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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 2885, 10.6.94

Ν. 46(Ι)/94

Ο περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµος του 1994 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Αριθµός 46(Ι) του 1994
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
94(Ι) του 1997
75(Ι) του 2000
43(Ι) του 2002
95(Ι) του 2008
135(Ι) του 2009
15(Ι) του 2011.
Ερµηνεία.

Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων
Νόµοι του 1994 έως 2011.
1.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια—
«άγριο

ζώο» σηµαίνει ζώο το οποίο λόγω της φύσης του είναι προορισµένο να ζει σε
ελεύθερη κατάσταση, χωρίς περιορισµούς ή χειραγώγηση που επιβάλλονται από τον
άνθρωπο·
«αδέσποτο ζώο» σηµαίνει κατοικίδιο ζώο το οποίο στερείται στέγης ή βρίσκεται εκτός
των ορίων της κατοικίας του κυρίου ή του κατόχου ή του φύλακά του και δε βρίσκεται
υπό τον έλεγχο ή την άµεση επίβλεψη οποιουδήποτε κυρίου, κατόχου ή φύλακα·
«αιχµάλωτο ή σε αιχµαλωσία ζώο» σηµαίνει άγριο ζώο το οποίο δε ζει στη φυσική του
ελευθερία αλλά κάτω από ανθρώπινο περιορισµό και έλεγχο·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει το ∆ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε
µέλος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας που ενεργεί εκ µέρους του
«αστυνοµικές αρχές» σηµαίνει τον Αρχηγό της Αστυνοµίας, καθώς και κάθε µέλος της
Αστυνοµικής ∆ύναµης Κύπρου που ενεργεί εκ µέρους του·
2(α) του 95(Ι) του
2008.
2 του 43(Ι) του
2002.
2(β) του 95(Ι) του
2008.

«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών·
«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 και ∆ιαταγµάτων, καθώς και όσον αφορά την εφαρµογή των σχετικών
Κοινοτικών Αποφάσεων και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισµών·

2 του 15(Ι) του
2011.

«εντεταλµένος

κτηνίατρος» σηµαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον οποίο εγγράφως έχει
ανατεθεί από το ∆ιευθυντή η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισµένων κτηνιατρικών
ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου ως επίσηµος κτηνίατρος·

2 του 15(Ι) του
2011.

«επίσηµος

κτηνίατρος» σηµαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαµβάνει
εντεταλµένο κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος από το ∆ιευθυντή για τους
σκοπούς του παρόντος Νόµου·
«Επιτροπή»

σηµαίνει την δυνάµει του άρθρου
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Επιτροπή Ευηµερίας Ζώων·
«ζώα»

σηµαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, αµφίβιων, εντόµων, ιχθύων,
µαλακίων και οστρακοδέρµων·

«ιπποειδή» σηµαίνει ίππους, όνους και ηµίονους και άλλα µόνοπλα·
2(α) του 75(Ι) του
2000.

«καθορίζω»

σηµαίνει καθορίζω είτε µε Κανονισµούς είτε µε Κώδικες Πρακτικής,
ανάλογα µε την περίπτωση, και ‘καθορισµός’ έχει ανάλογη έννοια·
«κανονισµοί» σηµαίνει κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου·
«κατοικίδιο ζώο» σηµαίνει ζώο το οποίο διατηρείται η προορίζεται να διατηρείται από
τον άνθρωπο, κυρίως στην κατοικία του, για ιδιωτική ψυχαγωγία και για συντροφιά·

2(α) του 95(Ι) του
2008.

«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·

2(α) του 95(Ι) του
2008.

«Κοινοτικός

169 του 1990.
2(β) του 75(Ι) του
2000.
2(β) του 75(Ι) του
2000.

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 Κοινοτήτων, όπως οι Κανονισµοί
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται·
«κτηνίατρος» σηµαίνει κτηνίατρο εγγεγραµµένο δυνάµει του περί της Ασκήσεως της
Κτηνιατρικής και Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόµου του 1990, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Κώδικας Πρακτικής» σηµαίνει κώδικα που καταρτίζεται και εκδίδεται σύµφωνα µε το
εδάφιο (3) του άρθρου 32·
«πουλερικά» περιλαµβάνει και στρουθοκαµηλοειδή·

2(α) του 95(Ι) του
2008.
Παράρτηµα Ι.

«σχετική

Κοινοτική Απόφαση» σηµαίνει Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται στο
Παράρτηµα Ι·

2(α) του 95(Ι) του
2008.
Παράρτηµα Ι.

«σχετικός Κοινοτικός
Παράρτηµα Ι·

Σκοπός και πεδίο
εφαρµογής του
Νόµου.

3.—(1)

Κανονισµός» σηµαίνει Κοινοτικό Κανονισµό που αναφέρεται στο

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ο παρών Νόµος καθορίζει το γενικό πλαίσιο των κανόνων συµπεριφοράς που
πρέπει να τηρούνται κατά το χειρισµό ζώων µε σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και
ευηµερίας τους.
(2) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται µόνο στα κατοικίδια ή αιχµάλωτα ζώα, καθώς και στα
ζώα τα οποία µε οποιοδήποτε τρόπο βρίσκονται κάτω από ανθρώπινη επίβλεψη και
έλεγχο.

Ο παρών Νόµος ισχύει και δεσµεύει κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, µέσα στην
επικράτεια της ∆ηµοκρατίας, περιλαµβανοµένων της Κυβέρνησης και των λοιπών
οργάνων και αρχών της ∆ηµοκρατίας.

(3)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Βασικές
υποχρεώσεις έναντι

4.—(1) Τα

ζώα θα πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν χειρισµού κατά τρόπο που προσιδιάζει
καλύτερα στις φυσιολογικές και εθολογικές ανάγκες τους.
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των ζώων.

Πρόσωπο το οποίο έχει στην κυριότητά του, στην κατοχή του ή στη φύλαξή του
οποιοδήποτε ζώο, πρέπει να διασφαλίζει την υγεία και την ευηµερία του ζώου αυτού.
(2)

(3) Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε πρόσωπο να εκθέτει ή υποβάλλει, χωρίς εύλογη αιτία,
οποιοδήποτε ζώο σε πόνο, ταλαιπωρία, τραυµατισµό ή φόβο.
(4) Απαγορεύεται σ' οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεµµένα και χωρίς εύλογη αιτία να
χορηγεί ή να προµηθεύει, ή όντας ιδιοκτήτης ή κάτοχος να επιτρέπει τη χορήγηση ή
προµήθεια, οποιουδήποτε δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σ' οποιοδήποτε ζώο ή
να προκαλεί όπως τέτοια ουσία ληφθεί απ' οποιοδήποτε ζώο.

