
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο:  
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 31, 

1.2.2002,  

σ. 1. 

 
ΕΕ: L 100, 

8.4.2006, 

σ.3. 

(α)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 

διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

575/2006, 
   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 273, 

10.10.2002,  

σ. 1. 

 
ΕΕ: L 36, 

8.2.2006, 

σ. 25 

(β)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, για 

τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο», όπως τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 208/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 146, 

13.6.2003,  

σ. 1. 

 
ΕΕ: L 274, 

5.10.2006, 

σ.3. 

(γ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, για 

τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 

χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1467/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 206,  

(δ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του  Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004, για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του 
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9.6.2004, 

σ. 50. 

ΕΕ: L203, 

4.8.2005,  

σ.8. 

Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1283/2005, 

  

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 272,  

20.8.2004,  

σ. 3. 

 

(ε) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1480/2004 της Επιτροπής της 10ης 

Αυγούστου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 

αφορά τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τις περιοχές που 

ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 

κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις 

οποίες η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο», 
   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 325,  

12.12.2003,  

σ. 1. 

ΕΕ: L 363, 

20.12.2006, 

σ.1. 

(στ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003, 

για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων 

τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1791/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 204,  

11.8.2000,  

σ. 1. 

 
 
ΕΕ: L 363, 

20.12.2006, 

σ.1. 

(ζ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των 

βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των 

προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου», 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1791/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 5,  

9.1.2004,  

σ. 8. 

ΕΕ: L 363, 

(η) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 

καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ 

και 64/432/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4136, 25/7/2007 116(I)/2007



 3 

20.12.2006, 

σ.1. 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L163, 

30.4.2004,  

σ. 65. 

ΕΕ: L 362, 

20.12.2006, 

σ.1. 

 

(θ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής της 29ης 

Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των 

εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006, 

   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L147, 

31.5.2001,  

σ. 1. 

ΕΕ: L404, 

30.12.2006, 

σ.1. 

(ι)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, για τη 

θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 

ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1923/2006, 

   
   
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 279,  

22.10.2005,  

σ. 47. 

(ια)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2005 της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2005 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού 

ελέγχου για τη μετακίνηση ζώων τσίρκου μεταξύ των κρατών 

μελών», 

  
Συνοπτικός 

τίτλος  

109(Ι) του 2001  

82(Ι) του 2003.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υγείας των Ζώων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 και 2003 (οι οποίοι στο 

εξής θα αναφέρονται ως  «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος 

και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Υγείας των 

Ζώων Νόμοι του 2001 έως 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 
2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη  
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του βασικού 

νόμου. 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
  
 «"εισαγωγή" σημαίνει την εισαγωγή ζώων ή ζωικών προϊόντων στο 

έδαφος της Δημοκρατίας από τρίτες χώρες·    
  
 "ενδοκοινοτικό εμπόριο"  σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές ζώων 

και ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών · 
  
 "Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002"  σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 

2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφάλειας των τροφίμων, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002"  σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 

2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003"  σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, 

για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 

χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004"  σημαίνει τον Κανονισμό του  
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Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, για το καθεστώς βάσει του 

άρθρου 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1480/2004 " σημαίνει τον Κανονισμό της 

Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 

κανόνων όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τις 

περιοχές που ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 

κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις οποίες η 

κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται·   
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 " σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 

2003, για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων 

τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000"  σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 

2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των 

βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊόντων 

με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004"  σημαίνει τον Κανονισμό του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος 

αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 

92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·  
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 911/2004 σημαίνει τον Κανονισμό της 
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Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα 

των εκμεταλλεύσεων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·  
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 " σημαίνει τον Κανονισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, 

για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 

ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται·   
  
 "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2005"  σημαίνει τον Κανονισμό της 

Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005, για τον καθορισμό των όρων 

