
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 
 

 Για σκοπούς μεταφοράς στην Κυπριακή έννομη τάξη και εφαρμογής 

στη Δημοκρατία, πριν την ημερομηνία προσχώρησης της τελευταίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κανονισμών και Αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αφορούν κτηνιατρικά θέματα, και 

 

για σκοπούς καθορισμού των αρμοδιοτήτων, εξουσιών, 

δραστηριοτήτων και καθηκόντων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

εφαρμογή των Κανονισμών και Αποφάσεων αυτών, 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως, 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εφαρμογής 

Πράξεων του Κοινοτικού Κεκτημένου (Κτηνιατρικά Θέματα) Νόμος 

του 2004. 
  
Ερμηνεία. 2.    Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 
  
 «Απόφαση» σημαίνει πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι 

δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει. 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που 

ενεργούν δια του Διευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου λειτουργού των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από αυτόν. 
  
 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
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 «εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει τον ιδιώτη κτηνίατρο, στον 

οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί 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 ως επίσημος κτηνίατρος. 
  
 «επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει οποιοδήποτε κτηνίατρο που 

υπηρετεί στην αρμόδια αρχή και περιλαμβάνει εντεταλμένο 

κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος δυνάμει του παρόντος 

Νόμου. 
  
 «Κανονισμός» σημαίνει πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 

έχει γενική ισχύ και που είναι δεσμευτική ως προς όλα τα μέρη της 

και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 
  
 

169 του 1990 

10(Ι) του 1997 

93(Ι) του 2000 

176(Ι) του2002 

145 του 2003. 

«κτηνίατρος» σημαίνει εγγεγραμμένο κτηνίατρο δυνάμει των 

διατάξεων των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 

Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2002. 

  
 «κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο που 

εργοδοτείται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για να βοηθά επίσημο 

κτηνίατρο στην εφαρμογή των εξουσιών του ή εκτέλεση των 

αποφάσεών του. 
  
Ισχύς 

Κανονισμών και 

Αποφάσεων προ 

της 

3. Οι Κανονισμοί και Αποφάσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

ισχύουν στη Δημοκρατία. 
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προσχώρησης 

της Δημοκρατίας 

στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Παράρτημα. 

  
Αρμοδιότητες και 

εξουσίες της 

αρμόδιας αρχής. 

Παράρτημα. 

4.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για 

τη διασφάλιση της εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων 

που ορίζονται στο Παράρτημα. 

  
Εξουσίες του 

Διευθυντή. 
5.-(1) Ο Διευθυντής έχει εξουσία να - 

  
 

 

 

   (α) εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνίατρους για να ασκούν τις 

εξουσίες που παρέχονται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του 

άρθρου 4. 

  
    (β) εξουσιοδοτεί κτηνιατρικούς επιθεωρητές, να συνδράμουν 

στην εφαρμογή ή εκτέλεση των οδηγιών των επισήμων 

κτηνιάτρων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. 
  
 (2) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να 

επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη συνδρομή της Αστυνομίας ή και 

άλλων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας. 
  
Εξουσία εισόδου 

και άσκησης 

κτηνιατρικών 

ελέγχων. 

 

Παράρτημα. 

6.-(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι, και οι κτηνιατρικοί επιθεωρητές που 

έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 5, 

έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε χώρους, στους οποίους 

διεξάγονται εργασίες σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 

Παράρτημα, με σκοπό την άσκηση των απαραίτητων κτηνιατρικών 

ελέγχων. 
  
 (2) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται από τον 
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παρόντα Νόμο, ο επίσημος κτηνίατρος, δύναται να -  
  
 

 

 

   (α) Ελέγχει τη συμμόρφωση οποιωνδήποτε επηρεαζομένων 

προς τις διατάξεις των Κανονισμών και Αποφάσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 4.  
  
    (β) επιθεωρεί, ελέγχει και λαμβάνει αντίγραφα γραπτών ή 

ηλεκτρονικά τηρούμενων στοιχείων που έχουν σχέση με τους 

διεξαγόμενους ελέγχους, 
  
    (γ) συνοδεύεται κατά τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων 

από εμπειρογνώμονες Κτηνίατρους της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
  
Αδικήματα. 7. Οποιοσδήποτε - 
  
    (α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις 

των Κανονισμών και Αποφάσεων που αναφέρονται στο 

άρθρο 4. 

  
    (β) σκόπιμα παρεμποδίζει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε επίσημο 

κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, από την άσκηση των 

εξουσιών που του παρέχονται από τον παρόντα Νόμο, ή 
  
    (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία ή 

εντολή του Διευθυντή  ή επίσημου κτηνίατρου, η οποία 

δίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο,  

 
 είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε 

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή 

που δεν υπερβαίνει τις Λ.Κ. 3,000 ή και στις δύο αυτές ποινές, σε 

περίπτωση δε δεύτερης ή κατ΄επανάληψη καταδίκης αυτού για το 

ίδιο αδίκημα,  σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 
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χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ 6,000 ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

8.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  
 (2) Το άρθρο 3, καταργείται κατά την ημερομηνία προσχώρησης της 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU.acuis.law 
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