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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)  
Αρ. 4791, 11.12.2020  

 

Ν. 175(Ι)/2020 
 

Ο περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2020 εκδίδεται µε 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 

 
 Αριθµός 175(Ι) του 2020 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1994 ΕΩΣ 2013 
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

46(Ι) του 1994 
 94(Ι) του 1997 
75(Ι) του 2000 

 43(Ι) του 2002 
95(Ι) του 2008 

134(Ι) του 2009 
15(Ι) του 2011 

55(Ι) του 2013. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων 
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2020 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Προστασίας και 
Ευηµερίας των Ζώων Νόµους του 1994 έως 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί 
Προστασίας και Ευηµερίας των Ζώων Νόµοι του 1994 έως 2020. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 

νόµου. 

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

  
 (α) Με την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «αδέσποτο ζώο» µε τον 

ακόλουθο ορισµό: 
   
  «“αδέσποτο ζώο” σηµαίνει το ζώο το οποίο δεν έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα ή 

το ζώο το οποίο βρίσκεται εκτός της κατοικίας ή του υποστατικού του κυρίου, 
κατόχου ή φύλακά του χωρίς να τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχο 
αυτού, αλλά δεν περιλαµβάνει είδη γηγενούς άγριας πανίδας τα οποία ζουν σε 
άγρια κατάσταση και τα οποία λόγω της φύσεώς τους απαντούν στα όρια της 
∆ηµοκρατίας.». 

   
 (β) µε την αντικατάσταση του όρου και του ορισµού «Επιτροπή» µε τον ακόλουθο 

όρο και ορισµό: 
   
  «“Επαρχιακή Επιτροπή” σηµαίνει την Επιτροπή Ευηµερίας των Ζώων που 

ιδρύεται για καθεµία από τις πέντε επαρχίες στη ∆ηµοκρατία δυνάµει των 
διατάξεων του άρθρου 19.». 

   
 (γ) µε τη διαγραφή των όρων «εντεταλµένος κοινοτικός λειτουργός» και 

«κατοικίδιο ζώο» και των ορισµών αυτών. 
   
 (δ) µε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 

όρων και των ορισµών τους: 
   
  «“δεσποζόµενο ζώο” σηµαίνει ζώο το οποίο έχει κύριο, κάτοχο ή φύλακα και 

βρίσκεται, είτε εντός του υποστατικού του ιδιοκτήτη, κατόχου ή φύλακά του 
είτε υπό την άµεση επίβλεψη και έλεγχο αυτού· 

   
  “Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο” σηµαίνει το γραφείο των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών το οποίο λειτουργεί για σκοπούς εφαρµογής και άσκησης των 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε κάθε επαρχία·  
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  “Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός” σηµαίνει τον Κτηνιατρικό Λειτουργό 
τον οποίο ο ∆ιευθυντής ορίζει ως προϊστάµενο Επαρχιακού Κτηνιατρικού 
Γραφείου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών· και 

   
  “Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή” σηµαίνει την Επιτροπή Ευηµερίας των 

Ζώων, η οποία ιδρύεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 26Α.». 
   
 (ε) µε την αντικατάσταση στον ορισµό του όρου «επίσηµος κτηνίατρος», των 

λέξεων «Φυσικών Πόρων» (δεύτερη γραµµή) µε τις λέξεις «Αγροτικής 
Ανάπτυξης». και 

   
  (στ) µε την αντικατάσταση στον ορισµό του όρου «Υπουργός» των λέξεων 

«Φυσικών Πόρων» (πρώτη γραµµή) µε τις λέξεις «Αγροτικής Ανάπτυξης». 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 

νόµου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), της 
λέξης «κατοικίδια» (πρώτη γραµµή) µε τις λέξεις «δεσποζόµενα, αδέσποτα». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 

νόµου. 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή, στο εδάφιο (4), της 
φράσης «και χωρίς εύλογη αιτία» (πρώτη και δεύτερη γραµµή), την αντικατάσταση του 
σηµείου της τελείας, στο τέλος αυτού, µε το σηµείο της άνω και κάτω τελείας και την 
προσθήκη, αµέσως µετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι, η καταπολέµηση επιβλαβών τρωκτικών και εντόµων δεν εµπίπτει στην υπό 

του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη απαγόρευση.». 
   

