
Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  Αριθμός 75(Ι) του 2000 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων Νόμους του 1994 και 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας 
και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι του 1994 μέχρι 2000. 

46(Ι) του 1994  
94(Ι) του 1997. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται- 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «καθορίζω» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

 «'καθορίζω' σημαίνει καθορίζω είτε με Κανονισμούς είτε με Κώδικες Πρακτικής, ανάλογα 
με την περίπτωση, και 'καθορισμός' έχει ανάλογη έννοια·»· και 

 (β) με την προσθήκη σ' αυτό στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων 
ορισμών: 

 «'Κώδικας Πρακτικής' σημαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με το 
εδάφιο (3) του άρθρου 32· 

  'πουλερικά' περιλαμβάνει και στρουθοκαμηλοειδή·». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
παραγράφου (η) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
«(η) η χορήγηση ουσιών ή η εφαρμογή θεραπειών ή η χρησιμοποίηση συσκευών σε ζώο με 
σκοπό την αύξηση ή μείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου, η οποία συνεπάγεται 
ή δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο στην υγεία ή την ευημερία του·». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο  άρθρο: 

«Έκδοση 
υπουργικών 
διαταγμάτων. 

7.-(1) Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο για σκοπούς προστασίας της υγείας και 
ευημερίας των ζώων, ο Υπουργός μπορεί να εκδίδει γενικά ή ειδικά διατάγματα, 
ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας και με τα οποία ρυθμίζονται θέματα ή επιβάλλονται 
υποχρεώσεις αναφορικά με όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: 

  (α) Την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας από τους επαγγελματίες 
φροντιστές ή εκπαιδευτές ζώων, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους 
χορήγησης της εν λόγω άδειας, 

  (β) τους κτηνιατρικούς ή άλλους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, στους 
οποίους πρέπει να υποβάλλονται τα ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος 
αυτών για σκοπούς προστασίας της υγείας ή της ευημερίας τους, ή 
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(γ) τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των υποστατικών, μέσων μεταφοράς ή 
χώρων όπου κρατούνται ή μεταφέρονται ζώα γενικά ή ορισμένη κατηγορία ή είδος 
αυτών. 

 

(2) Όταν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1)(α) εκδίδεται και βρίσκεται σε ισχύ, 
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί το επάγγελμα του φροντιστή ή εκπαιδευτή 
της καθοριζόμενης στο διάταγμα κατηγορίας ή του είδους ζώου κατά παράβαση του εν λόγω 
διατάγματος.». 

 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά από τη λέξη «διοργανώνει» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «δημόσιους 
διαγωνισμούς ή συναγωνισμούς,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 31 τροποποιείται με την προσθήκη, ευθύς μετά την 
παράγραφο (στ) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ζ) και (η), με την αναρίθμηση 
της υφιστάμενης παραγράφου (ζ) σε παράγραφο (θ): 

Τροποποίηση του 
άρθρου 31 του 
βασικού νόμου. 

«(ζ) να προβαίνουν σε συντηρητική κατάσχεση και /ή κατακράτηση οποιουδήποτε ζώου σε 
σχέση με το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο υποστατικό 
υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής προσώπου μέχρις ότου η 
τύχη του ζώου και οι δαπάνες συντήρησής του αποφασιστούν οριστικά από το δικαστήριο 
που εκδικάζει το σχετικό αδίκημα· 

 

(η) αν η κατάσχεση και/ή κατακράτηση του ζώου δυνάμει της παραγράφου (ζ) είναι 
πρακτικά αδύνατη, να θέτουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο τους το συγκεκριμένο 
υποστατικό ή μέρος αυτού με σκοπό την προσωρινή ανάθεση της επί τόπου φροντίδας του 
ζώου σε κατάλληλο κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής πρόσωπο, μέχρις ότου η τύχη αυτού 
και οι δαπάνες συντήρησής του αποφασιστούν οριστικά από δικαστήριο που εκδικάζει το 
σχετικό αδίκημα: 

 

Νοείται ότι, αν το εν λόγω ζώο βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κακή κατάσταση υγείας, 
ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης ή διατήρησης αυτού εν ζωή θα ήταν 
ασυμβίβαστη με ένα εύλογα αποδεκτό επίπεδο ευημερίας του ζώου, ή θα αποτελούσε άμεσο 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή άλλων ζώων, η αρμόδια αρχή δύναται, 
κατόπιν κοινής εισήγησης δύο κτηνιατρικών λειτουργών του Τμήματος Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, να διατάξει την άμεση θανάτωση του ζώου, με τη χρήση μιας από τις γενικά 
αποδεκτές μεθόδους ευθανασίας·». 

 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό ευθύς μετά 
το τέλος του εδαφίου (2) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του 
βασικού νόμου. 

«(3) Ο Υπουργός δύναται να καταρτίζει και να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του 
Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Κώδικες Πρακτικής, που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την ειδικότερη ρύθμιση και το χειρισμό θεμάτων 
που αναφέρονται σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.». 
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