υγειονομικού ελέγχου για την μετακίνηση ζώων τσίρκου μεταξύ των 

κρατών μελών, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται· 
  
 " Κανονισμοί " σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

άρθρου 14 του βασικού νόμου· 
  
  "Κοινοτική Απόφαση " σημαίνει ισχύουσα Απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύουσα Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύουσα Απόφαση αμφοτέρων των 

Κοινοτήτων, όπως οι Αποφάσεις αυτές εκάστοτε τροποποιούνται· 
  

 
 

"Κοινοτικός Κανονισμός"  σημαίνει ισχύοντα Κανονισμό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 249 της Συνθήκης 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή ισχύοντα Κανονισμό 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 161 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατομικής Ενέργειας, ή ισχύοντα Κανονισμό αμφοτέρων των 
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Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισμοί αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται· 
  
 "κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  
 "σχετική Κοινοτική Απόφαση" σημαίνει Κοινοτική Απόφαση που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ· και 
  
 "σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός"  σημαίνει Κοινοτικό Κανονισμό που 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ ·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης 

«και σε σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές Κοινοτικές 

Αποφάσεις». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

 

  
  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «σε Κανονισμούς» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«και σε σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· 
    
  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «δυνάμει αυτού» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«όπως και σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών 

Κοινοτικών Αποφάσεων»· 
    

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «δυνάμει Κανονισμών» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «και σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών 

και σχετικών Κοινοτικών Αποφάσεων»· 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4136, 25/7/2007 116(I)/2007



 8 

    
  (δ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (ε) αυτού, με κόμμα και την προσθήκη, 

αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων : 
   
   «(στ)  να ρυθμίζει την οργάνωση και την άσκηση των 

κτηνιατρικών ελέγχων στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, 

την εισαγωγή και τις μετακινήσεις ζώων και ζωικών 

προϊόντων εντός του εδάφους της Δημοκρατίας, 
    
   (ζ)  να ρυθμίζει την εγγραφή των εκμεταλλεύσεων, τη 

σήμανση και την καταγραφή των ζώων και των 

διακινήσεών τους, σε μητρώα ή βάσεις δεδομένων.». 
    
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-    

  
  (α) Με την προσθήκη, αμέσως πριν την άνω τελεία στο τέλος 

της παραγράφου (α) αυτού, της φράσης «και των σχετικών 

Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών Κοινοτικών 

Αποφάσεων»· 
   

  (β) με την προσθήκη, αμέσως πριν την άνω τελεία στο τέλος 

της παραγράφου (δ) αυτού, της φράσης «ή/και σε σχετικούς 

Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές Κοινοτικές 

Αποφάσεις»· 
   
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «Διατάγματα» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «, 

σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές Κοινοτικές 

Αποφάσεις»· 
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  (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «αξίας»  (πρώτη γραμμή) της λέξης και του σημείου 

στίξης « ζώων,»· και 
   
  (ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) αυτού, της λέξης 

«και», αμέσως μετά τη φράση «παρόντος Νόμου» (τέταρτη 

γραμμή), με κόμμα και με την προσθήκη στο τέλος της 

παραγράφου αυτής, της φράσης «και των σχετικών 

Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών Κοινοτικών 

Αποφάσεων». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς» 

(πέμπτη και έκτη γραμμή), με το σημείο στίξης και τη φράση 

«, τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και τους 

σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις» και με την αντικατάσταση της λέξης 

«και» (ένατη γραμμή) με κόμμα και την προσθήκη αμέσως 

μετά το τέλος του εδαφίου (1), της φράσης «και τους 

σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· 
   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «παρόντα Νόμο» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και 

σε σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· 
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  (γ) με την προσθήκη αμέσως πριν την άνω τελεία στο τέλος της 

παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «και 

τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· 
   
  (δ) με την προσθήκη αμέσως πριν την άνω τελεία στο τέλος της 

παραγράφου (ια) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «και 

των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών 

Κοινοτικών Αποφάσεων»· 
   

  (ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιη) του εδαφίου (2) 