Απαγόρευση
κακοµεταχείρισης
κλπ., ζώων.

Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, τα ζώα
απαγορεύεται να υποβάλλονται σε κακοµεταχείριση, παραµέληση και άσκοπη
υπερκαταπόνηση.
5.—(1)

(2) Ειδικότερα απαγορεύεται—
(α) Η µε οποιοδήποτε τρόπο περιαγωγή ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού
θανάτου·
(β) η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους ανεπίτρεπτους σκοπούς, και
ιδιαίτερα η χρήση ζώων ως στόχων εξάσκησης, πλην των δικαιολογηµένων
περιπτώσεων οι οποίες θα καθοριστούν αυστηρά·
(γ )

η διοργάνωση αγώνων µεταξύ ζώων ή µε ζώα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα
τελευταία υφίστανται κακοµεταχείριση ή θανατώνονται·

(δ )

η χρήση ζωντανών ζώων για εκπαίδευση σκύλων ή έλεγχο της επιθετικότητάς τους,
εκτός όταν οι σκύλοι εκπαιδεύονται ή δοκιµάζονται σε τεχνητή φωλιά και σε συνθήκες
που θα καθοριστούν·
(ε) η χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφηµίσεις, παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών ή για
παρόµοιους σκοπούς, όταν αυτό συνεπάγεται την πρόκληση πόνου, ταλαιπωρίας ή
τραυµατισµού σ' αυτά·
(στ) η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου του οποίου η επιβίωση εξαρτάται από την
ανθρώπινη φροντίδα µε σκοπό την απαλλαγή από αυτό·

(ζ )

η αφαίρεση των ονύχων, η αποκοπή των αυτιών ή η αφαίρεση των φωνητικών
οργάνων των ζώων, εκτός αν συντρέχουν λόγοι υγείας ή ευηµερίας του ζώου που
διαπιστώνονται εκ των προτέρων από κτηνίατρο·

3 του 75(Ι) του
2000.

(η )

η χορήγηση ουσιών ή η εφαρµογή θεραπειών ή η χρησιµοποίηση συσκευών σε ζώο
µε σκοπό την αύξηση ή µείωση του φυσικού επιπέδου απόδοσης του ζώου, η οποία
συνεπάγεται ή δυνατό να συνεπάγεται κίνδυνο στην υγεία ή την ευηµερία του·
(θ) η σκληρή εργασία ή εκπαίδευση του ζώου που αγγίζει τα όρια του βασανισµού·
(ι) η πρόσδεση και έλκυση του ζώου σε αυτοκινούµενο όχηµα, µε τρόπο που δυνατό να
προκαλέσει καταπόνηση, τραυµατισµό και ταλαιπωρία
(ια)

η χρήση οχηµάτων ή άλλων µέσων φόρτωσης, µεταφοράς και εκφόρτωσης ζώων
που είναι ακατάλληλα για το σκοπό αυτό ή που δε συνάδουν µε το είδος ή το χαρακτήρα
του ζώου που θα µεταφερθεί·

(ιβ)

η παρατεταµένη και κάτω από αντίξοες συνθήκες αναµονή του ζώου σε οχήµατα ή
άλλα µέσα µεταφοράς ή άλλους χώρους που είναι δυνατό να προκαλέσουν ταλαιπωρία
και καταπόνηση του ζώου·

(ιγ)

ο συνωστισµός ζώων σε µέσα µεταφοράς ή άλλους χώρους αναµονής ή
ενσταυλισµού που είναι δυνατό να προκαλέσει ταλαιπωρία και καταπόνηση των ζώων·
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η χρήση εκπαιδευτικού περιλαιµίου σε σκύλο, εκτός της περιόδου εντατικής
εκπαίδευσης του·

(ιε)

η πρόσδεση ζώου σε µόνιµη βάση κατά τρόπο που δεν επιτρέπει ικανοποιητική
ελευθερία κίνησης του ή που εκθέτει αυτό στον κίνδυνο στραγγαλισµού·

(ιστ)

η εφαρµογή σκιαδίου των οφθαλµών ή άλλων µέσων σε πτηνά για αποφυγή
τσιµπήµατος µε το ράµφος·

(ιζ)

η χρησιµοποίηση ιπποειδών προχωρηµένης ηλικίας, ασθενών, πασχόντων,
εξασθενηµένων ή απισχνασµένων σε οποιαδήποτε εργασία, αθλήµατα, επίδειξη ή για
άλλους παρεµφερείς σκοπούς·
(ιη) η διατήρηση ζωντανών ιχθύων σε κλωστή ή αγκίστρια, που έχουν διαπεράσει µε
οποιοδήποτε τρόπο το σώµα των ιχθύων, ή σε κλειστό δίκτυ κατά τρόπο που δυνατό να
προκαλέσει τον τραυµατισµό τους.

Γενική φροντίδα
ζώων.

Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 4, κάθε πρόσωπο
το οποίο έχει στην κυριότητά του, στην κατοχή του ή στη φύλαξή του οποιοδήποτε ζώο
πρέπει να του παρέχει κατάλληλη για το είδος ή την κατηγορία του τροφή, νερό και
φροντίδα και, όπου απαιτείται, στέγαση.
6.—(1)

(2) Η αναγκαία ελευθερία κινήσεων του ζώου δεν πρέπει να περιορίζεται µόνιµα ή
άσκοπα µε οποιοδήποτε τρόπο που συνεπάγεται πόνο, ταλαιπωρία ή τραυµατισµό.
(3) Πρόσωπα τα οποία έχουν στην κυριότητα, κατοχή ή φύλαξή τους ιπποειδή
προχωρηµένης ηλικίας, πάσχοντα, ασθενούντα, εξασθενηµένα ή απισχνασµένα οφείλουν
να τα προστατεύουν και να τα φροντίζουν µέχρι το θάνατό τους, εκτός αν αποφασίσει
διαφορετικά γι’ αυτό κτηνίατρος.

Κανονισµοί µπορούν να καθορίζουν γενικές ή ειδικές απαιτήσεις για τη διατήρηση
των διάφορων ζώων αναφορικά µε τέτοια θέµατα όπως είναι οι ελάχιστες διαστάσεις, ο
σχεδιασµός, ο φωτισµός και ο εξαερισµός των διατιθέµενων χώρων ενδιαίτησης αυτών,
η πληθυσµιακή πυκνότητα για οµαδική στέγαση και τα µέσα πρόσδεσης των ζώων.

(4)

4 του 75(Ι) του
2000.

Έκδοση
υπουργικών
διαταγµάτων.

Οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο για σκοπούς προστασίας της υγείας και
ευηµερίας των ζώων, ο Υπουργός µπορεί να εκδίδει γενικά ή ειδικά διατάγµατα,
ανάλογα µε την περίπτωση, τα οποία δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας και µε τα οποία ρυθµίζονται θέµατα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις
αναφορικά µε όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:
7.—(1)

(α )

Την απαίτηση κατοχής σχετικής άδειας από τους επαγγελµατίες φροντιστές ή
εκπαιδευτές ζώων, καθώς και τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της εν λόγω
άδειας,
(β) τους κτηνιατρικούς ή άλλους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, στους οποίους πρέπει
να υποβάλλονται τα ζώα γενικά ή ορισµένη κατηγορία ή είδος αυτών για σκοπούς
προστασίας της υγείας ή της ευηµερίας τους, ή

(γ )

τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους των υποστατικών, µέσων µεταφοράς ή χώρων
όπου κρατούνται ή µεταφέρονται ζώα γενικά ή ορισµένη κατηγορία ή είδος αυτών.
(2) Όταν διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1)(α) εκδίδεται και βρίσκεται σε ισχύ,
απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να ασκεί το επάγγελµα του φροντιστή ή
εκπαιδευτή της καθοριζόµενης στο διάταγµα κατηγορίας ή του είδους ζώου κατά
παράβαση του εν λόγω διατάγµατος.

Χρήση ζώων για
εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς
σκοπούς.

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ζωντανών ζώων για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
εκτός κατόπιν άδειας της αρµόδιας αρχής, που χορηγείται µόνο σε περιπτώσεις που αυτό
κρίνεται αναγκαίο µέσο επαγγελµατικής εκπαίδευσης.
8.—(1)
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Η χρησιµοποίηση ζωντανών ζώων για ερευνητικούς και πειραµατικούς σκοπούς
απαγορεύεται, εκτός αν γίνεται µέσα στα πλαίσια του περί Ζώων (Έλεγχος Πειραµάτων)
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2)

Κεφ. 29Α.
Απαγόρευση
ορισµένων
µεθόδων
διατήρησης,
διατροφής και
αναπαραγωγής
ζώων.
41 του 1991.

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Βελτιώσεως των Ζώων Νόµου του
1991, Κανονισµοί µπορούν να ρυθµίζουν θέµατα αναπαραγωγής που άπτονται αυστηρά
της υγείας και ευηµερίας των ζώων, και να απαγορεύουν γενικά ή ειδικά τη χρήση

ορισµένων βιοτεχνολογικών µεθόδων αναπαραγωγής και αυτοµατοποιηµένων
συστηµάτων εντατικής εκτροφής και διατήρησης, καθώς και άλλων παρόµοιων µεθόδων
οι οποίες αντιβαίνουν προς στις αρχές της υγείας και ευηµερίας των ζώων.

(2) Οι Κανονισµοί αυτοί µπορούν να υπαγάγουν ορισµένες µεθόδους αναπαραγωγής και

διατήρησης ζώων κάτω από το καθεστώς εξασφάλισης προηγούµενης άδειας και
µπορούν να προβλέπουν µεταβατικές περιόδους έτσι ώστε υφιστάµενες εγκαταστάσεις
να µπορούν να εναρµονίζονται σταδιακά µε τις νέες απαιτήσεις ή απαγορεύσεις των
Κανονισµών αυτών.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΕΜΠΟΡΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Εµπορία ζώων.

Χωρίς επηρεασµό των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόµου, Κανονισµοί
µπορούν να ρυθµίζουν, περιορίζουν ή απαγορεύουν την κατ’ επάγγελµα άσκηση της
εµπορίας, ενοικίασης ή οποιασδήποτε άλλης παρεµφερούς ενέργειας σε σχέση µε
ορισµένες κατηγορίες ζώων µε απώτερο σκοπό τη διασφάλιση δραστικής προστασίας
της υγείας και ευηµερίας των ζώων αυτών.
10.—(1)

(2) Οι Κανονισµοί αυτοί µπορούν να υπαγάγουν την εµπορία, ενοικίαση ή άλλη
παρεµφερή ενέργεια σε σχέση µε τα ζώα υπό το καθεστώς εξασφάλισης προηγούµενης
έγκρισης ή άδειας εκ µέρους οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου προσώπου και µπορούν να
προβλέπουν τέτοιες µεταβατικές περιόδους, έτσι ώστε υφιστάµενες κατά την έναρξη
ισχύος των Κανονισµών επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που ασχολούνται µε τις πιο πάνω
ελεγχόµενες ενέργειες να µπορούν να συµµορφωθούν ή να εναρµονισθούν σταδιακά µε
το εισαγόµένο νέο καθεστώς.

Εκθέσεις κλπ.
ζώων.
5 του 75(Ι) του
2000.

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της αρµόδιας αρχής κανένα πρόσωπο
δεν µπορεί να διοργανώνει δηµόσιους διαγωνισµούς ή συναγωνισµούς δηµόσιες
εκθέσεις και επιδείξεις ζώων ή να εκθέτει ή να επιδεικνύει ζώα στο κοινό για
εµπορικούς, διαφηµιστικούς ή διακοσµητικούς σκοπούς:
11.—(1)

Νοείται ότι η αρµόδια αρχή, πριν εκδώσει τη σχετική άδεια, έχει ικανοποιηθεί ότι
λήφθηκαν όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα τόσο για την ευηµερία και σωστή µεταχείριση
των ζώων όσο και για την παρεµπόδιση εµφάνισης και εξάπλωσης µολυσµατικών ή
άλλων ασθενειών σε ζώα και ανθρώπους που λαµβάνουν µέρος στις επιδείξεις αυτές.
(2) Αιτήσεις για την εξασφάλιση άδειας δυνάµει του εδαφίου (1) υποβάλλονται γραπτώς

στην αρµόδια αρχή και προκειµένου περί ζωολογικών ή πτηνολογικών κήπων ή
παρεµφερών διοργανώσεων θα πρέπει να συνοδεύονται από λεπτοµερή σχέδια του όλου
εκθεσιακού χώρου και του τρόπου διαχείρισης τους, καθώς και από αρκετές
πληροφορίες αναφορικά µε την οικονοµική ενίσχυση ή χρηµατοδότηση της εφαρµογής
του συγκεκριµένου προγράµµατος ή του έργου.

Μεταφορά ζώων.

12.—(1) Οποιαδήποτε µεταφορά ζώων πρέπει να διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες,
ώστε αυτά να προστατεύονται από άσκοπη ταλαιπωρία και τραυµατισµό.

Κανονισµοί µπορούν να ρυθµίσουν ειδικότερα τη φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση,
παροχή νερού, τροφής και επίβλεψη των µεταφερόµενων ή αποστελλόµενων ζώων,
καθώς και τη διαρρύθµιση και κατασκευή των µέσων µεταφοράς.

