
Ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας Γενετικού Υλικού των Ζώων και για τα 
Συναφή Θέματα Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 155(Ι) του 2001  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ελέγχου της Παραγωγής και Εμπορίας 
Γενετικού Υλικού των Ζώων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια— Ερμηνεία. 

«αδειούχο ζώο» σημαίνει ζώο για το οποίο με βάση το άρθρο 7, εκδόθηκε και ισχύει 
άδεια χρησιμοποίησης του για σκοπούς παραγωγής γενετικού υλικού. 

 

«αποδόσεις» σημαίνει, σε σχέση με ζώο, τα ατομικά στοιχεία αναφορικά με την 
καταμέτρηση της επίδοσής του ή άλλων επιδιωκόμενων χαρακτηριστικών του· 

 

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ενεργουσών διά του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου 
λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν 

 

«γενετικό υλικό» σημαίνει το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα ζώων και στην έννοια 
αυτή περιλαμβάνεται το ζώο το οποίο χρησιμοποιείται για αναπαραγωγικούς σκοπούς. 

 

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 

 

«εγκεκριμένο διαγνωστικό εργαστήριο» σημαίνει οποιοδήποτε εργαστήριο 
εγκεκριμένο, όπως προνοείται στο άρθρο 13, για να εκτελεί ειδικά καθορισμένες 
διαγνωστικές εξετάσεις, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 

«Έγκυρος Οργανισμός Διαπίστευσης» σημαίνει εθνικό οργανισμό, διεθνούς κύρους, 
που έχει όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, ικανό και καταρτισμένο 
προσωπικό και επαγγελματική επάρκεια για να διαπιστεύει, όπως προσδιορίζεται στις 
Κατευθυντήριες Διατάξεις 40 και 62 του Οργανισμού ISO/IEC· 

 

«έμβρυο» σημαίνει το αρχικό στάδιο ανάπτυξης ζώου, όταν αυτό είναι σε κατάσταση 
τέτοια, που να είναι δυνατό να μεταφυτευθεί σε θηλυκό ζώο (αποδέκτη για πρόκληση 
κυοφορίας)· 

 

«εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο, στον οποίο έχει ανατεθεί 
εγγράφως από το Διευθυντή, η διενέργεια καθορισμένων κτηνιατρικών ελέγχων και ο 
οποίος κατά την άσκηση των καθορισμένων ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου επίσημος κτηνίατρος· 
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 «επαρχιακός κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει τον επίσημο κτηνίατρο που έχει την 
ευθύνη της εφαρμογής και άσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Αρμόδιας Αρχής 
σε κάθε διοικητική επαρχία· 

 «επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που υπηρετεί στην Αρμόδια 
Αρχή· 

 «επιχειρηματίας» σημαίνει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή 
υπεύθυνος για τη λειτουργία της επιχείρησης· 

 «επιχείρηση», σε σχέση με την παραγωγή και εμπορία γενετικού υλικού, σημαίνει 
οποιαδήποτε εκμετάλλευση, η οποία μέσω σταθερών εγκαταστάσεων ή κινητών μονάδων, 
αναπτύσσει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, σχετικά με την αγορά, 
την προμήθεια, την εισαγωγή, την αποθήκευση, τη χρησιμοποίηση και διακίνηση 
γενετικού υλικού των ζώων και την εφαρμογή της τεχνητής αναπαραγωγής για εμπορικούς 
σκοπούς και στην έννοια αυτή δυνατό να περιλαμβάνονται τα κέντρα γενετικού υλικού, τα 
κέντρα συλλογής σπέρματος και οι ομάδες χειρισμού εμβρύων· 

 «ζώα» σημαίνει όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιμα έντομα, ιχθύες, 
οστρακόδερμα και μαλάκια· 

 «ζωοανθρωπονόσος» σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια που μεταδίδεται από τον 
άνθρωπο στα ζώα ή από τα ζώα στον άνθρωπο· 

 «ζωονόσος» σημαίνει οποιαδήποτε ασθένεια των ζώων που μπορεί να μολύνει και τον 
άνθρωπο· 

 «κέντρο γενετικού υλικού» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή κινητές μονάδες, 
που χρησιμοποιούνται για μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω εργασίες ή 
δραστηριότητες— 

 (α) τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση ή άλλο χειρισμό γενετικού υλικού,
 (β) τη διατήρηση και χρησιμοποίηση ζώων για σκοπούς του πιο πάνω (α), 
 (γ) τη λειτουργία τράπεζας γενετικού υλικού σε συνάρτηση ή μη με τα πιο 

πάνω (α) και (β)· 
 «κέντρο συλλογής σπέρματος» σημαίνει οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή κινητές 

μονάδες, στις οποίες παράγεται και συλλέγεται σπέρμα για τεχνητή αναπαραγωγή· 

 «κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο, που εργοδοτείται από την 
Αρμόδια Αρχή, για να διενεργεί επιθεωρήσεις υπό την καθοδήγηση επίσημου κτηνιάτρου 
και για να το συνδράμει στην άσκηση των εξουσιών και στην εκτέλεση των αποφάσεών 
του

·
 

169 του 1990  
10(Ι) του 1997  
93(Ι) του 2000. 

«κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο εγγεγραμμένο δυνάμει των προνοιών του περί της 
Άσκησης της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου· 

 «κτηνίατρος κέντρου» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που διευθύνει, ελέγχει και 
είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία οποιουδήποτε κέντρου γενετικού υλικού ή 
κέντρου συλλογής σπέρματος· 

 «κτηνίατρος ομάδας» σημαίνει τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία 
οποιασδήποτε ομάδας χειρισμού εμβρύων· 

 «μεταφύτευση εμβρύων» σημαίνει τη, με τεχνικά μέσα και επιστημονικές διαδικασίες, 
τοποθέτηση εμβρύων στα γεννητικά όργανα των θηλυκών ζώων με σκοπό την κυοφορία, 
όπως καθορίζεται σε Κώδικα Πρακτικής, που εκδίδεται κατά καιρούς από την Αρμόδια 
Αρχή· 

 «ομάδα χειρισμού εμβρύων» σημαίνει μια ομάδα τεχνικών, η οποία είτε αναπτύσσει 
δραστηριότητες ομάδας συλλογής εμβρύων σχετικά με τη 
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συλλογή, επεξεργασία και την αποθήκευση εμβρύων, είτε ομάδας παραγωγής εμβρύων 
εφαρμόζοντας βιοτεχνολογικές μεθόδους παραγωγής εμβρύων στο γεννητικό σύστημα 
θηλυκών ζώων ή στο εργαστήριο, είτε ομάδας μεταφύτευσης εμβρύων, διενεργώντας τη 
μεταφύτευση εμβρύων 

 

«παρτίδα» σημαίνει την ποσότητα σπέρματος, ή εμβρύων ή ωαρίων, που συνοδεύεται 
από το ίδιο πιστοποιητικό· 

 

«παρτίδα εμβρύων» σημαίνει την ποσότητα εμβρύων που προέρχεται από μία μόνο 
συλλογή και από τον ίδιο δότη και η οποία καλύπτεται από ένα μόνο πιστοποιητικό· 

 

«σπερματεγχύτης» σημαίνει το πρόσωπο που διενεργεί την τεχνητή σπερματέγχυση σε 
θηλυκά ζώα· 

 

«σπέρμα» σημαίνει το παρασκευασμένο ή αραιωμένο προϊόν της εκσπερμάτωσης ενός 
αδειούχου αρσενικού ζώου· 

 

«συλλογή σπέρματος» σημαίνει τη λήψη ποσότητας σπέρματος από ένα αρσενικό ζώο·  

«τεχνητή αναπαραγωγή» σημαίνει την τεχνητή σπερματέγχυση τη μεταφύτευση εμβρύων 
ή τη χρήση και τοποθέτηση ωαρίων στα αναπαραγωγικά όργανα θηλυκού ζώου με σκοπό την 
πρόκληση κυοφορίας σε αυτό· 

 

«τεχνητή σπερματέγχυση» σημαίνει την τοποθέτηση σπέρματος με τεχνικά μέσα στα 
γεννητικά όργανα των θηλυκών ζώων με σκοπό την πρόκληση κυοφορίας· 

 

«τρίτη χώρα» σημαίνει οποιοδήποτε κράτος πλην της Δημοκρατίας· 
 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·  

«χρησιμοποίηση ζώου για αναπαραγωγή» σημαίνει τη με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή 
εκμετάλλευση ζώου για την παραγωγή γενετικού υλικού των ζώων 

 

«χώρα συλλογής» σημαίνει κράτος, στο οποίο παράγεται, συλλέγεται υφίσταται 
επεξεργασία, ενδεχομένως αποθηκεύεται και από το οποίο εξάγεται γενετικό υλικό· 

 

«ωάριο» σημαίνει το θηλυκό γαμέτη ο οποίος συλλέγεται με τεχνητά μέσα από την 
ωοθήκη του θηλυκού ζώου. 

 

ΜΕΡΟΣ II: ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ — ΑΔΕΙΕΣ  

3.—(1) Ο παρών Νόμος προδιαγράφει και ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, 
εξουσιών, δραστηριοτήτων και καθηκόντων της Αρμόδιας Αρχής που έχουν ως στόχο— 

Σκοπός 
του παρόντος 
Νόμου. 

(α) Την παραγωγή γενετικού υλικού των ζώων, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε 
μεταδοτική ή μολυσματική ασθένεια, νοσήματα ή ανωμαλίες κληρονομικής φύσης, 
και 

 

(β) τον έλεγχο της εμπορίας του αναπαραγωγικού υλικού των ζώων, ώστε να πληροί 
τις ποιοτικές και υγειονομικές προδιαγραφές που προνοούνται στον παρόντα Νόμο και 
στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 

4.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να ιδρύει, λειτουργεί, διευθύνει ή εποπτεύει 
οποιαδήποτε επιχείρηση, κέντρο γενετικού υλικού, κέντρο συλλογής σπέρματος ή ομάδα 
χειρισμού εμβρύων, χωρίς άδεια που να επιτρέπει την ή τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, 
η οποία εκδίδεται από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 6. 

Απαγόρευση 
εμπορίας, 
επεξεργασίας 
και διάθεσης 
γενετικού 
υλικού χωρίς 
άδεια. 
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 (2) Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει σε δραστηριότητες τεχνητής αναπαραγωγής ή 
εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και δεν ασκεί δραστηριότητες σπερματεγχύτη, χωρίς 
το πρόσωπο αυτό να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη σχετική προσωπική άδεια που να το 
εξουσιοδοτεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία εκδίδεται από το Διευθυντή 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 και 11. 

 (3) Ανεξάρτητα από την εξασφάλιση άδειας δυνάμει του εδαφίου (1), καμία επιχείρηση 
και κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπει ή εργοδοτεί ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να 
εκτελεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2), χωρίς να βεβαιώνεται 
προηγουμένως ότι το πρόσωπο αυτό έχει τη σχετική άδεια. 