αυτού, της φράσης «βάσει αυτού» (πέμπτη γραμμή), με τη 

φράση «δυνάμει αυτού ή των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών και σχετικών Κοινοτικών Αποφάσεων»· 
   
  (στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιθ) του εδαφίου (2) 

αυτού, της φράσης «και των εκδοθέντων δυνάμει αυτού 

Κανονισμών» (τρίτη γραμμή), με το σημείο στίξης και τη 

φράση «, των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και 

των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών 

Κοινοτικών Αποφάσεων»· 
   
  (ζ) με την προσθήκη, αμέσως πριν την τελεία στο τέλος  

παραγράφου (κβ) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «και 

των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών 

Κοινοτικών Αποφάσεων»· 
   
  (η) με την προσθήκη, αμέσως πριν την τελεία στο τέλος του 

εδαφίου (3) αυτού, της φράσης «και τους σχετικούς 

Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές Κοινοτικές 

Αποφάσεις»· και 
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  (θ) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού,  αμέσως μετά τη 

λέξη «Κανονισμούς» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και 

Διατάγματα» και, εν συνεχεία, αμέσως μετά τη φράση 

«βάσει αυτού» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και τους 

σχετικούς  Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, αμέσως πριν την τελεία στο τέλος του 

εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «και των σχετικών 

Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών Κοινοτικών 

Αποφάσεων»· 
   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο:  
   
  «(2) Δεν επιτρέπεται η κατοχή και η διάθεση στην αγορά 

ζώων ή ζωικών προϊόντων από οποιοδήποτε που τα 

κατέχει, τα προορίζει για διάθεση ή τα έχει διαθέσει στην 

αγορά, γνωρίζοντας ότι προέρχονται από παράνομη 

εισαγωγή ή ότι προέρχονται από περιοχές της 

Δημοκρατίας όπου η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν 

ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο: 
  
   Νοείται ότι, η απαγόρευση που επιβάλλεται 

δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση ζώων ή ζωικών προϊόντων που 

μεταφέρονται από τις περιοχές της Δημοκρατίας όπου η 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό 

έλεγχο, στις περιοχές εκείνες όπου η Κυβέρνηση ασκεί 

τέτοιο έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 

2004, για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του 

πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης και 

των δυνάμει αυτού του Κανονισμού εκδιδόμενων 

Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  
  (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «αντικειμένου» (δέκατη όγδοη γραμμή), της φράσης «ή 

ζωικού προϊόντος»· 
   
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού, αμέσως μετά τη 

λέξη «καταστραφέντων» (πρώτη γραμμή), της λέξης και του 

σημείου στίξης «ζώων,»· και 
   
  (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «δυνάμει αυτού» (τέταρτη γραμμή), της φράσης 

«ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών και σχετικών 

Κοινοτικών Αποφάσεων». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «Διατάγματα» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και 

τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· και 
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  (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά 

τη λέξη «αυτού» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή τους 

σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις».  
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων.  

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 13 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων ׃ 

 «Παράβαση 

Κοινοτικών 

Κανονισμών  

και Κοινοτικών 

Αποφάσεων. 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

13Α.-(1) Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης,  που καθορίζεται στην Πρώτη 

Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ, και αναφορικά με την 

οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα ποινών στη 

Δεύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήματος, είναι ένοχος 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ποινές οι οποίες 

εμπίπτουν σε τέτοια κλίματα ποινών, όπως 

προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με την επιφύλαξη 

τυχόν σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης 

Δεύτερης Στήλης του Παραρτήματος ΙΙ. 
   
  

 
 

Παράρτημα ΙΙΙ, 

Μέρος 1. 

     (2) ΄Εκαστη κλίμακα ποινών η οποία αναφέρεται 

στην Πρώτη Στήλη του Μέρους 1 του Παραρτήματος 

ΙΙΙ περιλαμβάνει τις ποινές που καθορίζονται 

αντίστοιχα στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου Μέρους. 
   

