
 

54(I)/1996 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 1 of 57 

 

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3052, 19.4.96 
 

Ν. 54(Ι)/96 

Ο περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 54(Ι) του 1996 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

4(Ι) του 2000 
122(Ι) του 2000 
40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 
159(Ι) του 2001 
61(Ι) του 2002 

153(Ι) του 2002 
20(I) του 2003 

132(Ι) του 2003 
161(Ι) του 2003 
67(Ι) του 2004 

172(Ι) του 2004 
27(Ι) του 2005 

163(Ι) του 2006 
32(Ι) του 2010 
13(Ι) του 2011 
60(Ι) του 2011 

177(Ι) του 2013 
187(Ι) του 2014. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) 
Νόµοι του 1996 έως 2014. 

Ερµηνεία. 
 

2(α) του 40(Ι) του 
2001. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόµο— 
 
«ανάλυση» ή «εξέταση» περιλαµβάνει χηµικό και µικροβιολογικό προσδιορισµό 
και οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η 
ασφάλεια τροφίµου· οι όροι ‘αναλύω’ και ‘εξετάζω’ τυγχάνουν ανάλογης 
ερµηνείας· 
 
"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαµβάνει και τη χρήση στην παρασκευή για 
ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
"ανθυγιεινές συνθήκες" σηµαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι 
δυνατό να µολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για την 
υγεία τρόφιµο. 
 
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
 
"είδος" δεν περιλαµβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια. 
 
"εισαγωγέας" περιλαµβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, 
αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή µεσίτης, έχει στην κατοχή του, ή 
κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειµένου. 

 
 "εξουσιοδοτηµένος λειτουργός" σηµαίνει— 

 
(α) Υγειονοµικό Επιθεωρητή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

 
(β) υγειονοµικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο 
εντός των ορίων του. 
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2(β) του 40(Ι) του 

2001. 
(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάµει του εδαφίου 
(4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου· και 
 

2(α) του 153(Ι) του 
2002. 

(δ) κτηνιατρικό λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όταν εξουσιοδοτείται 
για σκοπούς άσκησης κτηνιατρικού ελέγχου δυνάµει του άρθρου 14Α· 
 

 "ζώο" δεν περιλαµβάνει πτηνό ή ψάρι. 
 

2(β) του 27(Ι) του 
2005. 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ: 
L31, 1.2.2002, σ. 1. 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σηµαίνει τον Κοινοτικό Κανονισµό µε τίτλο 
«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», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

2 του 32(Ι) του 
2010. 

”Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 882/2004” σηµαίνει τον Κοινοτικό Κανονισµό µε τίτλο 
“Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της 
συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων” ως έχει διορθωθεί και 
ως έχει τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 της 
Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2008 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται·  
 
ο όρος “νοµοθεσία για τα τρόφιµα” έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 3 
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· 
 

2(β) του 27(Ι) του 
2005. 

“Κοινοτική Απόφαση” σηµαίνει απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή αµφοτέρων· 
 

2(β) του 27(Ι) του 
2005. 

“Κοινοτικός Κανονισµός” σηµαίνει κανονισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας ή αµφοτέρων· 
 

2 του 132(Ι) του 
2003. 

 
 
 
 
 

2(β) του 153(Ι) του 
2002. 

«κράτος-µέλος» σηµαίνει κράτος το οποίο είναι Συµβαλλόµενο Μέρος στη 
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο η οποία υπογράφτηκε στο 
Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως προσαρµόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο 
υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως εκάστοτε 
τροποποιείται. 
 
«κτηνιατρικός έλεγχος» σηµαίνει κάθε φυσικό έλεγχο και διαδικασία ή 
διοικητική πράξη που αφορά τρόφιµα ζωικής προέλευσης και αποβλέπει άµεσα ή 
έµµεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ζώων και της δηµόσιας 
υγείας όπως δυνατόν να καθορίζεται ειδικότερα µε Κανονισµούς· 
 

2(δ) του 40(Ι) του 
2001. 

«Κυβερνητικό Χηµείο» σηµαίνει— 
 
(α) Το Γενικό Χηµείο· 
 
(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίµων ζωικής προέλευσης του Τµήµατος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίµων ζωικής 
προέλευσης µόνο· 
 
(γ) εργαστήριο ή χηµείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του 
εδαφίου (6) του άρθρου 15· 
 
«Κυβερνητικός Χηµικός» σηµαίνει χηµικό ή άλλο επιστήµονα ή λειτουργό που 
υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χηµείο· 
 
"παρασκευή" αναφορικά µε τρόφιµα, περιλαµβάνει και την κατασκευή όπως και 
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κάθε τύπο κατεργασίας. 

 
"παρασκευή προς πώληση" περιλαµβάνει και τη συσκευασία. 
 
"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης 
ερµηνείας. 
 

2(α) του 27(Ι) του 
2005. 

156(Ι) του 2002. 

