
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 201(Ι)/2020 
Αρ. 4796,  22.12.2020                               

Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 201(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2016 

Προοίμιο. Για σκοπούς μεταξύ άλλων καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο- 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L 178,  
28.6.2013,  
σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003». και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: 
L 59,  
3.3.2015,  
σ. 1.  

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για τη 
θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

109(Ι) του 2001 
82(Ι) του 2003 

116(Ι) του 2007 
20(Ι) του 2009 
43(Ι) του 2012 
36(Ι) του 2014 

130(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Υγείας των Ζώων Νόμους του 2001 έως 2016 
(που 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 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Αρμόδια Αρχή» των λέξεων 

«Φυσικών Πόρων» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Αγροτικής Ανάπτυξης»˙ 
   
 (β) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Διευθυντής» των λέξεων «Φυσικών 

Πόρων» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «Αγροτικής Ανάπτυξης» . 
   
 (γ) με την αντικατάσταση του όρου «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003» και του ορισμού 

αυτού, με τον ακόλουθο όρο και ορισμό: 
   
  «“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 576/2013” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις 
μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται.». 

   
 (δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

του ορισμού του: 
   
  «“Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/262” σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών), 
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙»˙και 

   

 (ε) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «Υπουργός» των λέξεων «Φυσικών 
Πόρων» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «Αγροτικής Ανάπτυξης». 

   



Τροποποίηση  
του άρθρου 13Β  
του βασικού  
νόμου. 

3. Το άρθρο 13Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο 
εδάφιο: 

 
  «(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 
με- 

   
 
 
 

 
 
 

 
Παράρτημα ΙΙ. 

(α) διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης 
που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος ΙΙ 
και αναφορικά με την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίμακα 
διοικητικών προστίμων στη Δεύτερη Στήλη του ίδιου 
Παραρτήματος, ή 

    
  (β) διάταξη του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων, 
    
  δύναται να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό- 
    
  

 
 

Παράρτημα III. 

(i) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παρα-γράφου 
(α), το οποίο εμπίπτει σε τέτοια κλίμακα διοικητικών μέτρων 
κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) και στο Παράρτημα 
ΙΙΙ, ή 

     
  (ii) διοικητικό πρόστιμο, στην περίπτωση της παραγράφου (β), 

μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), 
   
  ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 

παράβασης.»· 
   
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης 

«ειδοποίησης» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «κοινοποίησης σε 
αυτό της ειδοποίησης για την πρόθεση επιβολής του διοικητικού 
προστίμου»·  

 
 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού, 

αμέσως μετά τη λέξη «διάταξης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «του 
παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή 
Διαταγμάτων ή»· 

 
 (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, της λέξης «δέκα» 

(τρίτη γραμμή), με τη λέξη «τριάντα»· και 
 
 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(7Α) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται  από 

τον Διευθυντή, όταν  περάσει άπρακτη η προς άσκηση 
προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των 
εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση 
που, σύμφωνα με το εδάφιο (6), ασκείται ιεραρχική προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της 
προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.». 

   
Τροποποίηση  
του Παραρτήματος ΙΙ  
του βασικού  
νόμου. 

4. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
 
 
 
 
 



 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου με αύξοντα αριθμό 3 με το ακόλουθο 
σημείο: 

   

  «3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
576/2013 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 2013 σχετικά με 
τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις 
ζώων συντροφιάς και 
την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
998/2003.  
 
 
 
 
 
(Επίσημη  
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:  
L 178,  
28.6.2013,  
σ. 1). 

Άρθρο 5, 
Παράγραφοι (1) και 
(4) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 6 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 9, 
Παράγραφοι  
(2) και (3) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 10, 
Παράγραφοι 
(1) και (2) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 14, 
Παράγραφοι  
(2) και (3) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 17, 
Παράγραφοι  
(1) και (2) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 21, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 22, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 25, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 26 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 29, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 31 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

    Άρθρο 33, 
Παράγραφος (2) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

    Άρθρο 34, 
Παράγραφος (2) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3.».  

      

  και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο με αύξοντα αριθμό 16, του 
ακόλουθου νέου σημείου: 

   

  «17. Εκτελεστικός 
Κανονισμός (ΕΕ) 
2015/262 της 
Επιτροπής της 17ης  
Φεβρουαρίου 2015 για 
τη θέσπιση κανόνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες 
90/427/ΕΟΚ και 

Άρθρο 5,  
Παράγραφοι  
(1) και (2) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4 

Άρθρο 7, 
Παράγραφοι (1), 
(2), (3) και (4) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4 



2009/156/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με 
τις μεθόδους 
αναγνώρισης των 
ιπποειδών (κανονισμός 
διαβατηρίου ιπποειδών). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ:  
L 59,  
3.3.2015,  
σ. 1.) 

Άρθρο 9 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4 

Άρθρο 11,  
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 12, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 15 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 20 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 23, 
Παράγραφος (1) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 27 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 28 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 29 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 30 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 32 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 3 

Άρθρο 35 Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4 

Άρθρο 38,  
Παράγραφοι  
(2) και (3) 

Κλίμακα 
Διοικητικών 
Προστίμων 4». 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