 (4) Κανένας δε χρησιμοποιεί, για σκοπούς παραγωγής γενετικού υλικού, ζώο για το 
οποίο δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως, η σχετική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7. 

 (5) Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα γενετικό υλικό, εκτός 
κατόπιν άδειας που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 8. 

Άδειες. 5.—(1) Για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο γραπτή αίτηση στο Διευθυντή σε καθορισμένο έντυπο, 
το οποίο συνοδεύεται από τέτοια πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, 
όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς. 

 (2) Οι άδειες χορηγούνται εφόσον ο Διευθυντής ικανοποιηθεί, με βάση τα 
υποβαλλόμενα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, στοιχεία και πληροφορίες, ότι συντρέχουν οι 
όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται ειδικά για κάθε δραστηριότητα, στον παρόντα 
Νόμο και αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος. 

 (3) Ο Διευθυντής δύναται κατά τη κρίση του να καθορίζει εγγράφως, αναγκαίους όρους 
και περιορισμούς στην άδεια. 

Προϋποθέσεις 
χορήγησης αδειών 
σε επιχειρήσεις. 

6.—(1) Κάθε επιχείρηση δύναται να αποκτήσει άδεια, για οποιεσδήποτε από τις πιο 
κάτω δραστηριότητες, εφόσον ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι πληροί τις σχετικές με την 
καθεμία από τις εν λόγω δραστηριότητες προϋποθέσεις για όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο 
κάτω: 

 (α) Κέντρο γενετικού υλικού, δύναται να εγκριθεί ως αδειούχο εφόσον— 
 

(i) Διευθύνεται από κτηνίατρο κέντρου· και 
 (ii) πληροί όλους τους υγειονομικούς όρους, σχετικά με τη λειτουργία του και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, που καθορίζονται ειδικά για κάθε είδος ζώου, σε 
Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου· 

 (β) κέντρο συλλογής σπέρματος δύναται να εγκριθεί ως αδειούχο εφόσον— 
 

(i) διευθύνεται από κτηνίατρο κέντρου· και 
 (ii) πληροί όλους τους υγειονομικούς όρους, σχετικά με τη λειτουργία του και τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, που καθορίζονται ειδικά για κάθε είδος ζώου, σε 
Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου· 

 (γ) ομάδα χειρισμού εμβρύων υλικού δύναται να εγκριθεί ως αδειούχα εφόσον— 

 
(i) εποπτεύεται από κτηνίατρο· και 

 (ii) πληροί όλους τους υγειονομικούς όρους, σχετικά με τη λειτουργία της και τον 
απαραίτητο εξοπλισμό, που καθορίζονται ειδικά για κάθε είδος ζώου, σε 
Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου. 
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7. Οποιοδήποτε ζώο δύναται να εγκριθεί ως αδειούχο για σκοπούς παραγωγής γενετικού 
υλικού, εφόσον είναι απαλλαγμένο από τις γνωστοποιητέες ασθένειες που προσδιορίζονται 
σύμφωνα με το στοιχείο (ν), της παραγράφου (γ) του άρθρου 8, του περί της Υγείας των Ζώων 
Νόμου του 2001. 

Αδειούχο ζώο. 

109(Ι) του 2001. 

8.—(1) Άδειες εισαγωγής γενετικού υλικού, τηρουμένου του εδαφίου (2), εκδίδονται εφόσον 
ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικά ότι το γενετικό υλικό— 

Άδειες εισαγωγής 
γενετικού υλικού. 

(α) Προέρχεται από τρίτη χώρα συλλογής που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των τρίτων 
χωρών συλλογής που έχουν εγκριθεί από το Διευθυντή να εξάγουν στη Δημοκρατία, 
σύμφωνα με το άρθρο 18, 

 

(β) προέρχεται από ζώο ή ζώα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα καταγραφής 
αποδόσεων στην τρίτη χώρα συλλογής, 

 

(γ) είναι απαλλαγμένο από τις γνωστοποιητέες ασθένειες, που προσδιορίζονται, όπως 
προνοείται στο στοιχείο (ν), της παραγράφου (γ) του άρθρου 8, του περί της Υγείας των 
Ζώων Νόμου του 2001. 

109(Ι) του 2001. 

(2) Περαιτέρω όροι ή προϋποθέσεις και ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με το εδάφιο (1), 
δύνανται να καθορίζονται με Κανονισμούς. 

 

9. Άδεια τεχνητής αναπαραγωγής εκδίδεται, εφόσον το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο 
προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία βεβαιούν ότι— 

Άδεια τεχνητής 
αναπαραγωγής. 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας· και 
 

(β) έχει την τεχνογνωσία, δηλαδή τα προσόντα, τα μέσα και τον απαραίτητο εξοπλισμό, για 
την τεχνητή αναπαραγωγή, όπως καθορίζεται ειδικά για κάθε είδος ζώου, σε Κανονισμούς 
και Κώδικες Πρακτικής. 

 

10. Άδειες εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων εκδίδονται, εφόσον το ενδιαφερόμενο 
φυσικό πρόσωπο προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία βεβαιούν ότι— 

Άδειες εφαρμογής 
βιοτεχνολογικών 
μεθόδων. 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας,  

(β) έχει την τεχνογνωσία, δηλαδή τα προσόντα, τα μέσα και απαραίτητο εξοπλισμό, για την 
εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων, όπως καθορίζεται ειδικά για κάθε είδος ζώου, σε 
Κανονισμούς και Κώδικες Πρακτικής. 