(2)

ΜΕΡΟΣ IV— ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ
Θεραπευτική
αγωγή.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Ασκήσεως της Κτηνιατρικής Νόµου,
οποιαδήποτε επέµβαση σε ζώο, η οποία εύλογα αναµένεται να προκαλέσει άγχος,
13.—(1)
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αγωνία ή πόνο πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και µόνο από κτηνίατρο.
(2) Χειρουργικές επεµβάσεις σε ζώα οι οποίες εύλογα αναµένεται να προκαλέσουν πόνο
πρέπει να γίνονται κάτω από συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας, εκτός αν αυτό
αντενδείκνυται θεραπευτικά.

Κεφ. 29Α.
Κανονισµοί
αναφορικά µε
επεµβάσεις σε ζώα.
Υποχρεωτική
αναισθησία.

(3) Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι πειραµατικές διαδικασίες που
διεξάγονται δυνάµει του περί Ζώων (Έλεγχος Πειραµάτων) Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Κανονισµοί µπορούν, ειδικότερα, να ρυθµίζουν, να περιορίζουν ή να απαγορεύουν
τη διενέργεια ορισµένων µορφών επεµβάσεων σε ζώα µε σκοπό την περαιτέρω
διασφάλιση της υγείας και ευηµερίας των ζώων και µπορούν να προβλέπουν
δικαιολογηµένες εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις αυτές.
14.

Η σφαγή ζώων δεν επιτρέπεται να γίνεται, εκτός αν πριν από την έναρξη της
αφαίµαξης τα ζώα αναισθητοποιηθούν επαρκώς µε την εφαρµογή µιας µεθόδου
αναισθησίας η οποία θα συνάδει µε τις διατάξεις του άρθρου 16.
15.—(1)

Στην περίπτωση σφαγής πουλερικών, Κανονισµοί µπορούν να καθορίσουν ως
υποχρεωτική την αναισθησία πριν από την έναρξη της αφαίµαξης και µπορούν να
περιέχουν τέτοιες ρυθµιστικές ή άλλες διατάξεις, καθώς και µεταβατικές περιόδους, µε
σκοπό την οµαλή και σταδιακή εξασφάλιση συµµόρφωσης µε την υποχρέωση αυτή.

(2)

Μέθοδοι
αναισθησίας.

Εφόσον είναι δυνατό, οι χρησιµοποιούµενες µέθοδοι αναισθησίας πρέπει να
επιφέρουν άµεσο αποτέλεσµα. Όταν το αποτέλεσµα δεν είναι άµεσο, η
χρησιµοποιούµενη µέθοδος πρέπει να είναι ανώδυνη.
16.—(1)

Ειδικές µέθοδοι αναισθησίας µπορούν να καθορίζονται σε σχέση µε διάφορα είδη
θηλαστικών, πουλερικών και ιχθύων.
(2)

Επείγουσα
θανάτωση ή σφαγή
ζώων.

Η επείγουσα θανάτωση ή σφαγή ζώων λόγω ασθένειας, τραυµατισµού, γήρατος,
εξαγρίωσης και άλλων δικαιολογηµένων περιπτώσεων, πρέπει να γίνεται κατά τρόπο
που να προκαλεί τη µικρότερη δυνατή ταλαιπωρία ή καταπόνηση και λαµβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16.
17.

ΜΕΡΟΣ V—∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ
Ελάττωση του
αριθµού των
αδέσποτων ζώων.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόµου, όταν η
αύξηση του αριθµού των αδέσποτων ζώων εγκυµονεί σοβαρούς Κινδύνους για τη
δηµόσια υγεία και ασφάλεια, η αρµόδια αρχή µπορεί να λάβει τα αναγκαία µέτρα για
την ελάττωση του αριθµού αυτού στα οικολογικά αποδεκτά επίπεδα και πάντοτε µέσα
στα πλαίσια προγραµµάτων που θα εγκρίνονται εκάστοτε από την αρµόδια αρχή.
18.—(1)

Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου εξάπλωσης µολυσµατικών ασθενειών που απειλεί
είτε τον άνθρωπο είτε τα ζώα, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στην αρµόδια αρχή να
συλλαµβάνει, κρατεί στειρώνει ή θανατώνει αδέσποτα ζώα σε εφαρµογή των εκάστοτε
ισχυόντων προγραµµάτων δυνάµει του περί Μεταδοτικών Νόσων των Ζώων Νόµου του
(2)

319 του 1987.

1987.

(3) Η σύλληψη, κράτηση, στείρωση ή θανάτωση των αδέσποτων ζώων γίνεται σύµφωνα
µε τις εκάστοτε καθορισµένες διαδικασίες.
3 του 43(Ι) του
2002.

Εγκαθίδρυση
Επαρχιακών
Επιτροπών
ευηµερίας ζώων.

ΜΕΡΟΣ VI—Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Για κάθε Επαρχία της ∆ηµοκρατίας εγκαθιδρύεται µια Επιτροπή Ευηµερίας
Ζώων µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου των αστυνοµικών αρχών και των άλλων
αρµόδιων φορέων για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων.
19.—(1)

(2)

Τα µέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής είναι εννέα και διορίζονται από τον
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Υπουργό από πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται από τους κατά τόπους εγγεγραµµένους
συνδέσµους προστασίας ζώων, τις αγροτικές οργανώσεις, τις αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης και τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο.
(3) Εx officio µέλος κάθε Επαρχιακής Επιτροπής είναι ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός
Λειτουργός που ορίζει ο Υπουργός.

Θητεία των µελών.

20.—(1) Η θητεία των µελών της κάθε Επιτροπής είναι 3ετης- µέλη των οποίων η θητεία
έληξε µπορούν, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19, να
επαναδιοριστούν.
(2) Οποιεσδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κενούµενες θέσεις στην Επιτροπή
πληρούνται µε αναπληρωµατικό διορισµό για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.
(3) Τα µέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής θητεύουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους
αφιλοκερδώς και αµισθί.

Τρόπος λειτουργίας
των Επιτροπών.

Τα µέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν µεταξύ τους τον Πρόεδρο,
τον Αντιπρόεδρο, το Γραµµατέα και τον Ταµία.
21.—(1)

(2) Για την εγκυρότητα των συνεδριάσεων των Επιτροπών απαιτείται να υπάρχει
απαρτία. Η παρουσία τουλάχιστο του ενός δευτέρου του ολικού αριθµού των µελών
κατά τις συνεδριάσεις συνιστά απαρτία.