 Διοικητικό 

πρόστιμο που  

επιβάλλεται από 

το Διευθυντή. 

13Β.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής διαπιστώσει 

ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης - 

   
  (α)  Που αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη 
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Παράρτημα ΙΙ. Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ, και 

   
  (β)  αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα 

κλίμακα διοικητικών προστίμων στη Δεύτερη 

Στήλη του ίδιου Παραρτήματος,  
   

  δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό 

πρόστιμο το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα 

διοικητικών μέτρων.  
   
  

 

Παράρτημα ΙΙΙ, 

Μέρος 2.  

     (2) Έκαστη κλίμακα διοικητικών προστίμων η 

οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Μέρους 2 

του Παραρτήματος ΙΙΙ, περιλαμβάνει οποιοδήποτε 

διοικητικό πρόστιμο που καθορίζεται αντίστοιχα στη 

Δεύτερη Στήλη του ιδίου Μέρους. 
   

  
 

     (3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει 

του εδαφίου (1), ο Διευθυντής, ειδοποιεί το 

επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να  

επιβάλει τέτοιο διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς 

το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να 

ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας σε αυτό το 

δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 

πέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης. 
   
       (4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή 

του-  
   
  (α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή την 

παράλειψη συμμόρφωσης της σχετικής 

διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής 

Απόφασης· και 
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  (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο.   
   
       (5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με 

γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια 

υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου 

διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη 

διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή να αποφασίζει 

ελεύθερα εντός των πλαισίων των οδηγιών του 

Υπουργού, περί του ύψους του διοικητικού 

προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά 

περιστατικά. 
   
       (6) Η επιβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει του 

εδαφίου (1) υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή στον 

Υπουργό, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης περί 

επιβολής διοικητικού προστίμου.  
   
       (7)  Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, 

δυνάμενος να ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει σε 

αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους 

λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, 

αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του σε αυτόν. 

Ο Υπουργός δύναται να - 
   

  (α)  Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
  (β)  ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
  (γ)  τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
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  (δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
   
  

 
 

 

     (8) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης 

πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο 

επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο 

Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει 

το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο 

προς την Δημοκρατία.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

Νόμου. 

11.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας 

στο τέλος της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14 

αυτού, με κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
  

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

 «(ζ) την τροποποίηση οποιουδήποτε Παραρτήματος του 

παρόντος Νόμου, εξαιρουμένου του Παραρτήματος 

ΙΙΙ.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης:  

 

 

 

 

319 του 1987  

3 (Ι) του 1993. 

 «Νοείται ότι, Κανονισμοί, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που 

εκδόθηκαν δυνάμει του ανωτέρω καταργηθέντος νόμου και 

που δεν καταργούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου.».  
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

Παραρτημάτων 

ΙΙ και ΙΙΙ. 

Πίνακας.  

13.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση του 

υφισταμένου Παραρτήματος σε Παράρτημα Ι και την προσθήκη 

αμέσως μετά των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ, όπως αυτά εμφαίνονται 

στον Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(άρθρο 13) 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 
 

(άρθρα 13Α και 13Β) 
 
 

Κοινοτικοί Κανονισμοί  
 
 

Αύξων 
αριθμός  

α/α 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΣΤΗΛΗ 

      Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων 
 

Κλίμακες 
Ποινών και 
Διοικητικών 
Μέτρων 

1.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων. 
 