 

11.—(1) Άδειες σπερματεγχύτη εκδίδονται, εφόσον το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο 
προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία βεβαιούν ότι— 

Άδεια 
σπερματεγχύτη. 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας· και 
 

(β) ότι έχει την τεχνογνωσία, δηλαδή τα προσόντα, τα μέσα και τον απαραίτητο, για την 
τεχνητή σπερματέγχυση, όπως καθορίζεται ειδικά για κάθε είδος, σε Κανονισμούς και 
Κώδικες Πρακτικής. 

 

(2) Στη σχετική άδεια προσδιορίζονται τα θηλυκά ζώα, στα οποία δύναται ο αδειούχος 
σπερματεγχύτης να διενεργήσει τεχνητή σπερματέγχυση. 

 

12.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε εξαιρετικές περιστάσεις και μετά από 
σύσταση του Διευθυντή, να επιτρέψει τη χορήγηση των αδειών που ρυθμίζονται στα άρθρα 9, 10 
και 11, σε αλλοδαπούς που ικανοποιούν κατά τα άλλα τις πρόνοιες των άρθρων αυτών. 

Εξουσία του 
Υπουργικού 
Συμβουλίου να 
επιτρέπει τη 
χορήγηση αδειών σε 
αλλοδαπούς. 
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 (2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων 
των λοιπών προϋποθέσεων και απαιτήσεων του παρόντος Νόμου, να χορηγεί σε πολίτες 
οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις άδειες που διέπονται από τον 
παρόντα Νόμο, από τέτοια ημερομηνία και εξής και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, 
που ήθελε καθορισθεί με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Εγκεκριμένα 
διαγνωστικά 
εργαστήρια. 

13. Ο Διευθυντής εγκρίνει διαγνωστικό εργαστήριο για να διενεργεί συγκεκριμένες 
εξετάσεις γενετικού υλικού, και το συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο των εγκεκριμένων 
εργαστηρίων— 

 (α) Όταν αυτό λειτουργεί εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας εάν αυτό 
ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι είναι αναγνωρισμένο από ένα Έγκυρο Οργανισμό 
Διαπίστευσης, 

 (β) όταν αυτό βρίσκεται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας εάν ικανοποιήσει το 
Διευθυντή ότι— 

 (i) είναι εγκεκριμένο στη χώρα στην επικράτεια της οποίας βρίσκεται και 
περιλαμβάνεται, ενδεχομένως, στον κατάλογο των εγκεκριμένων εργαστηριών, 
που συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία της χώρας αυτής- και 

 (ii) είναι αναγνωρισμένο από ένα Έγκυρο Οργανισμό Διαπίστευσης: 

 Νοείται ότι ο Διευθυντής συντάσσει ξεχωριστούς κατάλογους για τα εγκεκριμένα 
εργαστήρια που λειτουργούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας και ξεχωριστούς για αυτά 
που λειτουργούν εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας. 

Ανάκληση ή 
αναστολή άδειας. 

14.—(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί ή αναστέλλει την ισχύ άδειας για οποιουσδήποτε από 
τους ακόλουθους λόγους: 

(α) Αν η χορήγηση της άδειας έχει εξασφαλισθεί με δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη 
ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του δικαιούχου- 

 (β) αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών που 
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο· 

 (γ) αν ο αδειούχος, χωρίς εύλογη αιτία, παραλείπει να συμμορφωθεί ή επιτρέπει ή 
ανέχεται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται 
με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται 
βάσει αυτού. 

 ΜΕΡΟΣ III — ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αρμοδιότητες και 
εξουσίες της 
Αρμόδιας Αρχής. 

15.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για— 

(α) Την πρόληψη, την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση της μετάδοσης 
μεταδοτικών ασθενειών των ζώων, ζωοανθρωπονόσων, ζωονόσων και νοσημάτων και 
ανωμαλιών που έχουν σχέση με την κληρονομικότητα μέσω γενετικού υλικού- 

 (β) την πρόληψη, την παρεμπόδιση μετάδοσης ασθενειών και την εξυγίανση του 
πληθυσμού των ζώων που βρίσκονται στη Δημοκρατία, από ασθένειες, νοσήματα ή 
ανωμαλίες που έχουν σχέση με την κληρονομικότητα ή την κληρονομική προδιάθεση 
μέσω του γενετικού υλικού, με την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 

 (γ) την άσκηση προληπτικής κτηνιατρικής σε θέματα πρόληψης της μετάδοσης 
ασθενειών, λόγω κληρονομικότητας ή κληρονομικής προδιάθεσης ή λόγω διάφορων 
ανωμαλιών κληρονομικής φύσης ή άλλων ασθενειών ή νοσημάτων, μέσω του 
γενετικού υλικού με τον καταρτισμό ειδικών σχεδίων αντιμετώπισης και 
καταπολέμησής τους· 
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(δ) την επιδημιολογική διερεύνηση του πληθυσμού των ζώων που βρίσκονται στη 
Δημοκρατία, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης αφροδίσιων νοσημάτων των ζώων, ή 
ασθενειών που μπορεί να μεταδοθούν από τη χρήση γενετικού υλικού των ζώων, την 
κληρονομικότητα ή την κληρονομική προδιάθεση σε ασθένειες, νοσήματα ή ανωμαλίες 
κληρονομικής φύσης· 

 

