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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2012 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 358, 

16.12.2006, σ. 3. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης 

Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 

88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς τις μικρές και  

μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001», και 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 55, 

1.3.2005, σ. 12. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής της 28ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική 

χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της 

καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται 

στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,  

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

109(Ι) του 2001 

 82(Ι) του 2003 

116(Ι) του 2007 

20(Ι) του 2009 

43(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως 4437 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 

2012 (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 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων 

νέων όρων και των ορισμών τους: 
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  ««αγοραία αξία ζώου» σημαίνει την τιμή του ζώου την 

οποία θα είσπραττε κανονικά ο ιδιοκτήτης του ζώου 

αμέσως πριν μολυνθεί ή θανατωθεί, λαμβανομένων υπόψη 

της ικανότητας, της ποιότητας και της ηλικίας του εν λόγω 

ζώου· 

  
  «αγοραία αξία ζωικού προϊόντος» σημαίνει την τιμή του 

ζωικού προϊόντος την οποία θα είσπραττε κανονικά ο 

ιδιοκτήτης του ζώου, εάν το ζωϊκό αυτό προϊόν διατίθετο 

προς πώληση πριν το ζώο μολυνθεί ή θανατωθεί· 

  

  «αξία αποζημίωσης αντικειμένων» σημαίνει την εκτιμώμενη 

αξία των καταστραφέντων αντικειμένων με βάση τη φυσική 

τους κατάσταση και όχι την αξία αντικατάστασής τους.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

   

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

   

  «(2)(α)  Τα κριτήρια εκτίμησης της αξίας του ζώου και του 

ζωικού προϊόντος και ο καθορισμός του ανώτατου ποσού 

αποζημίωσης υπολογίζονται, με βάση την αγοραία αξία 

του ζώου ή του ζωικού προϊόντος, από τριμελείς 

επιτροπές. 

   

   (β)  Η κατάσχεση και εκτίμηση της αξίας των 

καταστραφέντων ζώων, ζωικών προϊόντων και 

αντικειμένων γίνεται από τριμελή επιτροπή. 
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   (γ)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

«τριμελής επιτροπή» σημαίνει τριμελή επιτροπή τα μέλη 

της οποίας διορίζονται από τον Διευθυντή όπως 

προνοείται στη παράγραφο (ζ) του άρθρου 8.». 

   

 (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. και 

   

 (γ) με τη διαγραφή, στο εδαφίου (5) αυτού της λέξης 

«εσκεμμένης» (δεύτερη γραμμή). 

  

Κατάργηση του 

Παραρτήματος Ι 

του βασικού νόμου. 

Παράρτημα Ι. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

Παραρτήματος I αυτού. 

 

 

 

 

 