(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 31, 1.2.2002, σ. 1) 

 

Άρθρο 11 
στην έκταση 
που η 
σχετική 
διάταξη 
ρυθμίζει την 
εισαγωγή 
προϊόντων 
ζωικής 
προέλευσης 
και 
ζωοτροφών 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2  
 

Άρθρο 12 
στην έκταση 
που η 
σχετική 
διάταξη 
ρυθμίζει την 
εισαγωγή 
προϊόντων 
ζωικής 
προέλευσης 
και 
ζωοτροφών 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2,  

Άρθρο 15, 
παράγραφος 
(1) 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 
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Άρθρο 16  
στην έκταση 
που η 
σχετική 
διάταξη 
ρυθμίζει 
ζωοτροφές 

Κλίμακα 
Ποινών 2, 

Άρθρο 17, 
παράγραφος 
(1), στην 
έκταση που  
η σχετική 
διάταξη 
ρυθμίζει 
ζωοτροφές 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2  

 

Άρθρο 18, 
παράγραφοι 
(1), (2), (3) 
και (4) 
  

Κλίμακα 
Ποινών 2  

Άρθρο 19 
στην έκταση 
που η 
σχετική 
διάταξη 
ρυθμίζει την 
εισαγωγή 
προϊόντων 
ζωικής 
προέλευσης   

Κλίμακα 
Ποινών 2  

Άρθρο 20  Κλίμακα 
Ποινών 1 

2. 
 
 
 
 
 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, για 
τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.  
 
(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 273, 10.10.2002, σ. 1) 

 

Άρθρο 4, 
παράγραφοι  
(2), (3) και (4) 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 5, 
παράγραφοι  
(2), (3) και (4) 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 6, 
παράγραφοι   
(2) και (3) 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 
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Άρθρο 7 Κλίμακα 
Ποινών 2 
(εφαρμόζεται 
για πρώτο 
αδίκημα) 
Κλίμακα 
Ποινών 3 
(εφαρμόζεται 
για 
μεταγενέστερο 
αδίκημα) 
 

Άρθρο 8 Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 9 Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 10 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 11 Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 12  Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 13 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 14 Κλίμακα  
Ποινών 2 
 

Άρθρο 15 Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 16 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 
 

Άρθρο 17 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 18 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 19 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 20  
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 22 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 
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Άρθρο 25 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 26 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

Άρθρο 29 
 
 

Κλίμακα 
Ποινών 2 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, για 

τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη  

εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 146, 13.6.2003, σ. 1) 

Άρθρο 8, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (3) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Άρθρο 9  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

 

Άρθρο 12  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

 

Άρθρο 14 Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

 

4.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του  Συμβουλίου της 29ης 

Απριλίου 2004, για το καθεστώς βάσει του άρθρου 2 του 

Πρωτοκόλλου αριθ. 10 της πράξης προσχώρησης. 

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 206,  9.6.2004, σ. 50) 

Άρθρο 4, 

παράγραφοι 

(1), (3), (4), 

(5), (6), (9) 

και (12) 

Κλίμακα 

Ποινών 2 

5.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1480/2004 της Επιτροπής της 10ης 

Αυγούστου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων όσον 

αφορά τα εμπορεύματα που εισέρχονται από τις περιοχές που 

ευρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της 

κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις περιοχές στις 

οποίες η κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.   

 

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 272,  20.8.2004, σ. 3 

 

Άρθρο 2, 

παράγραφος 

(1) 

Κλίμακα 

Ποινών 2 

Άρθρο 4, 

παράγραφος 

(1) 

Κλίμακα 

Ποινών 2 
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6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003, 

για τον έλεγχο της σαλμονέλας και άλλων συγκεκριμένων 

τροφιμογενών ζωονοσογόνων παραγόντων. 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 325,  12.12.2003, σ. 1) 

Άρθρο 5, 

παράγραφοι 

(2), (3), (4) 

και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Άρθρο 7, 

παράγραφοι 

(2) και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Άρθρο 9, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (3) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Άρθρο 10, 

παράγραφοι 

(1), (4) και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Άρθρο 12, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (3) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

7.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 

θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των 

βοοειδών και την επισήμανση του βόειου κρέατος και των 

προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου. 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 204,  11.8.2000, σ. 1) 

 

Άρθρο 4, 

παράγραφοι 

(2.1), (3.1) 

και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 7, 

παράγραφοι 

(1), (3) και (4) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 9 Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 11 Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 13, 

παράγραφος 

(2) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 
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  Άρθρο 15 Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 16, 

παράγραφοι 

(1.1), (1.4) 

και (6.1) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

8.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21 /2004 του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης 

και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 

92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ.  