(ε) την έκδοση υποχρεωτικών Κωδίκων Πρακτικής για την εφαρμογή της τεχνητής 
αναπαραγωγής στα ζώα· 

 

(στ) τον έλεγχο των επεμβάσεων, των μεθόδων ή των μέσων που χρησιμοποιούνται ή 
εφαρμόζονται ή δοκιμάζονται πειραματικά στο αναπαραγωγικό σύστημα των ζώων με 
σκοπό τον έλεγχο του αναπαραγωγικού συστήματος ή την παραγωγή γενετικού υλικού 
καθώς και τον έλεγχο της χορήγησης ή μη αδειών για την εφαρμογή βιοτεχνολογικών 
μεθόδων στην αναπαραγωγή· 

 

(ζ) τον έλεγχο των επιχειρήσεων, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προνοιών 
του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή 
Γνωστοποιήσεων 

 

(η) τον έλεγχο της καταλληλότητας, της λειτουργικότητας, της διαχείρισης και της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα των κέντρων γενετικού υλικού, των 
κέντρων συλλογής σπέρματος και των ομάδων χειρισμού εμβρύων, καθώς και των 
εγκεκριμένων διαγνωστικών εργαστηρίων εντός της επικράτειας, με σκοπό τη 
διαπίστωση της τήρησης των προνοιών του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή Γνωστοποιήσεων· 

 

(θ) την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και κτηνιατρικής κλινικής βοήθειας στα 
ζώα, για σκοπούς κτηνιατρικών επεμβάσεων ή ελέγχου της αναπαραγωγής σύμφωνα με 
τα εκάστοτε καθοριζόμενα με Κώδικες Πρακτικής, από την Αρμόδια Αρχή- 

 

(ι) την κήρυξη γενετικού υλικού ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ως ύποπτο/ες ή 
μολυσμένο/ες ή ελεύθερο/ες από συγκεκριμένες ασθένειες, ασθένειες ή νοσήματα ή 
ανωμαλίες κληρονομικής φύσης που οφείλονται ή έχουν σχέση με το γενετικό υλικό 
των ζώων, οι οποίες εντοπίζονται ή υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι υπάρχουν, μετά από 
επιδημιολογικές έρευνες τις οποίες πραγματοποιεί η Αρμόδια Αρχή· 

 

(ια) την καταγραφή των επιχειρήσεων, των κέντρων γενετικού υλικού, των κέντρων 
συλλογής σπέρματος, των ομάδων χειρισμού εμβρύων και των ζώων αναπαραγωγής, σε 
μητρώα ή βάσεις δεδομένων 

 

(ιβ) τον έλεγχο των εισαγωγών, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των προνοιών του 
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών, Διαταγμάτων ή 
Γνωστοποιήσεων 

 

(ιγ) την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας στον κτηνιατρικό 
τομέα της αναπαραγωγής. 

 

(2) Ειδικότερες αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες και καθήκοντα που συντελούν 
στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος Νόμου, δύναται να ανατίθενται στην Αρμόδια 
Αρχή, δυνάμει Κανονισμών ή Διαταγμάτων, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, 

 

16. Η Αρμόδια Αρχή, δύναται να εισπράττει δικαιώματα για τις υπηρεσίες που παρέχει, 
τα οποία καθορίζονται εκάστοτε, με γνωστοποίηση από το Διευθυντή. 

Είσπραξη 
δικαιωμάτων. 
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Γνωστοποίηση 
ασθενειών. 

17.—(1)(α) Οποιοσδήποτε κτηνίατρος διαπιστώσει ή υποπτευθεί την εκδήλωση 
οποιασδήποτε μεταδοτικής ασθένειας η οποία είναι δυνατό να μεταδίδεται μέσω του 
γενετικού υλικού ή ασθένειας ή νοσήματος ή ανωμαλίας κληρονομικής φύσης ή 
κληρονομικής προδιάθεσης προς τούτο, υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα το Διευθυντή ή 
τον επαρχιακό κτηνιατρικό λειτουργό της επαρχίας, στην οποία διαπίστωσε ή υποπτεύθηκε 
την εκδήλωση της νόσου. 

169 του 1990  
10(Ι) του 1997  
93(Ι) του 2000. 

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (α), αποτελεί αδίκημα 
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η παράλειψη αυτή, θεωρείται 
ανάρμοστη διαγωγή για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 17, του περί της Ασκήσεως 
της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου. 

 (2) Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή κτηνοτρόφος ή πρόσωπο που έχει στη φύλαξη, 
φροντίδα ή την κατοχή του ζώο ή ζώα που χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή ή για γενετικό 
υλικό, που πιθανόν να ευθύνεται για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών ή νοσημάτων ή 
ανωμαλιών κληρονομικής φύσης, οφείλει πάραυτα να σταματήσει να χρησιμοποιεί αυτά τα 
ζώα και το γενετικό υλικό και να ειδοποιήσει το ταχύτερο το Διευθυντή ή τον επαρχιακό 
κτηνιατρικό λειτουργό ή κτηνίατρο. 

Εξουσίες 
Διευθυντή. 

