεί βιβλία για την καταγραφή στοιχείων σχετικά με την πηγή, 
χρησιμοποίηση και καταστροφή των ζώων που διατηρούνται στο υπο
στατικό για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, που εκτρέφονται ή διατηρούνται εκεί για χρήση σε 
ελεγχόμενα πειράματα. 

(7) Παράβαση ενός από τους όρους άδειας ή πιστοποιητικού δεν καθιστά 
άκυρη την άδεια ή το πιστοποιητικό, αλλά θα αποτελεί λόγο για τη διαφοροποίηση 
ή ανάκληση αυτών. 

Διαφοροποίηση 12. Άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει του παρόντος Νόμου μπορεί να διαφο
χαι ανάκληση. ρθπο1ηθεί ή ανακληθεί από το Διευθυντή

(α) Για το λόγο που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 11· 
(β) σε κάθε άλλη περίπτωση στην οποία ο Διευθυντής θεωρεί σκόπιμο να 

Δικαίωμα 
υποβολής 
ενστάσεων. 

(Υ) 
προβεί στην ενέργεια αυτή· ή 
κατόπιν έκκλησης του κατόχου· 

Αναστολή σε 
επείγουσες 
περιπτώσεις. 

13.—(1) Οποτεδήποτε ο Διευθυντής προτίθεται

(α) Να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος 
Νόμου· ή 

(β) να διαφοροποιήσει ή ανακαλέσει τέτοια άδεια ή πιστοποιητικό άλλως 
ή κατόπιν έκκλησης του κατόχου, 

αυτός οφείλει να επιδώσει στον αιτητή ή στον κάτοχο αυτών ειδοποίηση για την 
πρόθεση του να ενεργήσει όπως πιο πάνω. 

(2) Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ο 
Διευθυντής προτίθεται να ενεργήσει και να παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα 
που χορηγούνται δυνάμει του εδαφίου (3). 

(3) Το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) 
έχει το δικαίωμα να προβεί σε γραπτές παραστάσεις προς τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή αν, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της προς αυτόν επίδοσης 
της ειδοποίησης, γνωστοποιήσει στο Διευθυντή την επιθυμία του να ασκήσει το 
δικαίωμα αυτό. 

(4) Ο κάτοχος άδειας ή πιστοποιητικού ο οποίος δεν ικανοποιείται με 
οποιοδήποτε όρο που περιλαμβάνεται σ' αυτή έχει δικαίωμα, αν γνωστοποιήσει 
στο Διευθυντή την επιθυμία του αυτή, να προβεί σε γραπτές παραστάσεις και, 
αν επιθυμεί, σε προφορικές παραστάσεις προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή· αλλ' 
η υποβολή τέτοιων παραστάσεων δε θα επηρεάζει την εφαρμογή οποιουδήποτε 
όρου εκτός αν και μέχρις ότου ο όρος αυτός διαφοροποιηθεί δυνάμει, του άρθρου 12. 

(5) Η Συμβουλευτική Επιτροπή μετά από την εξέταση των γενόμενων 
παραστάσεων υποβάλλει έκθεση στο Διευθυντή, ο οποίος στη συνέχεια αποστέλλει 
αντίγραφο της έκθεσης στο πρόσωπο που έκαμε τις παραστάσεις και λαμβάνει 
αυτήν υπόψη στην απόφαση του για απόρριψη της αίτησης ή για διαφοροποίηση 
ή ανάκληση της άδειας ή του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση. 

(6) Ειδοποίηση δυνάμει του εδαφίου (1) μπορεί να επιδίδεται είτε προσωπικά 
είτε με το ταχυδρομείο. 

14.(1) Αν, για την ευημερία οποιωνδήποτε προστατευόμενων ζώων, ο 
Διευθυντής θεωρεί κατεπειγόντως αναγκαία την άμεση παύση ισχύος οποιασ
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δήποτε άδειας ή πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος Νόμου, αυτός αναστέλλει, 
με ειδοποίηση επιδιδόμενη στον κάτοχο, την ισχύ αυτών για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις μήνες. 