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 

νόµου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (στ) της φράσης «του οποίου η 
επιβίωση εξαρτάται από την» (πρώτη και δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «το 
οποίο βρίσκεται κάτω από», την αντικατάσταση του σηµείου της τελείας, στο 
τέλος αυτής, µε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη, αµέσως µετά, της 
ακόλουθης νέας επιφύλαξης:  
 

    
153(I) του 2003 
131(I) του 2006 
113(I) του 2012 
 67(I) του 2015. 
152(Ι) του 2003 
256(Ι) του 2004 

81(Ι) του 2005 
151(Ι) του 2006 

15(Ι) του 2008 
5(Ι) του 2009 

129(Ι) του 2012 
52(I) του 2014 

104(Ι) του 2014 
165(Ι) του 2014 

68(Ι) του 2015 
99(Ι) του 2017 

156(Ι) του 2017. 
 

«Νοείται ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν 
επηρεάζουν την εφαρµογή των διατάξεων του περί 
Προστασίας και ∆ιαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής 
Νόµου και του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης Άγριων 
Πτηνών και Θηραµάτων Νόµου.». 

  (β) µε την αντικατάσταση της παραγράφου (ιε) αυτού µε την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

    
   «(ιε) η πρόσδεση σκύλου ή γάτας, εκτός της περίπτωσης προσωρινής πρόσδεσης 

ζώου σε δηµόσιο χώρο ή κατά τη διάρκεια περιπάτου.». και 
    
  (γ) µε την αντικατάσταση του σηµείου της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (ιη), 
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µε άνω τελεία και την προσθήκη, αµέσως µετά, των ακόλουθων νέων 
παραγράφων: 

    
    «(ιθ) η πρόσδεση ζώου είδους άλλου από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο (ιε) 

είδη, εκτός εάν το ζώο παραµένει σε κατάλληλο, για τις φυσιολογικές και 
εθολογικές ανάγκες του, χώρο και η ελευθερία κίνησης που αυτό έχει ανάγκη δεν 
παρεµποδίζεται, αλλά ούτε εκτίθεται σε κίνδυνο στραγγαλισµού. 

    
    (κ) η διατήρηση, η αποµόνωση, ο περιορισµός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, 

µπαλκόνι ή βεράντα· 
    
    (κα) η καταστροφή των χώρων σίτισης και πόσης των αδέσποτων ζώων ή/και η 

απόσυρση από τους εν λόγω χώρους τροφής και ύδατος που προορίζονται για τα 
αδέσποτα ζώα: 
 

   Νοείται ότι η σίτιση και πόση των αδέσποτων ζώων γίνεται µόνο µε τη χρήση 
κατάλληλων δοχείων για το σκοπό αυτό.». 
 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 

νόµου. 

6. Το εδάφιο (3) του άρθρου 11 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως 
µετά τη λέξη «απαγορεύεται» (δεύτερη γραµµή), της φράσης «η διατήρηση θαλάσσιων 
θηλαστικών σε συνθήκες αιχµαλωσίας και». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 

νόµου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «του περί Μεταδοτικών 

Νόσων των Ζώων Νόµου του 1987» (τέταρτη και πέµπτη γραµµή) και της 
αντίστοιχης αναφοράς µε τη φράση και αντίστοιχες αναφορές- 

   
   

 «109(Ι) του 2001 
 82(Ι) του 2003 

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

του περί της Υγείας των Ζώων Νόµου 
 

  130(Ι) του 2016.»· και 
 

 (β) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (3), των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
  «(4) Η κατοχή και χρήση παγίδων ή άλλων µέσων για τη σύλληψη αδέσποτων 

ζώων απαγορεύεται, εκτός εάν η κατοχή και χρήση τους γίνεται από 
εξουσιοδοτηµένο από την αρµόδια αρχή φορέα ή πρόσωπο: 

   
  Νοείται ότι, οι παγίδες και τα άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη σύλληψη 

αδέσποτων ζώων πρέπει να είναι τέτοιας φύσης και κατασκευής, ώστε να µην 
προκαλούν τραυµατισµό ή φυσικό πόνο στα ζώα κατά τη σύλληψή τους ή κατά 
την επαφή τους µε αυτά. 

   
  (5) Σε περίπτωση που ζώο περιέρχεται στον έλεγχο της αρµόδιας αρχής ή των 

Επαρχιακών Επιτροπών και το οποίο πιθανόν να φέρει σύστηµα ατοµικής 
αναγνώρισης/σήµανσης, καταβάλλεται προσπάθεια για τον εντοπισµό του 
ιδιοκτήτη αυτού.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε την 
προσθήκη του 

8. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη, αµέσως µετά το άρθρο 18, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 
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νέου άρθρου 
18Α. 