18. Ο Διευθυντής έχει εξουσία να— 

(α) Εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνιάτρους και εντεταλμένους κτηνιάτρους να ασκούν 
τους κτηνιατρικούς ελέγχους, να επιθεωρούν, να επιβλέπουν και να ασκούν τις εξουσίες 
που τους παρέχονται, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς και 
στα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού· 

 (β) εξουσιοδοτεί επιθεωρητές οι οποίοι υπό την ευθύνη και τις οδηγίες των επίσημων 
κτηνιάτρων, τους συνδράμουν στην άσκηση των εξουσιών τους, που προκύπτουν από τις 
πρόνοιες του παρόντος Νόμου και στην εφαρμογή ή την εκτέλεση των αποφάσεων τους·

 (γ) εκδίδει, αναστέλλει ή ακυρώνει τις άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 (δ) εκδίδει τις υπό του νόμου προνοούμενες άδειες, άδειες εισαγωγής γενετικού υλικού 
και γενικά, να επιτρέπει ή απαγορεύει την εισαγωγή του· 

 (ε) εγκρίνει ή ακυρώνει, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, τη συμπερίληψη ενός 
κράτους στον κατάλογο των εγκεκριμένων τρίτων χωρών συλλογής. 

 (στ) εγκρίνει ή ακυρώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13, τη συμπερίληψη, ενός εγκεκριμένου 
διαγνωστικού εργαστηρίου στον κατάλογο των εγκεκριμένων διαγνωστικών 
εργαστηρίων· 

 (ζ) εγκρίνει ή ακυρώνει, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, τη συμπερίληψη ενός 
κέντρου γενετικού υλικού ή κέντρου συλλογής σπέρματος ή ομάδας χειρισμού εμβρύων 
τρίτης χώρας, στους αντίστοιχους καταλόγους, ούτως ώστε να δύνανται να διακινούν 
γενετικό υλικό στη Δημοκρατία· 

 (η) επιβάλει έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών 
 (θ) διορίζει τα μέλη επιτροπών εξέτασης ενστάσεων εναντίον αποφάσεων των επίσημων 

κτηνιάτρων, όπως προνοείται στο άρθρο 20· 
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(ι) εφαρμόζει τις πρόνοιες των Κανονισμών που αφορούν τα μέτρα πρόληψης, 
καταπολέμησης και ελέγχου συγκεκριμένης κληρονομικής ασθένειας, νοσήματος ή 
ανωμαλίας, σε περίπτωση κλινικής, ή εργαστηριακής διάγνωσης, ή υποψίας ύπαρξης 
κληρονομικής ασθένειας, νοσήματος ή ανωμαλίας, μέχρι την έκδοση Διατάγματος του 
Υπουργού, όπως προνοείται στο εδάφιο (α) του άρθρου 21, για περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τις 30 μέρες. 

 

(ια) ασκεί ποινική δίωξη μέσω δημοσίων κατηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
περί Δημοσίων Κατηγόρων Νόμου, σε περιπτώσεις όπου επιχειρηματίας ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

8 του 1989. 

(ιβ) μεριμνά όπως κάθε απόφασή του εκτελείται δεόντως και να ασκεί οποιαδήποτε 
άλλη εξουσία ή καθήκον ήθελε ειδικά ανατεθεί σε αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου 
και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

 

(ιγ) αναθέτει σε λειτουργό ή λειτουργούς της Αρμόδιας Αρχής, την άσκηση 
οποιασδήποτε εξουσίας ή καθήκοντος που ανατίθεται σε αυτόν δυνάμει του παρόντος 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εκτός από τις εξουσίες 
χορήγησης, ανάκλησης ή αναστολής άδειας· οποιαδήποτε δε πράξη του λειτουργού ή 
των λειτουργών ενεργουμένη δυνάμει τέτοιας εξουσιοδότησης θεωρείται ότι έγινε 
από τον ίδιο το Διευθυντή. 

 

ΜΕΡΟΣ IV — ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ — ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

19.—(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι, οι εντεταλμένοι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικοί 
επιθεωρητές που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή με βάση τις παραγράφους (α) και 
(β) του άρθρου 18, δύνανται— 

Εξουσία εισόδου 
και άσκησης 
κτηνιατρικών 
ελέγχων. 

(α) Να εισέρχονται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, σε οποιοδήποτε χώρο επιχείρησης 
ή σε υποστατικά που ασχολούνται με την παραγωγή, την εισαγωγή, αποθήκευση, 
διακίνηση και εμπορία γενετικού υλικού, στα κέντρα γενετικού υλικού, στα κέντρα 
συλλογής σπέρματος, σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται οι ομάδες χειρισμού 
εμβρύων και στα εγκεκριμένα διαγνωστικά εργαστήρια ή σε άλλους χώρους, όπου 
εύλογα πιστεύουν ότι διεξάγεται επιχείρηση ή εργασίες, που ρυθμίζονται από τον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, με σκοπό την 
άσκηση των κτηνιατρικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, γενετικό υλικό και ζώα που 
χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή, καθώς και στα γραπτά ή ηλεκτρονικώς 
τηρούμενα στοιχεία της επιχείρησης, με στόχο την επίτευξη συμμόρφωσης με τον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού. 