(2) Αν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής επιδοθεί ειδοποίηση πρόθεσης 
διαφοροποίησης ή ανάκλησης της άδειας ή του πιστοποιητικού δυνάμει του άρθρου 
13 αλλά κατά τη λήξη της περιόδου αυτής-

(α) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 προθεσμία γνωστοποίησης 
στο Διευθυντή δεν έχει εκπνεύσει· ή 

(β) επίκεινται ή γίνονται παραστάσεις σύμφωνα με το ειρημένο εδάφιο· ή 
(γ) τέτοιες παραστάσεις έχουν γίνει αλλ' ο Διευθυντής δεν έχει λάβει ή δεν 

έχει συμπληρώσει τη μελέτη της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
προς την οποία έγιναν οι παραστάσεις, 

αυτός μπορεί, με ειδοποίηση επιδιδόμενη στον κάτοχο, να αναστείλει περαιτέρω 
την άδεια ή το πιστοποιητικό μέχρις ότου καταστεί δυνατόν να αποφασίσει αν 
θα διαφοροποιήσει ή ανακαλέσει αυτά, αλλά καμιά τέτοια περαιτέρω αναστολή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους τρεις μήνες κάθε φορά. 

(3) Ειδοποίηση δυνάμει του παρόντος άρθρου μπορεί να επιδίδεται προσωπικά 
ή με το ταχυδρομείο. 

15.—(1) Όταν ένα προστατευόμενο ζώο- Επαναχρησι-

(α) Έχει υποβληθεί σε σειρά ελεγχόμενων πειραμάτων για ένα συγκεκριμένο ποο^αίευ-
σκοπό· και όμενωνζώων. 

(β) του έχει χορηγηθεί γενικό αναισθητικό για οποιοδήποτε από τα πειράματα 
αυτά και αφέθηκε να επανακτήσει τις αισθήσεις του, 

το ζώο αυτό απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε περαιτέρω 
ελεγχόμενα πειράματα. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν αποκλείει τη χρησιμοποίηση ζώου με τη συγκατάθεση 
του Διευθυντή εφόσον-

(α) Η διαδικασία, η κάθε διαδικασία, για την οποία χορηγήθηκε το αναισθητικό 
αποτελούσε απλή χειρουργική προετοιμασία αναγκαία για μεταγενέστερο 
πείραμα· ή 

(β) το αναισθητικό χορηγήθηκε αποκλειστικά για ακινητοποίηση του ζώου· 
ή 

(γ) το ζώο ευρίσκεται κάτω από την επήρεια γενικής αναισθησίας καθ' όλες 
τις περαιτέρω πειραματικές διαδικασίες και δεν αφήνεται να επανακτήσει 
τις αισθήσεις του. 

(3) Όταν ένα προστατευόμενο ζώο-

(α) Έχει υποβληθεί σε σειρά ελεγχόμενων πειραμάτων για ένα συγκεκριμένο 
σκοπό· αλλά 

(β) δεν του έχει χορηγηθεί γενικό αναισθητικό για οποιοδήποτε από τα 
πειράματα αυτά, 

το ζώο αυτό απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε περαιτέρω 
ελεγχόμενο πείραμα εκτός με τη συγκατάθεση του Διευθυντή. 

(4) Κάθε συγκατάθεση για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου μπορεί να αφορά 
σε καθορισμένο ζώο ή ζώα που χρησιμοποιούνται σε καθορισμένα πειράματα 
ή σε καθορισμένες συνθήκες. 
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Θανάτωση 
ζώων κατά το 
πέρας ελεγχό
μενων 
πειραμάτων. 

Παράρτημα 1. 

Απαγόρευση 
δημόσιων επι
δείξεων. 

Χρήση ουσιών 
νευρομυικού 
αποκλεισμού. 

Επιθεωρητές. 

16.—(1) Όταν ένα προστατευόμενο ζώο

(α) Έχει υποβληθεί σε σειρά ελεγχόμενων πειραμάτων για ένα συγκεκριμένο 
σκοπό* και 

(β) κατά τη λήξη της σειράς των πειραμάτων, αυτό υφίσταται ή πιθανόν να 
υποστεί δυσμενείς συνέπειες, 

το πρόσωπο το οποίο διεξήγαγε τα πειράματα αυτά, ή το τελευταίο από αυτά, 
οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση θανάτωση του ζώου με μέθοδο κατάλληλη 
για το ζώο δυνάμει του Παραρτήματος 1 του παρόντος Νόμου ή με τέτοια άλλη 
μέθοδο που τυχόν εξουσιοδοτείται από την προσωπική άδεια του προσώπου 
που θανατώνει το ζώο. 