  
  «∆ηµιουργία 

χώρων σίτισης και 
πόσης αδέσποτων 

ζώων. 
 

18Α. Οι αρµόδιες τοπικές αρχές δύναται να καθορίζουν ειδικούς χώρους 
σίτισης και πόσης αδέσποτων ζώων εντός των δηµοτικών ή κοινοτικών 
ορίων της περιοχής όπου ασκούν τις αρµοδιότητές τους.». 
 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε την 

αντικατάσταση 
του άρθρου 19 

αυτού. 

9. Το άρθρο 19 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο: 

   
  «Επαρχιακές 

Επιτροπές.  
19.-(1) Σε κάθε επαρχία ιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή της οποίας οι 
εξουσίες εκτείνονται εντός των ορίων ευθύνης του οικείου Επαρχιακού 
Κτηνιατρικού Γραφείου.  

   
  (2) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία- 
   
  (α)  

 
να εισηγείται στην Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή τη λήψη 
νοµοθετικών, διοικητικών ή άλλων µέτρων, µε σκοπό την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου· 

    
  (β)  

 
να διεξάγει έρευνες και να συλλέγει πληροφορίες που κατά την 
κρίση της θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και 
βελτίωση της προστασίας και ευηµερίας των ζώων· 

    
  (γ)  

 
να υποστηρίζει την αρµόδια αρχή, τις αστυνοµικές αρχές, όπως 
και οποιουσδήποτε άλλους αρµόδιους φορείς για σκοπούς 
αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών και 
∆ιαταγµάτων· και 

    
  (δ)  

 
να υλοποιεί δράσεις που ανατίθενται σε αυτήν από την 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή: 

    
   Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράµµατα ή 

ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και οι οποίες 
εφαρµόζονται από αυτές και αφορούν σε άσκηση κτηνιατρικής 
πράξης, λαµβάνεται έγκριση από την αρµόδια αρχή, αφού 
προηγουµένως ληφθεί υπόψη η άποψη του Κτηνιατρικού 
Συµβουλίου Κύπρου.  
 

  (3)(α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση 
κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ζώο υφίσταται ή διατρέχει κίνδυνο να 
υποστεί αχρείαστη ταλαιπωρία, πόνο ή τραυµατισµό, κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων 
Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων, η Επαρχιακή Επιτροπή έχει εξουσία να 
διερευνήσει το θέµα αµέσως και να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή.  

   
  (β) Η Επαρχιακή Επιτροπή συµβουλεύει τον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή φύλακα 

για τη φύλαξη του ζώου και εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων 
διορθωτικών ή βελτιωτικών µέτρων, τάσσοντας σε αυτόν προθεσµία 
συµµόρφωσης. 
 
(γ) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, κάτοχος ή φύλακας του ζώου δεν 
συµµορφώνεται και δεν εφαρµόζει τα αναγκαία διορθωτικά ή βελτιωτικά 
µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β), εντός της ταχθείσας 
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προθεσµίας, η Επαρχιακή Επιτροπή συντάσσει έκθεση αναφορικά µε την 
κατάσταση και τα µέτρα που είχε εισηγηθεί και αποστέλλει αυτήν στις 
αστυνοµικές αρχές, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή. 

   
  (4) Η συγκρότηση της Επαρχιακής Επιτροπής καθορίζεται από τον 

Υπουργό µε γνωστοποίησή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  

    
  (5) Τα µέλη της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τα ακόλουθα: 
   
   (α) Ο Επαρχιακός Κτηνιατρικός Λειτουργός ή άλλος 

Κτηνιατρικός Λειτουργός, ο οποίος ορίζεται ύστερα από 
εισήγηση του ∆ιευθυντή, 

     
   (β) ένας Κτηνιατρικός Λειτουργός του Επαρχιακού Κτηνιατρικού 

Γραφείου, 
     
   (γ) ένας εκπρόσωπος της Αστυνοµίας Κύπρου, 
     
   (δ) δύο κτηνίατροι, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από το 

Κτηνιατρικό Συµβούλιο Κύπρου και ο άλλος από τους 
εγγεγραµµένους φορείς κτηνιάτρων, 

     
   (ε) δύο εκπρόσωποι των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα 

από εισήγηση του ∆ιευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του 
Κτηνιατρικού Συµβουλίου Κύπρου, και 

     
   (στ) τρεις εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας ζώων, ύστερα από 

εισήγηση του ∆ιευθυντή, των κατά τόπους αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των κτηνιατρικών συλλόγων και του 
Κτηνιατρικού Συµβουλίου Κύπρου. 