(β) να απαιτούν από τον οποιοδήποτε επιχειρηματία ή κτηνίατρο του κέντρου, ή 
κτηνίατρο ομάδας ή σπερματεγχύτη ή οποιοδήποτε υπάλληλο, την επίδειξη ή 
προσαγωγή αδειών, δελτίων ή άλλων εγγράφων των οποίων η φύλαξη ή τήρηση 
απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

 

(γ) να ασκούν οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα τους αναθέτει ο 
Διευθυντής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
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(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ο επίσημος 
κτηνίατρος, εφαρμόζοντας τους όρους, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που καθορίζονται σε 
Κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από τις 
περιστάσεις, δύναται— 

(α) Να προβαίνει σε κατασχέσεις γενετικού υλικού των ζώων 

(β) να επιβάλλει την καταστροφή γενετικού υλικού των ζώων 

(γ) να επιβάλλει την απαγόρευση ή τον περιορισμό της μετακίνησης γενετικού υλικού, προς και 
από επιχειρήσεις ή περιοχές, όπου με Διάταγμα του Υπουργού ή απόφαση του Διευθυντή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 21, έχει επιβληθεί η εφαρμογή έκτακτων μέτρων, για την 
καταπολέμηση οποιασδήποτε ασθένειας μολυσματικής ή κληρονομικής φύσης· 

(δ) να ελέγχει τη συμμόρφωση των επηρεαζομένων, με τους όρους και τα μέτρα που 
επιβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(ε) να επιβάλλει εξετάσεις στο γενετικό υλικό των ζώων· 

(στ) να επιβάλλει την απομόνωση ή το διαχωρισμό γενετικού υλικού των ζώων· 

(ζ) να εφαρμόζει οποιαδήποτε αναγκαία μέτρα πρόληψης ή καταπολέμησης ασθενειών 
κληρονομικής φύσης· 
(θ) να επιθεωρεί και να ελέγχει— 

(i) τις επιχειρήσεις, τα κέντρα γενετικού υλικού και τα κέντρα συλλογής 
σπέρματος, τα αρχεία και τον εξοπλισμό τους, 

(ii) τις εργασίες που διεξάγονται στις επιχειρήσεις, στα κέντρα γενετικού υλικού 
και στα κέντρα συλλογής σπέρματος, 
(iii) τις εργασίες και δραστηριότητες των ομάδων χειρισμού εμβρύων, 

(iv) το γενετικό υλικό των ζώων, 

(ν) τα αδειούχα ζώα, 

(vi) τους σπερματεγχύτες, 

(vii) τους κτηνίατρους ομάδων, 

(viii) τον κτηνίατρο του κέντρου, 

για να διαπιστώνεται κατά πόσο ικανοποιούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού" 

(ι) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες δειγματοληψίες γενετικού υλικού, χωρίς 
υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος. 

(ια) να επιβάλλει κατακράτηση γενετικού υλικού, για τον αναγκαίο χρόνο για τη λήψη 
τελικής απόφασης για την τύχη του· 

(ιβ) να κατάσχει εισαγόμενο γενετικό υλικό ή να επιβάλλει επανεξαγωγή γενετικού 
υλικού· 

(ιγ) να επιβάλει διακοπή εργασιών σε επιχειρήσεις ή στα κέντρα γενετικού υλικού, και κέντρα 
συλλογής σπέρματος και στις ομάδες χειρισμού εμβρύων, ή στους σπερματεγχύτες ή στους 
κτηνίατρους ομάδων, για συμμόρφωσή τους προς τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, όταν 
διαπιστώνει ότι οι συνθήκες που επικρατούν, αποτελούν σοβαρή παραβίαση των προνοιών του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, για εύλογο χρονικό διάστημα, 
το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες: 
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Νοείται ότι αν δεν υπάρξει συμμόρφωση μετά την παρέλευση των τριών μηνών, ο 
επίσημος κτηνίατρος συστήνει στο Διευθυντή την αναστολή ή την ακύρωση της άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης, των κέντρων γενετικού υλικού, των κέντρων συλλογής 
σπέρματος, των ομάδων χειρισμού εμβρύων ή του εγκεκριμένου διαγνωστικού εργαστηρίου, 
της άδειας εφαρμογής της τεχνητής σπερματέγχυσης, της άδειας συλλογής ή μεταφύτευσης 
εμβρύων στα ζώα που εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

 

(ιδ) να εισηγείται στο Διευθυντή την έκδοση ή μη, ή την αναστολή της άδειας 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, των κέντρων γενετικού υλικού, των κέντρων συλλογής 
σπέρματος και των ομάδων χειρισμού εμβρύων ή την έκδοση ή μη, ή την αναστολή της 
άδειας εφαρμογής της τεχνητής σπερματέγχυσης ή της συλλογής ή της μεταφύτευσης 
εμβρύων στα ζώα· 

 

(ιε) να εκδίδει τα κατάλληλα συνοδευτικά πιστοποιητικά για τις παρτίδες και τις 
παρτίδες εμβρύων και να εκδίδει πιστοποιητικά σε όποιες άλλες περιπτώσεις 
απαιτείται. 

 

(3) Στις περιπτώσεις των παραγράφων (α), (β), (γ), (ια), (ιβ), (ιγ), και (ιδ) του εδαφίου 
(2), ο επίσημος κτηνίατρος εκδίδει και παραδίδει στον επηρεαζόμενο επιχειρηματία σχετικό 
έντυπο, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη ενέργεια και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 
Σχετικές ειδικές ρυθμίσεις δύνανται να καθορίζονται στους Κανονισμούς, που εκδίδονται με 
βάση τον παρόντα Νόμο. 

 

(4) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται 
από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον 
παρόντα Νόμο, ο Διευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος δύναται να επικαλείται και να 
χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και άλλων Κρατικών Υπηρεσιών. 