(2) Το εδάφιο (1) δεν επηρεάζει την ισχύ οποιουδήποτε όρου άδειας σχεδίου 
που επιβάλλει τη θανάτωση ζώου κατά το πέρας ενός ελεγχόμενου πειράματος 
κάτω από προϋποθέσεις διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο ειρημένο 
εδάφιο (1). 

17.(1) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να διεξαγάγει οποιοδήποτε 
ελεγχόμενο πείραμα ως μέρος επίδειξης στο ευρύ κοινό ή να διεξαγάγει 
οποιοδήποτε τέτοιο πείραμα το οποίο παρουσιάζεται σε άμεση μετάδοση από 
τηλεοπτικούς σταθμούς γενικής λήψης. 

(2) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο να δημοσιεύσει ανακοίνωση ή 
διαφήμιση που αναγγέλει τη διεξαγωγή οποιουδήποτε ελεγχόμενου πειράματος 
κατά παράβαση του εδαφίου (1). 

18. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής οποιουδήποτε ελεγχόμενου 
πειράματος

(α) Η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε ουσίας νευρομυικού αποκλεισμού, εκτός 
αν ρητά επιτρέπεται αυτό από την προσωπική άδεια και την άδεια σχεδίου 
δυνάμει των οποίων διεξάγεται το πείραμα* ή 

(β) η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τέτοιας ουσίας στη θέση αναισθητι
κού. 

19.—(1) Ο Διευθυντής θέλει ορίσει ως Επιθεωρητές για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονισμών τόσους Κτηνιατρικούς 
Λειτουργούς του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως αυτός ήθελε θεωρήσει 
αναγκαίο. 

(2) Αποτελεί καθήκον του κάθε Επιθεωρητή

(α) Να συμβουλεύει το Διευθυντή πάνω σε αιτήσεις για τη χορήγηση προ
σωπικών αδειών και αδειών σχεδίου, σε εκκλήσεις για τη διαφοροποίηση 
ή ανάκληση αυτών και για την περιοδική ανασκόπηση αυτών 

(β) να συμβουλεύει αυτόν πάνω σε αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών 
δυνάμει του παρόντος Νόμου και σε εκκλήσεις για τη διαφοροποίηση 
ή ανάκληση αυτών 

(γ) να επισκέπτεται χώρους όπου διεξάγονται ελεγχόμενα πειράματα για 
το σκοπό διαπίστωσης κατά πόσο τα πειράματα αυτά εξουσιοδοτούνται 
με τις απαιτούμενες άδειες και κατά πόσο τηρούνται οι όροι τέτοιων 
αδειών 
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(δ) να επισκέπτεται εγκεκριμένα υποστατικά για το σκοπό διαπίστωσης κατά 
πόσο τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών αναφορικά με τα υποστατικά 
αυτά· 

(ε) να αναφέρει στο Διευθυντή κάθε περίπτωση στην οποία οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού Κανονισμών ή 
οποιοσδήποτε όρος άδειας ή πιστοποιητικού δυνάμει του παρόντος Νόμου 
δεν έχει τηρηθεί ή δεν τηρείται και να συμβουλεύει αυτόν πάνω στα ληπτέα 
μέτρα σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση. 

(3) Αν οποιοσδήποτε Επιθεωρητής θεωρεί ότι ένα προστατευόμενο ζώο 
υφίσταται υπερβολική ταλαιπωρία, μπορεί να απαιτήσει την άμεση θανάτωση 
του με μέθοδο κατάλληλη για το ζώο δυνάμει του Παραρτήματος 1 του παρόντος παράρτημα ι. 
Νόμου ή με τέτοια άλλη μέθοδο η οποία τυχόν εξουσιοδοτείται από την προσωπική 
άδεια του προσώπου στο οποίο απευθύνεται η απαίτηση αυτή. 