   
  (6)(α) Η θητεία των µελών της Επαρχιακής Επιτροπής είναι τριετής µε 

δικαίωµα επαναδιορισµού των µελών της, εκτός των προβλεποµένων στις 
παραγράφους (δ) και (στ) του εδαφίου (4) µελών, τα οποία δύναται να 
επαναδιορισθούν για ακόµη µία µόνο θητεία. 
 
(β) Τα µέλη της Επαρχιακής Επιτροπής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
αµισθί.  
 
(γ) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τερµατίζει οποτεδήποτε το διορισµό 
οποιουδήποτε µέλους της Επαρχιακής Επιτροπής µε αιτιολογηµένη 
απόφασή του: 

   
  Νοείται ότι, τα µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών δύναται να υποβάλουν, 

γραπτώς, την παραίτησή τους στον Υπουργό. 
   
  (δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αµέσως από τον Υπουργό µε το διορισµό 

άλλου προσώπου για το υπόλοιπο της θητείας. 
 
 

∆ιόρθωση σελ. 
10, Ε.Ε. Παρ. 
Ι(Ι) Αρ. 4803 

Ηµερ. 4/2/2021 

 (7)(α) Ως πρόεδρος κάθε Επαρχιακής Επιτροπής ορίζεται ο Επαρχιακός 
Κτηνιατρικός Λειτουργός ή Κτηνιατρικός Λειτουργός ο οποίος ορίζεται 
από τον ∆ιευθυντή, δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (5), τα µέλη δε εκάστης Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν µεταξύ 
τους τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία: 
 
Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση που 
απουσιάζει ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος αυτής. 
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 (β) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας 
αυτού, ο Αντιπρόεδρος και τουλάχιστον πέντε (5) άλλα µέλη αυτής 
συνιστούν απαρτία.  
  
(γ) Οι αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής λαµβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών, σε περίπτωση δε 
ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο. 

   
  (δ) Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας 

αυτού, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί συνεδρίαση τουλάχιστον µία φορά κάθε 
τρεις (3) µήνες ή/και όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή/και του ζητηθεί, 
γραπτώς, από δύο (2) τουλάχιστον µέλη αυτής. 
 
(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Επαρχιακής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά, 
τα οποία επικυρώνονται κατά την αµέσως επόµενη συνεδρίαση αυτής και 
ακολούθως υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης. 

   
  (στ) Κάθε µέλος της Επαρχιακής Επιτροπής οφείλει, σε περίπτωση άµεσου 

ή έµµεσου συµφέροντός του από την έκβαση υπό συζήτηση θέµατος, να 
υποβάλει δήλωση εξαίρεσής του πριν από την έναρξη της οικείας 
συνεδρίας και, σε τέτοια περίπτωση, η Επαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει 
σχετικά. 
 
(ζ) Η Επαρχιακή Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδρίες της χωρίς 
δικαίωµα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή 
εξειδικευµένες γνώσεις για συγκεκριµένο θέµα κρίνονται χρήσιµες ή 
αναγκαίες για το έργο της. 

   
  (8)(α) Η Επαρχιακή Επιτροπή για σκοπούς άσκησης των εξουσιών της και 

υλοποίησης των δράσεων που της ανατίθενται από την Παγκύπρια 
Συντονιστική Επιτροπή, όπως και για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας της, τηρεί ταµείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από 
κονδύλια της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής, καθώς και από 
δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήµατα.  
 
(β) Η διαχείριση του ταµείου της Επαρχιακής Επιτροπής τελεί υπό την 
ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασµοί εσόδων και εξόδων της 
υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις καθιερωµένες 
διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και λογαριασµών των 
νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου: 
 
Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρµόδια αρχή έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, 
άµεσα ή έµµεσα, µε τις οικονοµικές συναλλαγές της Επαρχιακής 
Επιτροπής:  
 
 

∆ιόρθωση σελ. 
10, Ε.Ε. Παρ. 
Ι(Ι) Αρ. 4803 

Ηµερ. 4/2/2021 

 Νοείται περαιτέρω ότι, για την αποδοχή κληροδοτηµάτων ή/και δωρεών 
προς Επαρχιακή Επιτροπή που αφορούν σε ακίνητη περιουσία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παραγράφου (α), αρµοδιότητα έχει η Παγκύπρια 
Συντονιστική Επιτροπή. 
 