Κατά τις συνεδριάσεις των Επιτροπών θα τηρούνται πρακτικά, στα οποία θα
καταχωρούνται οι λαµβανόµενες αποφάσεις, περιλαµβανοµένου και του σκεπτικού τους,
καθώς και οποιεσδήποτε δηλώσεις ή απόψεις ειδικών που καλούνται εκάστοτε να
βοηθήσουν το έργο των Επιτροπών. Το σχετικό βιβλίο πρακτικών µπορεί οποτεδήποτε
να επιθεωρείται από την αρµόδια αρχή.

(3)

Οι αποφάσεις των Επιτροπών λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών
και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή, στην απουσία αυτού, ο Αντιπρόεδρος θα
έχει νικώσα ψήφο.

(4)

(5) Κατά τα λοιπά η κάθε Επαρχιακή Επιτροπή µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της τον
τρόπο λειτουργίας της και τις εσωτερικές της διαδικασίες.

Πόροι και ταµεία
των Επιτροπών.

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή, µε σκοπό την κάλυψη των δηµιουργούµενων
δαπανών λειτουργίας της, θα µεριµνήσει για τη σύσταση ιδίου ταµείου, οι πόροι του
οποίου θα προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήµατα, καθώς
και από ετήσιες κυβερνητικές χορηγίες.
22.—(1)

(2) Η διαχείριση του ταµείου γίνεται υπό την ευθύνη και τον έλεγχο κάθε Επιτροπής, οι
δε λογαριασµοί εσόδων και εξόδων υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύµφωνα µε
τις καθιερωµένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασµών των
νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου.

∆ικαιοδοσία
Επιτροπών.
Γενικές
αρµοδιότητες και
εξουσίες των
Επιτροπών.

23. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή ασκεί τις ανατεθηµένες δυνάµει του παρόντος Νόµου και

των σχετικών Κανονισµών αρµοδιότητες και εξουσίες της εντός των διοικητικών ορίων
της κάθε Επαρχίας για την οποία έχει συσταθεί.
Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή έχει αρµοδιότητα, είτε µε δική της πρωτοβουλία
είτε εφόσον της ζητηθεί, να συµβουλεύει την αρµόδια αρχή για θέµατα προστασίας των
ζώων, να εισηγείται σ' αυτή τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών
µέτρων µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας και ευηµερίας των ζώων και
γενικά να βοηθεί την αρµόδια αρχή στην αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων,
καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχετικής µε την προστασία των ζώων νοµοθεσίας.
24.—(1)

(2) Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή θα παρέχει τη συνδροµή της προς τις αστυνοµικές αρχές
στη διερεύνηση κάθε περιστατικού παράβασης των προστατευτικών για τα ζώα
διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και
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∆ιαταγµάτων.
Αυτεπάγγελτη
έρευνα και έκθεση
από την Επιτροπή.

Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων του άρθρου 24, όταν η
Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε ζώα υφίστανται
ή διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν αχρείαστη ταλαιπωρία, πόνο ή τραυµατισµό κατά
παράβαση των επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των
δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων που αφορούν την προστασία
και ευηµερία των ζώων, αυτή έχει εξουσία να επιληφθεί και να διερευνήσει το θέµα
αµέσως.
25.—(1)

(2) Υπό το φως της πιο πάνω έρευνας η Επιτροπή, εφόσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν,
συµβουλεύει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο ή τον υπεύθυνο για τη φύλαξη του
συγκεκριµένου ζώου ή ζώων και εισηγείται σ' αυτόν τη λήψη των αναγκαίων
διορθωτικών ή βελτιωτικών µέτρων της κατάστασης.

Αν ο ιδιοκτήτης, ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος για τη φύλαξη του ζώου ή των ζώων
παραλείπει αδικαιολόγητα να συµµορφωθεί και να εφαρµόσει τα µέτρα µέσα στα
χρονικά όρια που έχει τάξει η Επιτροπή, η Επιτροπή ετοιµάζει σχετική έκθεση για την
κατάσταση και τα µέτρα που εισηγήθηκε και την αποστέλλει στις αστυνοµικές αρχές, µε
ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή.

(3)

Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή ετοιµάζει κάθε χρόνο, πριν από το τέλος του µηνάς
Μαρτίου έκθεση των δραστηριοτήτων της κατά τον προηγούµενο χρόνο, την οποία
υποβάλλει προς τον Υπουργό.

Ετήσια έκθεση.

26.

4 του 43(Ι) του
2002.

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

Ίδρυση
Συντονιστικής
Επιτροπής
Ευηµερίας των
Ζώων.

(α) Το ∆ιευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως εκ της θέσης του·
(β )

τον κτηνιατρικό λειτουργό ο οποίος ορίζεται από την αρµοδία 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) Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευηµερίας των Ζώων, είναι ο
∆ιευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών:

Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας εκτός της ∆ηµοκρατίας, 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.

Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευηµερίας των Ζώων
λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει δεύτερη
ψήφο.

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

(α )

Χειρίζεται θέµατα γενικότερης πολιτικής µέσω του συντονισµού των
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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 συνεδρία,

σεµινάρια ή άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε συνεργασία µε µη κυβερνητικούς
διεθνείς οργανισµούς.
ΜΕΡΟΣ VII—∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αδικήµατα και
ποινές.

2(α) του 94(Ι) του
1997.
2(β) του 94(Ι) του
1997.

27.—(1) Πρόσωπο το

οποίο παραβαίνει ή ανέχεται, βοηθεί, συµβουλεύει ή εξωθεί άλλο
να παραβεί οποιαδήποτε από τις επιτακτικές ή απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος
Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων που αφορούν την
προστασία και ευηµερία των ζώων ή οποιοδήποτε όρο άδειας ή έγκρισης που
χορηγήθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση
πρώτης καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 λίρες ή και στις
δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή µεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις µήνες ή σε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις £2.000 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Ανεξάρτητα από την επιβολή των προβλεπόµενων στο εδάφιο (1) ποινών, το
εκδικάζον δικαστήριο µπορεί επιπρόσθετα να στερήσει, για όσο χρονικό διάστηµα
θεωρεί αναγκαίο, τον καταδικασθέντα του δικαιώµατος να αποκτήσει, κατέχει ή
ανανεώσει οποιαδήποτε άδεια δυνάµει του παρόντος Νόµου ή του δικαιώµατος να
διατηρεί, συντηρεί, επιβλέπει, κατέχει, χρησιµοποιεί, εµπορεύεται, κυνηγά ή αλιεύει ζώα
κατά την έννοια του παρόντος Νόµου. Σε τέτοια περίπτωση, αν το καταδικαζόµενο
πρόσωπο έχει στην ιδιοκτησία, κατοχή ή φύλαξή του τέτοια ζώα, το δικαστήριο
διατάσσει όπως αυτά σφαγούν, πωληθούν ή άλλως πως διατεθούν µέσα σε τέτοια τακτή
προθεσµία όπως το δικαστήριο θα ορίσει στο διάταγµά του.
(3) Σε περίπτωση µη οικειοθελούς συµµόρφωσης του καταδικαζόµενου προσώπου µε το
διάταγµα του δικαστηρίου, τούτο εκτελείται από την Επιτροπή της Επαρχίας στην οποία
ευρίσκονται τα ζώα και, αν χρειασθεί, µε τη συνδροµή των αστυνοµικών αρχών.
(4) Τα έξοδα εκτέλεσης του διατάγµατος του δικαστηρίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (3), βαρύνουν το καταδικαζόµενο πρόσωπο και απαιτούνται ως αστικό χρέος
οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.
(5) ∆ικαστήριο