20.-(1) Εγκαθιδρύεται επιτροπή γνωστή ως Συμβουλευτική Επιτροπή Πει- Συμβουλευτική 
ραμάτων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα μέλη διοριζόμενα ιτροπη· 

από τον Υπουργό για πενταετή θητεία, μετά τη λήξη της οποίας επιτρέπεται ο 
επαναδιορισμός τους. 

(2) Ο διορισμός των μελών της Επιτροπής, εκτός του Προέδρου, πρέπει να 
γίνεται έτσι ώστε μεταξύ αυτών να περιλαμβάνεται-

(α) Ένας κτηνίατρος· 
(β) ένας εγγεγραμμένος ιατρός δυνάμει του περί Εγγραφής Ιατρών Κεφ.250. 

Νόμου· StoO!S? 
^ 30 του 1961 

53 του 1961 
79 του 1968 
114 του 1968 
14 του 1974 
18 του 1979 
72 του 1991. 

(γ) ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει προσόντα σε βιολογικά θέματα σχετικά 
με το έργο της Επιτροπής· 

(δ) ένα πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση του Υπουργού, εκπροσωπεί 
συμφέροντα οργανώσεων ή συνδέσμων προστασίας των ζώων. 

(3) Πρόσωπα ορισθέντα ως Επιθεωρητές δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν 
επιτρέπεται, ενόσω διατηρούν την ιδιότητα αυτή, να διορισθούν ως μέλη της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει των εδαφίων (1) και (2). 

(4) Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί κατόπιν γραπτής 
ειδοποίησης προς τον Υπουργό· επίσης ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί με 
παρόμοια ειδοποίηση να παραιτηθεί από το αξίωμα του. 

(5) Ο Υπουργός μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό μέλους αν 
ικανοποιηθεί ότι-

(α) Το μέλος συστηματικά παραλείπει να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής· 

(β) συνεπεία φυσικής ή πνευματικής νόσου ή οποιουδήποτε άλλου λόγου 
το μέλος αδυνατεί να εκτελεί τα καθήκοντα του· ή 
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Καθήκοντα 
και εξουσίες 
Συμβου
λευτικής 
Επιτροπής. 

Αδικήματα. 

(γ) τό μέλος έχει καταδικασθεί για τέτοιο ποινικό αδίκημα, ή η συμπεριφορά 
του είναι τέτοια που, κατά την κρίση του Υπουργού, δεν αρμόζει να 
παραμείνει ως μέλος της Επιτροπής. 

(6) Ο Υπουργός μπορεί να καταβάλλει στον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη τέτοια 
αποζημίωση αναφορικά με τα έξοδα στα οποία αυτά υποβάλλονται για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, όπως αυτός θέλει εκάστοτε καθορίζει. 

(7) Ο Υπουργός βαρύνεται επίσης με οποιαδήποτε άλλα έξοδα της Επιτρο
πής. 

(8) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων 
και υπογράφει τα πρακτικά· σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος 
του Προέδρου, καθήκοντα προέδρου ασκεί ένα από τα άλλα μέλη το οποίο θα 
υποδεικνύεται από τον Υπουργό. 

(9) Ο Πρόεδρος ή το ασκούν καθήκοντα προέδρου μέλος και άλλα δύο μέλη 
αποτελούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και σε περίπτωση 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. 

21.—(1) Αποτελεί καθήκον της Συμβουλευτικής Επιτροπής Πειραμάτων να 
συμβουλεύει το Διευθυντή πάνω σε τέτοια θέματα σχετιζόμενα με τον παρόντα 
Νόμο και τα καθήκοντα και τις εξουσίες αυτού δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
όπως αυτά δυνατόν να καθορίζονται από την Επιτροπή ή παραπέμπονται 
σ' αυτή από το Διευθυντή. 

(2) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος η Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει 
υπόψη τόσο τις νόμιμες ανάγκες της επιστήμης και βιομηχανίας, όσο και την 
προστασία των ζώων από κάθε αποφευκτή ταλαιπωρία και ανωφελή χρησιμο
ποίηση σε επιστημονικά πειράματα. 