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 5,  9.1.2004, σ. 8) 

 

Άρθρο 3, 

παράγραφος 

(2) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 4, 

παράγραφοι 

(1), (4) και (6) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 5, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 6, 

παράγραφοι 

(1) και (3) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 8, 

παράγραφος 

(2) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 9, 

παράγραφος 

(3) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 
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9. Κανονισμός (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 

2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των 

εκμεταλλεύσεων. 

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L163, 30.4.2004, σ. 65) 

 

 

Άρθρο 1,  

παράγραφος 

(5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

10.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001, για τη 

θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 

ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εκεφαλοπαθειών.   

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L147, 31.5.2001, σ. 1) 

 

 

Άρθρο 2  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

  Άρθρο 6, 

παράγραφος 

(1) 

Κλίμακα 

Ποινών 1 

  Άρθρο 7, 

παράγραφοι 

(1), (2), (3) 

και (4) 

Κλίμακα 

Ποινών 3 

  Άρθρο 8, 

παράγραφοι 

(1), (2), (3), 

(4) και (5) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

  Άρθρο 9, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (3) 

Κλίμακα 

Ποινών 3 

  Άρθρο 11 Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 
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  Άρθρο 12, 

παράγραφοι 

(1), (2) και (3)  

Κλίμακα 

Ποινών 2 

  Άρθρο 13, 

παράγραφοι 

(1) και (2) 

Κλίμακα 

Ποινών 3 

  Άρθρο 15, 

παράγραφοι 

(1) και (2) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

  Άρθρο 16, 

παράγραφοι 

(1), (2), (3), 

(5) και (6) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

  Άρθρο 20, 

παράγραφος  

(1) 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

  Άρθρο 22  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 2 

11. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1739/2005 της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των όρων υγειονομικού 

ελέγχου για τη μετακίνηση ζώων τσίρκου μεταξύ των κρατών 

μελών.    

 

(Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:  L 279, 22.10.2005, σ. 47) 

 

Άρθρο 3  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 8  Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 

  Άρθρο 10, 

Παράγραφος 

(1)  

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

(άρθρα 13Α και 13Β) 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 

 
 

Μέρος 1 - ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ 
 

Κλίμακες Ποινών Ποινές 
Κλίμακα Ποινών 1 Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και οι δύο 

αυτές ποινές 
Κλίμακα Ποινών 2 Φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι  τρεις χιλιάδες  λίρες ή και οι δύο αυτές 

ποινές 
Κλίμακα Ποινών 3 Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι  έξι χιλιάδες  λίρες ή και οι δύο αυτές 

ποινές 
 
                              
 
 

                               Μέρος 2 - ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  
 

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ 
 

 
 

Κλίμακες 
Διοικητικών 
Προστίμων 

 

Διοικητικό Πρόστιμο  

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 1 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης 
της παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης  
 

 

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 2 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα συνέχισης της 
παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης  
 

 

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 3 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  χίλιες  λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, αναφορικά 
με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής Απόφασης  
 

 

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 4 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  πέντε χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, 
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής 
Απόφασης  
 

 

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 5 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  δέκα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, 
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής 
Απόφασης  
 

 

Κλίμακα 
Διοικητικών 

Προστίμων 6 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  τριάντα χιλιάδες λίρες το οποίο επιβάλλεται άπαξ, 
αναφορικά με μια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή  Κοινοτικής 
Απόφασης.  
 

 

 

». 

                                                                                                                                    
 
 
 
ΜΠ/ΜΠ/23.01.048.093.2007 
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