  (9) Η Επαρχιακή Επιτροπή, µετά τη λήξη εκάστου έτους και εντός του 
πρώτου τετραµήνου του επόµενου έτους, υποβάλλει στην Παγκύπρια 
Συντονιστική Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, καθώς και 
οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό: 

   
  Νοείται ότι, η Επαρχιακή Επιτροπή παρέχει στην Παγκύπρια Συντονιστική 

Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτήν.». 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε τη 
διαγραφή  

των άρθρων 20  
έως 26. 

10. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή των άρθρων 20 έως 26. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε την 

αντικατάσταση 
του άρθρου 

26Α. 

11. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την αντικατάσταση του άρθρου 26Α µε το ακόλουθο 
άρθρο: 

   
 «Παγκύπρια 

Συντονιστική 
Επιτροπή. 

26Α.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ιδρύεται Επιτροπή µε 
παγκύπριο χαρακτήρα, η οποία καλείται «Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή», µε εξουσία- 
 

    
   (α) να συµβουλεύει τον Υπουργό για θέµατα προστασίας και 

ευηµερίας των ζώων· 
     
   (β) να εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη νοµοθετικών, 

διοικητικών και άλλων µέτρων, µε σκοπό τη βελτίωση της 
προστασίας και ευηµερίας των ζώων· 

     
   (γ) να διενεργεί ή να αναθέτει έρευνες, δράσεις ή προγράµµατα 

και να συλλέγει πληροφορίες που, κατά την κρίση της, 
θεωρούνται απαραίτητες για τη διασφάλιση και βελτίωση της 
προστασίας και ευηµερίας των ζώων: 
 

 
 

   Νοείται ότι, για την εκπόνηση δράσεων που αφορούν στην 
άσκηση κτηνιατρικής πράξης λαµβάνεται έγκριση από την 
αρµόδια αρχή, αφού προηγουµένως ληφθεί υπόψη η άποψη 
του Κτηνιατρικού Συµβουλίου Κύπρου· 

     
   (δ) να αναθέτει δράσεις, να συντονίζει, να εποπτεύει και να ασκεί 

έλεγχο επί των Επαρχιακών Επιτροπών και να εκδίδει τις 
σχετικές για τον σκοπό αυτό οδηγίες: 

     
    Νοείται ότι, για οποιεσδήποτε δράσεις, προγράµµατα ή 

ενέργειες ανατίθενται από την Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή στις Επαρχιακές Επιτροπές ή/και εφαρµόζονται από 
τις Επαρχιακές Επιτροπές και αφορούν στην άσκηση 
κτηνιατρικής πράξης, λαµβάνεται έγκριση από την αρµόδια 
αρχή, αφού προηγουµένως ληφθεί υπόψη η άποψη του 
Κτηνιατρικού Συµβουλίου Κύπρου· 

     
   (ε) να προωθεί την έρευνα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών µε διεθνείς οργανώσεις ή οργανισµούς ή 
µε αντίστοιχες µε αυτήν επιτροπές άλλων χωρών που είναι 
αρµόδιες για θέµατα προστασίας και ευηµερίας των ζώων· και  

     
   (στ) να αξιοποιεί τον υποστηρικτικό ρόλο των εθελοντών στις 

δράσεις της. 
   
  (2) Ο Υπουργός, προτού προχωρήσει στη λήψη µέτρων που αφορούν 

στην προστασία και ευηµερία των ζώων, λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις 
της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής. 
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  (3) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από το Γενικό 
∆ιευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος και από το ∆ιευθυντή, καθώς και από άλλα µέλη τα 
οποία διορίζονται από τον Υπουργό µε γνωστοποίησή του, η οποία 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως 
ακολούθως: 