(3) Η Επιτροπή μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα της, μέσω υπεπιτροπών στις 
οποίες μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν οποιαδήποτε πρόσωπα θεωρούμενα 
από την Επιτροπή ικανά να βοηθήσουν τις τυχόν υπεπιτροπές στο έργο τους. 

(4) Η Επιτροπή μπορεί να προωθεί έρευνες σχετικές με τα καθήκοντα της και 
μπορεί να λαμβάνει γνώμες ή βοήθεια από άλλα πρόσωπα με γνώσεις και πείρα 
που φαίνονται στην Επιτροπή ότι σχετίζονται με τα καθήκοντα αυτά. 

(5) Η Επιτροπή υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες 
της. 

22.(1) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 5 είναι ένοχο 
αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(2) Κάτοχος άδειας σχεδίου ο οποίος

(α) Προκαλεί ή εν γνώσει του επιτρέπει σε πρόσωπο που είναι κάτω από 
τον έλεγχο του να διεξάγει ελεγχόμενο πείραμα που δεν αποτελεί μέρος 
του προγράμματος που καθορίζεται στην άδεια σχεδίου· ή 

(β) προκαλεί ή εν γνώσει του επιτρέπει σε πρόσωπο που είναι κάτω από τον 
έλεγχο του να διεξάγει ελεγχόμενο πείραμα που δεν είναι σύμφωνο με 
την προσωπική άδεια του προσώπου αυτού, 
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είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές 
που προβλέπονται στο εδάφιο (1). 

(3) Πρόσωπο το οποίο

(α) Παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (2) του άρθρου 9 ή τις δια
τάξεις του άρθρου 15, 16,17 ή 18· ή 

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση επιβαλλόμενη 
δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 19, 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση 
για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(4) Πρόσωπο δεν είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει του άρθρου 5 ή 18(a) απλώς 
και μόνο διότι ενήργησε χωρίς την εξουσιοδότηση άδειας σχεδίου, αν αποδείξει 
ότι εύλογα επίστευσε, αφού έκαμε κατάλληλη έρευνα, ότι είχε τέτοια εξουσιο
δότηση. 

23.(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν, με σκοπό να εξασφαλίσει ή Ψευδείς 
βοηθήσει άλλο πρόσωπο να εξασφαλίσει άδεια ή πιστοποιητικό δυνάμει του ηλωσεις· 
παρόντος Νόμου, παρέχει πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς 
ή παραπλανητικές σε ουσιώδες σημείο ή παρέχει απερίσκεπτα πληροφορίες οι 
οποίες είναι ψευδείς ή παραπλανητικές σε ουσιώδες σημείο. 

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται, 
σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 

24.(1) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος αν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο πλην Προστασία 
της άσκησης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, αποκαλύψει JSn^oSSv' 
οποιαδήποτε πληροφορία που έλαβε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών 
και την οποία γνωρίζει ή έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι έχει δοθεί 
εμπιστευτικά. 

(2) Πρόσωπο ένοχο αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται, 
σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. 

25.(1) Επιθεωρητής έχει εξουσία, σ' οποιαδήποτε εύλογη ώρα και επιδει Εξουσία 
κνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, να εισέρχεται εισόδου. 

(α) Στους χώρους όπου διεξάγονται ελεγχόμενα πειράματα για σκοπούς 
διαπίστωσης κατά πόσο τα πειράματα αυτά είναι εξουσιοδοτημένα από 
τις απαιτούμενες άδειες και κατά πόσο οι όροι των αδειών αυτών 
τηρούνται· 

(β) σε εγκεκριμένα υποστατικά για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο τηρούνται 
οι όροι των πιστοποιητικών των σχετιζομένων με τα υποστατικά αυτά· 
ή 

(γ) σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, εκτός από χώρους χρησιμοποιούμενους 
ως κατοικία, για τους οποίους υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμο
ποιούνται για τη διεξαγωγή ελεγχόμενων πειραμάτων ή για την εκτροφή, 
διατήρηση ή διάθεση προστατευόμενων ζώων για σκοπούς επιστημονικών 
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Κανονισμοί. 