το οποίο έχει διατάξει στέρηση οποιουδήποτε δικαιώµατος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου (4), εφόσον το θεωρεί σκόπιµο, µπορεί να αναστείλει την
εφαρµογή της διαταγής αυτής για όσο χρόνο εκκρεµεί έφεση εναντίον της απόφασης
του.

3 του 95(Ι) του
2008.

Αδικήµατα και
ποινές αναφορικά
µε σχετικούς
Κοινοτικούς
Κανονισµούς και
σχετικές
Κοινοτικές
Αποφάσεις.
Παράρτηµα Ι.

Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε διάταξη
Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης27Α-(1)

(α) Που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήµατος Ι, και
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(β) αναφορικά µε την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίµακα ποινών στη ∆εύτερη Στήλη
του ίδιου Παραρτήµατος,

είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε οποιαδήποτε
από τις ποινές οι οποίες εµπίπτουν σε τέτοια κλίµακα ποινών, κατά τα προβλεπόµενα
στο εδάφιο (2) και στο Παράρτηµα II, µε την επιφύλαξη τυχόν σχετικών διατάξεων της
προαναφερόµενης ∆εύτερης Στήλης του Παραρτήµατος Ι.
Παράρτηµα ΙΙ.
Παράρτηµα ΙΙ.
Ποινική ευθύνη
αξιωµατούχων
νοµικών
προσώπων.

(2) Έκαστη κλίµακα ποινών η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήµατος

ΙΙ περιλαµβάνει τις ποινές που καθορίζονται αντίστοιχα στη ∆εύτερη Στήλη του ιδίου
Παραρτήµατος.

Όταν αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου, το οποίο έχει διαπραχθεί από νοµικό
πρόσωπο, αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση ή ανοχή, ή ότι
οφείλεται σε αµέλεια, οποιουδήποτε διευθύνοντος συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή
άλλου παρόµοιου αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου, ή οποιουδήποτε προσώπου το
οποίο εµφανιζόταν ότι ενεργεί µε οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα, το πρόσωπο αυτό, καθώς
και το νοµικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήµατος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης
του υπόκειται στις ποινές που προβλέπει ο παρών Νόµος για το συγκεκριµένο αδίκηµα.
28.

3 του 94(Ι) του
1997.
Παραγραφή.

29. ∆ιαγράφηκε.

Υπερασπίσεις.

30.

Σε ποινική διαδικασία για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος Νόµου αποτελεί
υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του
αδικήµατος—
(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη, και
(β) ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές που του δόθηκαν από ή εκ
µέρους του εν λόγω εργοδότη.

4 του 95(Ι) του
2008.

∆ιοικητικό
πρόστιµο.

Παράρτηµα Ι.

Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή
παραλείπει να συµµορφωθεί µε διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής
Απόφασης –
30Α-(1)

(α) Που αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήµατος Ι, και
(β )

αναφορικά µε την οποία καθορίζεται αντίστοιχα κλίµακα διοικητικών προστίµων
στην Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήµατος,
Παράρτηµα III.

έχει εξουσία να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό διοικητικό πρόστιµο, το οποίο εµπίπτει σε
τέτοια κλίµακα διοικητικών µέτρων, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (2) και στο
Παράρτηµα ΙΙΙ.
(2) Έκαστη κλίµακα διοικητικών προστίµων η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του

Παράρτηµα ΙΙΙ.

Παραρτήµατος ΙΙΙ περιλαµβάνει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιµο που καθορίζεται
αντίστοιχα στη ∆εύτερη Στήλη του ιδίου Παραρτήµατος.
Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής
ειδοποιεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να του επιβάλει τέτοιο
διοικητικό πρόστιµο, ενηµερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να
ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωµα υποβολής παραστάσεων
εντός προθεσµίας πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποίησης.
(3)

Ο ∆ιευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου
αιτιολογηµένη απόφασή του(4)

(α )

(1)

µε

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 ∆ιευθυντή τα
κριτήρια υπολογισµού του κατά περίπτωση επιβαλλόµενου διοικητικού προστίµου,
χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική ευχέρεια του ∆ιευθυντή, την οποία ασκεί εντός
των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του
διοικητικού προστίµου, µε βάση τα κατά περίπτωση πραγµατικά περιστατικά.

Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο δικαιούται, εντός προθεσµίας
δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής
του διοικητικού προστίµου, να προσβάλει την απόφαση µε γραπτή και αιτιολογηµένη
προσφυγή στον Υπουργό.
(6)

Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, δυνάµενος να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να
δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει περαιτέρω γραπτώς τους λόγους στους
οποίους στηρίζεται η προσφυγή και αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του σε
αυτόν. Ο Υπουργός έχει εξουσία να –
(7)

(α) Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή
(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή
(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή
(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης, σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωµής διοικητικού προστίµου το οποίο
επιβλήθηκε δυνάµει του παρόντος άρθρου, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει δικαστικά µέτρα και
εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία.
(8)

Εξουσίες αρµόδιας
αρχής και
αστυνοµικών
αρχών.