 

20.—(1) Όποιος δεν ικανοποιείται με απόφαση εκδοθείσα βάσει των παραγράφων (α), 
(β), (γ), (ια), (ιβ) και (ιγ) του εδαφίου (2) του άρθρου 19, δύναται, με την καταβολή του 
σχετικού τέλους, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς, να προσβάλλει με ένστασή του προς 
το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός τριών ημερών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν: 

Δικαίωμα 
ένστασης. 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις υποβολής ένστασης, κατά τις οποίες, ως αποτέλεσμα της 
υποβολής ένστασης δεσμεύεται το γενετικό υλικό, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της 
ενστάσεως, τα έξοδα της φύλαξης του γενετικού υλικού βαρύνουν τον υποβάλλοντα την 
ένσταση: 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν η απόφαση κάνει δεκτή την ένσταση, τα τέλη ένστασης και τα 
έξοδα φύλαξης του γενετικού υλικού, επιστρέφονται στον υποβάλλοντα την ένσταση. 

 

(2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από τριμελή επιτροπή που απαρτίζεται από 
δύο επίσημους κτηνίατρους, εκτός από τον επίσημο κτηνίατρο που προέβη στην έκδοση της 
επίδικης απόφασης και από έναν ιδιώτη εγγεγραμμένο κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον 
υποβάλλοντα την ένσταση. Οι δύο επίσημοι κτηνίατροι που συμμετέχουν στην επιτροπή, 
κατά προτίμηση θα είναι ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδόσαντος την επίδικη 
απόφαση επίσημου κτηνίατρου. Όλα τα μέλη της επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό 
από το Διευθυντή, όπως προνοείται στην παράγραφο (θ) του άρθρου 18. 
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 (3) Η επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης μπορεί, αν κρίνει αναγκαίο, να προβεί σε 
οποιεσδήποτε εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που 
μπορεί να έγιναν προηγουμένως. 

 (4) Η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και 
υπόκειται σε άμεση εφαρμογή. 

 ΜΕΡΟΣ V — ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ — ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

Εξουσίες Υπουργού. 21. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία— 

(α) Να επιβάλλει την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων που προβλέπονται σε 
Κανονισμούς, σε καθορισμένες περιοχές της Δημοκρατίας, στην περίπτωση εκδήλωσης 
μολυσματικών μεταδοτικών ασθενειών, ή οποιωνδήποτε άλλων ασθενειών, νοσημάτων 
ή ανωμαλιών κληρονομικής φύσης ή κληρονομικής προδιάθεσης· 

 (β) να ανακαλεί την εφαρμογή των πιο πάνω αναφερόμενων μέτρων, όταν η ασθένεια, το 
νόσημα ή η ανωμαλία κληρονομικής φύσης έχει αντιμετωπισθεί. 

Αποζημιώσεις. 22. Τα θέματα αποζημιώσεων που δυνατό να προκύπτουν σε περίπτωση καταστροφής 
γενετικού υλικού ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, λόγω της άσκησης των εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων που χορηγούνται στην Αρμόδια 

109(Ι) του 2001. Αρχή, δυνάμει του παρόντος Νόμου, διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις διατάξεις 
του άρθρου 11, του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου. 

 ΜΕΡΟΣ VI — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αδικήματα και 
ποινές. 

23. Οποιοσδήποτε— 

(α) Παραβαίνει ή παρέβηκε ή παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση η οποία 
επιβάλλεται σε αυτόν δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 
βάσει αυτού, ή 

 (β) σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο κτηνίατρο, εντεταλμένο κτηνίατρο ή 
κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 

 (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή εντολή που του 
επιβάλλεται από επίσημο κτηνίατρο ή από την Αρμόδια Αρχή με βάση τον παρόντα 
Νόμο, ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, ή 

 (δ) παραλείπει να επιστρέψει την ανακληθείσα άδεια ή προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια η οποία προϋποθέτει την κατοχή έγκυρης και ισχύουσας άδειας, ενώ έχει 
ανακληθεί ή ανασταλεί η ισχύς της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14, ή ενώ 
δεν είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας επιχείρησης, κέντρου γενετικού υλικού ή κέντρου 
συλλογής σπέρματος ή ομάδας χειρισμού εμβρύων, 

 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες 
(Λ.Κ. 2.000) ή και τις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής. 

Έκδοση Κανονισμών. 24.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία 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. 
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(2) Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί 
μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα: 

 

(α) Τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που πρέπει να πληρούνται για την παραγωγή 
και την εμπορία γενετικού υλικού, 

 

(β) τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των κέντρων γενετικού υλικού, των κέντρων 
συλλογής σπέρματος και των ομάδων χειρισμού εμβρύων, 

 

(γ) τον καθορισμό εντύπων, τελών αδειών και των τελών ένστασης,  

(δ) την τεχνογνωσία, ειδικά για κάθε είδος ζώου,  

(ε) τα μέτρα πρόληψης, καταστολής και ελέγχου συγκεκριμένων ασθενειών ή 
νοσημάτων κληρονομικής φύσης, 

 

(ζ) την επιβολή έκτακτων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση ασθενειών,  

(η) τον καθορισμό όρων για την εισαγωγή γενετικού υλικού,  

(θ) τον τρόπο έγκρισης της συμπερίληψης τρίτων χωρών συλλογής στον κατάλογο των 
εγκεκριμένων χωρών συλλογής, 

 

(ι) τον τρόπο έγκρισης της συμπερίληψης ενός κέντρου γενετικού υλικού ή κέντρου 
συλλογής σπέρματος ή ομάδας χειρισμού εμβρύων τρίτης χώρας, στους εγκεκριμένους, 
αντίστοιχα, καταλόγους, ώστε να επιτρέπεται να διακινούν γενετικό υλικό στη 
Δημοκρατία. 

 

25. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες που 
ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο κατά την έναρξη της ισχύος του, οφείλουν εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες 
άδειες. 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 
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