Εξαίρεση από 
εφαρμογή 
του περί 
Προστασίας 
και Ευημερίας 
των Ζώων 
Νόμου 
46(1) του 1994. 

ή άλλων πειραμάτων κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

(2) Επιθεωρητής ο οποίος εισέρχεται σε χώρο δυνάμει του εδαφίου (1) και 
ο οποίος εύλογα πιστεύει ότι σ' αυτόν έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, έχει εξουσία να κατάσχει και συλλέξει τέτοια αποδεικτικά 
στοιχεία που πιστεύει ότι θα χρειασθούν σε μελλοντική ποινική διαδικασία για 
το αδίκημα αυτό. 

(3) Πρόσωπο το οποίο

(α) Εσκεμμένα εμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών του δυνάμει 
του παρόντος άρθρου ή 

(β) εφόσον του ζητηθεί, αρνείται να δώσει το όνομα και τη διεύθυνση του 
ή δίδει ψευδές όνομα ή διεύθυνση, 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση 
για διάστημα πού δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις τριακόσιες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές. 

26.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά 
με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθορισμό 
ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος 
Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 
Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα 
θέματα

(α) Για τον τύπο των αιτήσεων χορήγησης των αδειών και πιστοποιητικών 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα καταβλητέα τέλη για τη χορήγηση αυτών, 
καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα των αιτητών ή τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές και όρους που πρέπει να πληρούν οι χώροι και τα υπο
στατικά για τη χορήγηση των αδειών και πιστοποιητικών αυτών 

(β) για τον έλεγχο και τη μέθοδο προμήθειας, εκτροφής, μεταφοράς, 
συντήρησης, κτηνιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας προστα
τευόμενων ζώων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη χρησιμοποίηση 
τους σε ελεγχόμενα πειράματα· 

(γ) για τις συνθήκες και προϋποθέσεις που πρέπει να επικρατούν κατά τη 
διεξαγωγή ελεγχόμενων πειραμάτων 

(δ) για την κράτηση στοιχείων από τους κατόχους των αδειών και πιστο
ποιητικών αναφορικά με τον αριθμό και είδος των ζώων που χρησι
μοποιούν σε ελεγχόμενα πειράματα ή ανάλογα με την περίπτωση, που 
εκτρέφουν, διατηρούν ή διαθέτουν για τους σκοπούς αυτούς, καθώς και 
στοιχείων όλων των πειραματικών εργασιών που διεξάγουν και για την 
διεξαγωγή και για την αποστολή σχετικών στατιστικών δεδομένων στο 
Διευθυντή. 

27. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος δεν τυγχάνει 
εφαρμογής στη διεξαγωγή οποιουδήποτε ελεγχόμενου πειράματος εξουσιοδο
τημένου δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
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28.(1) Ο περί Ζώων (Έλεγχος Πειραμάτων) Νόμος του 1959 καταργείται. Κατάργηση 
και μεταβατικές 
διατάξεις. 
5 του 1959. 

Παραρτημάτων. 

(2) Κάθε άδεια η οποία, αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 
του παρόντος Νόμου, ευρίσκεται σε ισχύ δυνάμει του περί Ζώων (Έλεγχος 
Πειραμάτων) Νόμου του 1959 (στο παρόν άρθρο αναφερόμενος ως "ο καταρ
γημένος Νόμος") θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως αν 
ήταν προσωπική άδεια μέχρι της ημερομηνίας κατά την οποία αυτή θα έληγε 
δυνάμει του καταργημένου Νόμου. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οποιοδήποτε πείραμα 
ή σειρά πειραμάτων τα οποία βρίσκονται νόμιμα σε εξέλιξη δυνάμει του 
καταργημένου Νόμου αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόμου, επιτρέπεται να συνεχίσουν να διεξάγονται κάτω από το καθεστώς 
του καταργημένου Νόμου και μέχρι τέτοιας ημερομηνίας κατά την οποία αυτά 
θέλουν ολοκληρωθεί. 

29. Μετά από προηγούμενη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο Υπουργός Ji^^J^ 
μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
να τροποποιεί εκάστοτε το Παράρτημα 1 ή 2 του παρόντος Νόμου. 