   
  (α) Έναν Κτηνιατρικό Λειτουργό, ο οποίος ορίζεται από την 

αρµόδια αρχή, 
    
  (β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
    
  (γ) έναν εκπρόσωπο της Αστυνοµίας Κύπρου, 
    
  (δ) έναν εκπρόσωπο του Τµήµατος Περιβάλλοντος, 
    
  (ε) έναν εκπρόσωπο του Τµήµατος Γεωργίας, 
    
  (στ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, 
    
  (ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ∆ήµων Κύπρου, 
    
  (η) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, 
    
  (θ) δύο κτηνίατρους, εκ των οποίων ο ένας είναι εκπρόσωπος του 

Κτηνιατρικού Συµβουλίου Κύπρου και ο άλλος εκπρόσωπος 
εγγεγραµµένου φορέα κτηνιάτρων, 

    
  (ι) τρεις εκπροσώπους εγγεγραµµένων οργανώσεων προστασίας 

ζώων, 
    
  (ια) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Εθελοντισµού και Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
    
  (ιβ) έναν εκπρόσωπο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, και 
    
  (ιγ) έναν εκπρόσωπο από κάθε Επαρχιακή Επιτροπή. 
    
  (4)(α) Η θητεία των µελών της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 

είναι τριετής, µε δικαίωµα επαναδιορισµού των µελών της, εκτός των 
µελών αυτής που δεν προέρχονται από το δηµόσιο ή τον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, τα οποία δύναται να επαναδιορισθούν για ακόµη µία 
µόνο θητεία.  
 
(β) Τα µέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους αµισθί.  
 
(γ) Ο Υπουργός κέκτηται εξουσία να τερµατίζει οποτεδήποτε το 
διορισµό οποιουδήποτε µέλους της Παγκύπριας Συντονιστικής 
Επιτροπής µε αιτιολογηµένη απόφασή του: 

 

    
  Νοείται ότι, τα µέλη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής έχουν 

δικαίωµα να υποβάλουν γραπτώς την παραίτησή τους στον Υπουργό. 
   
  (δ) Κενωθείσα θέση πληρούται αµέσως µε το διορισµό άλλου προσώπου 

για το υπόλοιπο της εναποµείνασας θητείας. 
 

  (5)(α) Ως πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται ο 
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος και ως Αντιπρόεδρος αυτής ο ∆ιευθυντής. 
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∆ιόρθωση σελ. 

10, Ε.Ε. Παρ. 
Ι(Ι) Αρ. 4803 

Ηµερ. 4/2/2021 

 (β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δεν συνεδριάζει σε περίπτωση 
ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αυτής:  
 
Νοείται ότι, ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας του, ο 
Αντιπρόεδρος αυτής και τουλάχιστον έντεκα (11) άλλα µέλη της 
συνιστούν απαρτία. 
 
(γ) Οι αποφάσεις της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής λαµβάνονται 
κατά πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών, σε περίπτωση 
δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο. 
 
(δ) Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής ή, σε 
περίπτωση απουσίας αυτού, ο Αντιπρόεδρός της συγκαλεί αυτή σε 
συνεδρία τουλάχιστον µία φορά κάθε έξι (6) µήνες ή όποτε κρίνει αυτό 
αναγκαίο και/ή του ζητηθεί, γραπτώς, από τέσσερα (4) τουλάχιστον 
µέλη. 
 
(ε) Σε κάθε συνεδρίαση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται κατά την έναρξη της 
επόµενης συνεδρίασης και υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της 
συνεδρίασης. 
 
(στ) Κάθε µέλος, σε περίπτωση άµεσου ή έµµεσου συµφέροντός του από 
την έκβαση υπό συζήτηση θέµατος, υποχρεούται πριν από την έναρξη 
της συζήτησης του οικείου θέµατος σε δήλωση εξαίρεσής του, σε τέτοια 
δε περίπτωση η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά. 
 
(ζ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλεί στις 
συνεδρίες της χωρίς δικαίωµα ψήφου οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου 
οι απόψεις ή οι εξειδικευµένες γνώσεις για συγκεκριµένο θέµα κρίνονται 
χρήσιµες ή αναγκαίες για το έργο της. 
 
(η) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή ρυθµίζει τον τρόπο λειτουργίας 
και τις εσωτερικές διαδικασίες τόσο της ιδίας όσο και των Επαρχιακών 
Επιτροπών µε εσωτερικούς κανονισµούς.  

   
  (6)(α) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την άσκηση των 

εξουσιών της και την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της τηρεί 
ταµείο, οι πόροι του οποίου προέρχονται από τον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς 
και από κρατικές χορηγίες, δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήµατα. 
 