31.—(1) Για σκοπούς εφαρµογής και ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του παρόντος
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, η αρµόδια
αρχή και οι αστυνοµικές αρχές, από κοινού ή ξεχωριστά, έχουν εξουσία να προβαίνουν
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά στα οποία υπάρχει εύλογη αιτία να
πιστεύεται ότι διατηρούνται, εκτρέφονται, σφάζονται ή περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα
κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων·
(β )

κατά την είσοδό τους σε υποστατικά, να συνοδεύονται από ειδήµονες ή άλλα
πρόσωπα που θεωρούν αναγκαία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(γ )

να επιθεωρούν, εξετάζουν και ελέγχουν οποιαδήποτε ζώα ή οποιεσδήποτε
εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς που βρίσκονται στα υποστατικά στα οποία εισέρχονται
και να προβαίνουν σε τέτοιες έρευνες και λήψη φωτογραφιών οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για τη διαπίστωση διάπραξης αδικήµατος ή παράβασης δυνάµει του
παρόντος Νόµου·

(δ )

να ζητούν από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών την παρουσίαση για
επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία έχουν εύλογη αιτία να
πιστεύουν ότι περιέχουν πληροφορίες σχετικές µε το σκοπό της έρευνας που διεξάγουν·

(ε) να ζητούν—
(i) Από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο των υποστατικών, ή
(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στα υποστατικά κατά την είσοδό τους, ή

από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχουν εύλογη αιτία να πιστεύουν ότι έχει
απασχοληθεί στα υποστατικά ή είχε σχέση µε τις διεξαγόµενες σ’ αυτά δραστηριότητες

(iii)
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οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριών µηνών,
να δώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες που µπορεί να έχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση και
που είναι σχετικές µε το σκοπό της διερεύνησης που διεξάγουν·
(στ) να παίρνουν από τα υποστατικά και να µεταφέρουν οποιοδήποτε ζώο, αντικείµενο ή
δείγµα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατόν να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω
διερεύνησης ή µαρτυρίας για τη χρησιµοποίησή τους σε ποινική διαδικασία· ή
6 του 75(Ι) του
2000.

(ζ )

να προβαίνουν σε συντηρητική κατάσχεση και/ή κατακράτηση οποιουδήποτε ζώου
σε σχέση µε το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι έχει διαπραχθεί αδίκηµα δυνάµει του
παρόντος Νόµου, µε σκοπό την προσωρινή ανάθεση της φροντίδας του σε άλλο
υποστατικό υπό την ευθύνη κατάλληλου κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής προσώπου
µέχρις ότου η τύχη του ζώου και οι δαπάνες συντήρησής του αποφασιστούν οριστικά
από το δικαστήριο που εκδικάζει το σχετικό αδίκηµα·
(η) αν η κατάσχεση και/ή κατακράτηση του ζώου δυνάµει της παραγράφου (ζ) είναι
πρακτικά αδύνατη, να θέτουν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο τους το συγκεκριµένο
υποστατικό ή µέρος αυτού µε σκοπό την προσωρινή ανάθεση της επί τόπου φροντίδας
του ζώου σε κατάλληλο κατά την κρίση της αρµόδιας αρχής πρόσωπο, µέχρις ότου η
τύχη αυτού και οι δαπάνες συντήρησής του αποφασιστούν οριστικά από δικαστήριο που
εκδικάζει το σχετικό αδίκηµα:

Νοείται ότι, αν το εν λόγω ζώο βρίσκεται σε µη ανατρέψιµη κακή κατάσταση υγείας,
ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης ή διατήρησης αυτού εν ζωή θα ήταν
ασυµβίβαστη µε ένα εύλογα αποδεκτό επίπεδο ευηµερίας του ζώου, ή θα αποτελούσε
άµεσο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή άλλων ζώων, η αρµόδια αρχή
δύναται, κατόπιν κοινής εισήγησης δύο κτηνιατρικών λειτουργών του Τµήµατος
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να διατάξει την άµεση θανάτωση του ζώου, µε τη χρήση µιας
από τις γενικά αποδεκτές µεθόδους ευθανασίας·
(θ) να προβαίνουν γενικά σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια που κρίνεται εύλογη
και πρόσφορη για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Νόµου και των δυνάµει
αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων.
(2) Πρόσωπο το οποίο—
(α )

Εσκεµµένα παρεµποδίζει την αρµόδια αρχή ή τις αστυνοµικές αρχές στην εκτέλεση
ή άσκηση των δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών καθηκόντων ή εξουσιών
τους· ή
(β) εσκεµµένα παραλείπει να συµµορφωθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε
οποιαδήποτε οδηγία ή απαίτηση που του δίδεται ή επιβάλλεται νόµιµα από την αρµόδια
αρχή ή τις αστυνοµικές αρχές σύµφωνα µε το εδάφιο (1)· ή
(γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή
πληροφορία την οποία εύλογα ζητά η αρµόδια αρχή ή οι αστυνοµικές αρχές προς το
σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων τους δυνάµει του παρόντος Νόµου και των
Κανονισµών,

διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει
τις £500 ή και στις δύο αυτές ποινές.
Καµιά διάταξη του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι επιβάλλει σε
πρόσωπο την υποχρέωση να απαντήσει σ' οποιαδήποτε ερώτηση ή να δώσει
οποιαδήποτε πληροφορία µε την οποία θα µπορούσε να αυτοενοχοποιηθεί.

(3)

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «υποστατικά» σηµαίνει—
(α) Τόπο

στον οποίο διεξάγεται οποιαδήποτε επιχείρηση, εµπόριο ή επάγγελµα που έχει
σχέση µε τη διατήρηση, εκτροφή, αναπαραγωγή, σφαγή ή περίθαλψη ζώων,
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(β) τόπο στον οποίο φυλάσσονται οποιαδήποτε βιβλία ή άλλα έγγραφα που έχουν σχέση
µε τη διεξαγωγή επιχείρησης, εµπορίου ή επαγγέλµατος όπως αναφέρεται στο (α)
ανωτέρω,
(γ) τόπο στον οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται, αναπαράγονται, σφάζονται ή
περιθάλπονται οποιαδήποτε ζώα,
(δ )

κατοικία εφόσον οποιοδήποτε µέρος της χρησιµοποιείται για σκοπούς διεξαγωγής
επιχείρησης, εµπορίου ή επαγγέλµατος, όπως αναφέρεται στο (α) ανωτέρω, ή για
σκοπούς διατήρησης ή εκτροφής οποιουδήποτε ζώου ή ζώων,
και για τους σκοπούς του όρου αυτού «τόπος» περιλαµβάνει όχηµα, πλοίο ή
αεροσκάφος.

5 του 43(Ι) του
2002.

Εντεταλµένοι
κοινοτικοί
λειτουργοί.

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

(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.

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

(3)

ΜΕΡΟΣ VIII—∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισµοί.

Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, καθώς και για τον καθορισµό κάθε
θέµατος το οποίο απαιτεί ή είναι δεκτικό καθορισµού.
32.—(1)

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί
αυτοί µπορούν να περιέχουν διατάξεις αναφορικά µε όλα ή µε ορισµένα από τα
ακόλουθα θέµατα:
(α) Τη ρύθµιση της εισαγωγής, εκτροφής, ενσταυλισµού, συντήρησης, διατήρησης
εκπαίδευσης, µόνιµης σήµανσης και χρησιµοποίησης ζώων οποιουδήποτε είδους ή
κατηγορίας για εµπορικούς, ψυχαγωγικούς, διαφηµιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς
αθληµάτων·
(β) τη ρύθµιση της µεταφοράς ζώων εντός ή εκτός της επικράτειας της ∆ηµοκρατίας για
οποιοδήποτε σκοπό ή αιτία·
(γ) την επιβολή υποχρεωτικής εγγραφής υποστατικών ή χώρων όπου ζώα εκτρέφονται,
ενσταυλίζονται, διατηρούνται ή χρησιµοποιούνται για εµπορικούς, ψυχαγωγικούς,
διαφηµιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς αθληµάτων·
(δ) την αναισθητοποίηση, θανάτωση ή σφαγή ζώων·
(ε) τη σύλληψη, κράτηση, στείρωση, θανάτωση ή άλλη διάθεση αδέσποτων,
εγκαταλειµµένων ή λιµοκτονούντων ζώων και την ανάκτηση από τους ιδιοκτήτες αυτών
των σχετικών δαπανών·
(στ) τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και τα προσόντα των προτιθεµένων να αποκτήσουν
ή να διατηρήσουν ζώα κατόπιν αγοράς, δωρεάς, βράβευσης ή άλλως πως·
(ζ) τη ρύθµιση της εισαγωγής, εξαγωγής ή εµπορίας, καθώς και των προϋποθέσεων
διατήρησης, εκτροφής άγριων ζώων σε αιχµαλωσία, περιλαµβανοµένης της
προϋπόθεσης εξασφάλισης προηγούµενης άδειας για την κατοχή τέτοιων ζώων·
2 του 134(Ι) του

(η )

την επιθεώρηση ζώων και χώρων ενσταυλισµού ή διατήρησης τους σε µόνιµη ή
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προσωρινή βάση.

2009.
7 του 75(Ι) του
2000.

(3) Ο Υπουργός δύναται να καταρτίζει και να εκδίδει, κατόπιν εισήγησης του ∆ιευθυντή
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Κώδικες Πρακτικής, που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, για την ειδικότερη ρύθµιση και το χειρισµό θεµάτων που
αναφέρονται σε Κανονισµούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου.

Καταργήσεις και
επιφυλάξεις.
Κεφ. 47.
∆.Ν. Τοµ. Ι 79.

33.—(1) Ο περί Προστασίας των Ζώων Νόµος καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης
της ισχύος του παρόντος Νόµου.

Έναρξη ισχύος.

34. Ο παρών Νόµος θα αρχίσει να ισχύει σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε απόφαση

(2) Οι περί Προστασίας των Ζώων Κανονισµοί, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάµει του πιο
πάνω καταργούµενου Νόµου, θα συνεχίσουν να ισχύουν και µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόµου σαν να είχαν εκδοθεί δυνάµει του παρόντος Νόµου, µέχρις ότου
καταργηθούν από Κανονισµούς που θα εκδοθούν δυνάµει του παρόντος Νόµου.

του Υπουργικού Συµβουλίου και που θα γνωστοποιηθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
6 του 95(Ι) του 2008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
(άρθρα 2, 27Α και 30Α)
Αύξων
αριθµός

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L 3,

5.1.2005,
σ.1.

1.

ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ

∆ΕΥΤΕΡΗ
ΣΤΗΛΗ
∆ιατάξεις Κοινοτικών Κανονισµών και Κλίµακες Ποινών
Κοινοτικών Αποφάσεων

ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ
Κλίµακες
∆ιοικητικών
Προστίµων

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του
Συµβουλίου, της 22 ∆εκεµβρίου 2004,
για την προστασία των ζώων κατά τη
µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες
και για την τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97:
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 12
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Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
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Άρθρο 23
Επίσηµη
Εφηµερίδα της
Ε.Ε.: L 174,

2.

2.7.1997,
σ.1.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1255/97 του
Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1997 για
τα κοινοτικά κριτήρια που απαιτούνται
για τα σηµεία στάσης και για την
τροποποίηση του σχεδίου δροµολογίου
που αναφέρεται στο παράρτηµα της
οδηγίας 91/628/ΕΟΚ:

Προστίµων 4
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4

Άρθρο 1 , παράγραφος 2
Αύξων
αριθµός
2.

(συνέχεια)

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
ΕΕ: L. 343,

3.

27.12.2007,
σ. 1.

Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
∆ΕΥΤΕΡΗ
ΤΡΙΤΗ
ΣΤΗΛΗ
ΣΤΗΛΗ
∆ιατάξεις Κοινοτικών Κανονισµών και Κλίµακες Ποινών Κλίµακες
Κοινοτικών Αποφάσεων
∆ιοικητικών
Προστίµων
Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 3
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Άρθρο 5
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Άρθρο 6, παράγραφος 1
Κλίµακα Ποινών 3 Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 3
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007
για την απαγόρευση της εµπορίας, των
εισαγωγών και των εξαγωγών από την
Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου
και προϊόντων που περιέχουν τέτοια
γούνα:
Άρθρο 3

Κλίµακα Ποινών 3

Κλίµακα
∆ιοικητικών
Προστίµων 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(άρθρα 27Α και 32)

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
Κλίµακες Ποινών
Κλίµακα Ποινών 1
Κλίµακα Ποινών 2
Κλίµακα Ποινών 3

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
Ποινές
Φυλάκιση µέχρι 3 µήνες ή πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και
οι δύο αυτές ποινές
Φυλάκιση µέχρι 6 µήνες ή πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο
αυτές ποινές
Φυλάκιση µέχρι 1 χρόνο ή πρόστιµο µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο
αυτές ποινές,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρα 30Α και 32)
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΛΗ
Κλίµακες ∆ιοικητικών
Προστίµων

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ
∆ιοικητικό Πρόστιµο
778011023

Κλίµακα
∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι πεντακόσια ευρώ για κάθε ηµέρα συνέχισης της
∆ιοικητικών Προστίµων 1 παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης
Κλίµακα
∆ιοικητικών Προστίµων 2

∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ για κάθε ηµέρα συνέχισης της
παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης

Κλίµακα
∆ιοικητικών Προστίµων 3

∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
αναφορικά µε µια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής
Απόφασης

Κλίµακα
∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
∆ιοικητικών Προστίµων 4 αναφορικά µε µια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής
Απόφασης
Κλίµακα
∆ιοικητικών Προστίµων 5

∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται άπαξ,
αναφορικά µε µια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής
Απόφασης

Κλίµακα
∆ιοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ το οποίο επιβάλλεται
∆ιοικητικών Προστίµων 6 άπαξ, αναφορικά µε µια παράβαση διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή
Κοινοτικής Απόφασης
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