30. Η ισχύς του παρόντος Νόμου θα αρχίζει από ημερομηνία η οποία θα Έναρξη 
καθορισθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιευθεί στην ισχυος

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(Άρθρα 4, 11, 16(1) και 19(3)) 

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ 
Μέθοδος: 

Α. Ζώα εκτός εμβρυϊκών και νυμ
φικών μορφών: 
1. Υπερδοσία αναισθητικού 

κατάλληλου για τα είδη: 
(i) Με ένεση 

(ii) Με εισπνοή 

Ζώα για τα οποία εφαρμόζονται: 

(iii) Με εμβάπτιση. (Ακο
λουθούμενη από κατα
στροφή του εγκεφάλου 
στα ποικιλόθερμα 
σπονδυλωτά και με 
αφαίμαξη ή εξάρθρωση 
του αυχένα στα ομοιό
θερμα εκτός όπου η 
πτωματική ακαμψία έχει 
διαπιστωθεί). 

. Εξάρθρωση του αυχένα. 
(Ακολουθούμενη από κατα
στροφή του εγκεφάλου στους 
ιχθύς). 

(ί) Όλα τα ζώα 
(ii) Όλα τα ζώα μέχρι 1 kg 

ζωντανού βάρους εκτός από 
ερπετά, πτηνά κατάδυσης και 
θηλαστικά κατάδυσης. 

(iii) Ιχθύες 
Αμφίβια μέχρι 250 g 
ζωντανού βάρους. 

Τρωκτικά μέχρι 500 g ζωντανού 
βάρους· εκτός από ινδικά χοιρίδια. 

Ινδικά χοιρίδια και λαγόμορφα μέχρι 
1 kg ζωντανού βάρους. 

Πτηνά μέχρι 3 kg ζωντανού βάρους. 
Ιχθύες μέχρι 250 g ζωντανού βάρους. 
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3. Διάσειση μετά από κτύπημα 
στο οπίσθιο μέρος της 
κεφαλής. (Ακολουθούμενη 
από αφαίμαξη ή εξάρθρωση 
του αυχένα στα τρωκτικά και 
πτηνά και καταστροφή του 
εγκεφάλου στους ιχθύς. 

4. Αποκεφαλισμός ακολου
θούμενος από καταστροφή 
του εγκεφάλου. 

5. Έκθεση σε ατμόσφαιρα 
αυξανόμενης συγκέντρωσης 
διοξειδίου του άνθρακα 
χρησιμοποιώντας κατάλληλη 
τεχνική, ακολουθούμενη από 
αφαίμαξη ή εξάρθρωση του 
αυχένα εκτός όπου η πτω
ματική ακαμψία έχει διαπι
στωθεί. 

Β. Εμβρυϊκές και νυμφικές μορ
φές: 
1. Υπερδοσία αναισθητικού 

κατάλληλου για τα είδη: 
(i) Με ένεση 

(ii) Με εμβάπτιση 

2. Αποκεφαλισμός 

Τρωκτικά μέχρι 1 kg ζωντανού βάρους. 
Πτηνά μέχρι 250 g ζωντανού βάρους. 
Ιχθύες. 

Ποικιλόθερμα σπονδυλωτά. 

Τρωκτικά ηλικίας μεγαλύτερης των 
10 ημερών και μέχρι 1 lk kg 
ζωντανού βάρους. 

Πτηνά ηλικίας μεγαλύτερης της 1 
εβδομάδας και μέχρι 3 kg ζωντανού 
βάρους. 

(i) Όλα τα ζώα 

(ii) Ιχθύες 
Αμφίβια 

Θηλαστικά 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
(Αρθρα 9(1), 11(5)) 

ΖΩΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Ποντικός (Mus muskulus) 
Ποντικά (Rattus norvegiens) 
Ινδικό χοιρίδιο (Cavia porcellus) 
Χάμστερ (Mesocricutus auratus) 
Κόνικλος (Oryctolagus cuniculus) 
Σκύλος (Canis familiaris) 
Γάτος (Felis catus) 
Ορτύκι (Coturnix coturni) 
Πιθηκοειδή (Primate). 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


