
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. 3599 της 2ας ΜΑΪΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 43(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 14 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο— 

 

"Οδηγία 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1993 για την προστασία των 
ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους" (EE L 340 της 31.12.1993. σ. 21), 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και 
Ευημερίας των Ζώων Νόμους του 1994 μέχρι 2002 (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 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

46(Ι) του 1994  

94(Ι) του 1997  

75(Ι) του 2000. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισμού: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

«'εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός' σημαίνει το λειτουργό που είναι εντεταλμένος από 
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να επιθεωρεί την αρμόδια αρχή όσον αφορά 
την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων». 
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Τροποποίηση του τίτλου του 

Μέρους VI. 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στον τίτλο του Μέρους VI μετά τη λέξη 

"ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ" της φράσης "ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ". 

Τροποποίηση του βασικού 

νόμου με προσθήκη νέου 

άρθρου 26Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 26 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 26Α: 

«Ίδρυση 

Συντονιστικής 

Επιτροπής 

Ευημερίας των 

Ζώων. 

26Α.—(1) Καθιδρύεται Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των 
Ζώων η οποία αποτελείται από—  

(α) Το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως εκ της θέσης του· 
  (β) τον κτηνιατρικό λειτουργό ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή ως 

υπεύθυνος για θέματα ευημερίας των ζώων 
  (γ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, ο 

οποίος εκλέγεται από την οικεία Επαρχιακή Επιτροπή. 

  (2) Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των Ζώων 
είναι ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών: 

  Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας εκτός της Δημοκρατίας, ασθένειας ή άλλου 
επαγγελματικού κωλύματος του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα 
καθήκοντα αυτού στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων, 
θα ασκεί ο κτηνιατρικός λειτουργός ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή ως 
υπεύθυνος για θέματα ευημερίας των ζώων. 

        (3) Ο πρόεδρος και τρία παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. 
  (4) Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας των 

Ζώων λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος 
έχει δεύτερη ψήφο. 

  (5) Με τα έξοδα λειτουργίας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
Ευημερίας των Ζώων επιβαρύνονται τα ταμεία των Επαρχιακών Επιτροπών 
Ευημερίας των Ζώων εξίσου. 

  (6) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων δύναται να 
ρυθμίζει με απόφασή της τον τρόπο λειτουργίας της και τις εσωτερικές της 
διαδικασίες. 

  (7) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων έχει 
αρμοδιότητα και εξουσία να— 

  (α) Χειρίζεται θέματα γενικότερης πολιτικής μέσω του συντονισμού των 
δραστηριοτήτων των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων και 
εκδίδει σχετικές οδηγίες για το σκοπό αυτό· 

  (β) οργανώνει επιμορφωτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη των 
οργανώσεων προστασίας των ζώων, τους ιδιοκτήτες και τους εμπλεκομένους 
με την εκπαίδευση, τη φροντίδα, τη μεταφορά, τη σφαγή και την εμπορία 
ζώων· 

  (γ) προωθεί την έρευνα και συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις ή 
οργανισμούς σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων 

  (δ) εκπροσωπεί παγκύπρια τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων 
σε συνέδρια, σεμινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία με 
μη κυβερνητικούς διεθνείς οργανισμούς.». 
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5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 31 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 31Α: 

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

προσθήκη νέου άρθρου 

31Α. «Εντεταλμένοι 

κοινοτικοί 

λειτουργοί. 

31Α.—(1) Η αρμόδια αρχή, συνεργάζεται με τους εντεταλμένους 
κοινοτικούς λειτουργούς και τους παρέχουν κάθε απαραίτητη συνδρομή 
προκειμένου οι εντεταλμένοι κοινοτικοί λειτουργοί να εκπληρώνουν τα 
καθήκοντά τους. 

(2) Κάθε εντεταλμένος κοινοτικός λειτουργός, συνοδευόμενος από και σε συνεργασία με 
την αρμόδια αρχή, δύναται σε κάθε εύλογο χρόνο να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή 
ενέργεια την οποία διενεργεί η αρμόδια αρχή δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 31. 

 

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 31 εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
παρεμπόδισης εντεταλμένου κοινοτικού λειτουργού.». 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3599, 2/5/2002 43(I)/2002