(β) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, µε την έγκριση του Υπουργού 
Οικονοµικών, αποδέχεται δωρεές ή κληροδοτήµατα και υποβάλλει προς 
τον Υπουργό Οικονοµικών ετήσια έκθεση διαχείρισής τους: 
 
Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να διενεργεί έλεγχο επ’ αυτών. 
 
(γ) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή έχει εξουσία, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίο, να παρέχει στις Επαρχιακές Επιτροπές κονδύλια για σκοπούς 
εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού 
εκδιδοµένων Κανονισµών και ∆ιαταγµάτων. 
 
(δ) Η διαχείριση του ταµείου της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής 
τελεί υπό την ευθύνη και τον έλεγχο αυτής, οι δε λογαριασµοί εσόδων 
και εξόδων της υπόκεινται σε ετήσιο λογιστικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις 
καθιερωµένες διαδικασίες λογιστικού ελέγχου των βιβλίων και 
λογαριασµών των νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου: 
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Νοείται ότι, ο Γενικός Ελεγκτής ή/και η αρµόδια αρχή έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση σε όλα τα λογιστικά και άλλα αρχεία τα οποία σχετίζονται, 
άµεσα ή έµµεσα, µε τις οικονοµικές συναλλαγές της Παγκύπριας 
Συντονιστικής Επιτροπής.  
 

   (7) Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή, µετά τη λήξη κάθε έτους και 
εντός του πρώτου εξαµήνου του εποµένου έτους, υποβάλλει στον 
Υπουργό ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, όπως και οικονοµικό 
απολογισµό και ισολογισµό.».  

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 27 
του βασικού 

νόµου. 

12. Το άρθρο 27 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), του ποσού «£1.000 λίρες» (όγδοη 

γραµµή) µε το ποσό «δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000)» και του ποσού «£2.000 
λίρες» (εντέκατη γραµµή) µε το ποσό «είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000)»· και 

    
  (β)  µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3), της φράσης «Επιτροπή της Επαρχίας 

στην οποία ευρίσκονται τα ζώα» (τρίτη γραµµή) µε τη φράση «αρµόδια 
αρχή». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 30Α 
του βασικού 

νόµου. 

13. Το άρθρο 30Α του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3), της λέξης «ειδοποίησης» (όγδοη γραµµή) µε 

τη φράση «κοινοποίησης σε αυτό της ειδοποίησης για την πρόθεση επιβολής του 
διοικητικού προστίµου». 

   
  (β) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6), της λέξης «δέκα» (δεύτερη γραµµή) µε τη 

λέξη «τριάντα». και 
   
  (γ) µε την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (7), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   

  «(7Α) Το ποσό του επιβληθέντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 
διοικητικού προστίµου εισπράττεται από το ∆ιευθυντή, µόνο εφόσον παρέλθει άπρακτη 
η προς άσκηση προσφυγής, δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, ενώπιον του 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών, η οποία αρχίζει 
από την κοινοποίηση της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίµου στον 
επηρεαζόµενο, ενώ, σε περίπτωση που, σύµφωνα µε το εδάφιο (6), έχει ασκηθεί 
προσφυγή στον Υπουργό, από την κοινοποίηση της επί της τοιαύτης προσφυγής 
απορριπτικής απόφασης του Υπουργού και της από της ηµεροµηνίας αυτής παρέλευσης 
περαιτέρω εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών προς άσκηση προσφυγής ενώπιον ∆ιοικητικού 
∆ικαστηρίου, δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 

νόµου. 

14. Το άρθρο 31 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α)  
 

Με την προσθήκη, αµέσως µετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   
  «(1α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1), σε περίπτωση που η 

αρµόδια αρχή διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος 
Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών ή ∆ιαταγµάτων από τον 
κύριο, κάτοχο ή φύλακα ζώου, έχει εξουσία να προβεί σε κατάσχεση του ζώου 
και σε ανάθεση της φροντίδας αυτού σε άλλο πλέον, κατά την κρίση της, 
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κατάλληλο πρόσωπο.»· και 
   
 (β) µε την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2), του ποσού «£500» (δέκατη πέµπτη 

γραµµή) µε το ποσό «πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)». 
  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόµου µε τη 

διαγραφή του 
άρθρου 31Α. 

15. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε τη διαγραφή του άρθρου 31Α. 

  
 