«πρότυπο» σηµαίνει πρότυπο που εκδίδεται από το νοµικό πρόσωπο το οποίο 
εκάστοτε ασκεί την αρµοδιότητα της τυποποίησης δυνάµει του περί 
Τυποποίησης, ∆ιαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόµου του 2002· 
 

2(α) του 27(Ι) του 
2005. 

 

«πώληση» περιλαµβάνει την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση, 
την έκθεση προς πώληση, τη διαφήµιση προς πώληση και τη στα πλαίσια 
επαγγελµατικής, εµπορικής ή βιοµηχανικής δραστηριότητας δωρεάν προσφορά· 
 

2(α) του 27(Ι) του 
2005. 

2(γ) του 40(Ι) του 
2001. 

 

ο όρος «τρόφιµα» έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 2 του Κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002· 
 

2(β) του 153(Ι) του 
2002. 

«τρόφιµα ζωικής προέλευσης» σηµαίνει τα αλλαντικά, τα παρασκευάσµατα 
κρέατος, το γάλα, τα πρωτογενή γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα αυγά, τα προϊόντα 
αυγών, τα ψάρια, τα αλιευτικά προϊόντα, (νωπά, κατεψυγµένα, παρασκευασµένα, 
επεξεργασµένα ή κονσερβοποιηµένα), τα βατραχοπόδαρα (νωπά ή κατεψυγµένα), 
και τα επεξεργασµένα έντερα· 
 
«υποστατικά τροφίµων ζωικής προέλευσης» σηµαίνει τα υποστατικά παραγωγής, 
επεξεργασίας, µεταποίησης, εγκυτίωσης, συσκευασίας τροφίµων ζωικής 
προέλευσης και περιλαµβάνει— 
 
(α) Τα µεταφορικά µέσα µε τα οποία µεταφέρονται από υποστατικό τροφίµων 
ζωικής προέλευσης σε ψυγείο ή σε άλλο υποστατικό τροφίµων ζωικής 
προέλευσης τρόφιµα ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή, και 
 

2 του 67(Ι) του 
2004. 

(β) τα ψυγεία και τις αποθήκες, στα οποία φυλάσσονται τρόφιµα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για εξαγωγή. 
 
"Υπουργός" σηµαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
 

3 του 153(Ι) του 
2002. 

(2) Οι όροι «εισαγωγή» και «εξαγωγή» ερµηνεύονται αντίστοιχα ότι 
περιλαµβάνουν και την αποστολή από και προς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε κράτος-
µέλος. 
 

2 του 163(Ι) του 
2006. 

(3) Στον παρόντα Νόµο, αναφορά – 
 
(α) σε Κοινοτική Απόφαση σηµαίνει την Κοινοτική Απόφαση η οποία είναι σε 
ισχύ και ως αυτή εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να 
ισχύει· και 
 
(β) σε Κοινοτικό Κανονισµό σηµαίνει τον Κοινοτικό Κανονισµό ο οποίος είναι 
σε ισχύ και ως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, έως ότου καταργηθεί ή παύσει να 
ισχύει. 
 

Συµβούλιο 
Τροφίµων. 

 
 
 
 
 
 

3.—(1) Καθιδρύεται Συµβούλιο το οποίο θα καλείται Συµβούλιο Τροφίµων και 
το οποίο σύγκειται από— 
 
(α) Το ∆ιευθυντή Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, 
 
(β) το ∆ιευθυντή του Γενικού Χηµείου, 
 
(γ) το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας· 
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3 του 27(Ι) του 
2005. 

 
(δ) το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
 
(ε) ένα µικροβιολόγο τροφίµων, 
 
(στ) ένα γιατρό από τον ιδιωτικό τοµέα κατά προτίµηση υγιεινολόγο ή 
µικροβιολόγο, 
 
(ζ) έναν επιστήµονα τροφίµων, 
 
(η) ένα γιατρό που υπηρετεί στη δηµόσια υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, 
 
(θ) τον Προϊστάµενο Υγειονοµικών Υπηρεσιών, 
 
(ι) δύο Χηµικούς από τον Ιδιωτικό Τοµέα, 
 
(ια) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης ∆ήµων, 
 
(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Καταναλωτών, 
 
(ιγ) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εµπορικού και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου. 
 
(2) Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
(3) Ο Υπουργός Υγείας διορίζει ένα από τα µέλη του Συµβουλίου ως τον 
Πρόεδρό του. 
 
(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου του Συµβουλίου, αυτός 
αντικαθίσταται από µέλος του Συµβουλίου, το οποίο ορίζει ο Υπουργός. 
 
(5) Τα µέλη του Συµβουλίου ασκούν το λειτούργηµά τους µε τους όρους τους 
οποίους το Υπουργικό Συµβούλιο εκάστοτε καθορίζει. 
 
(6) Το Συµβούλιο Τροφίµων συνέρχεται σε τόπους και χρόνους που καθορίζονται 
από τον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος µαζί µε το ένα τρίτο τουλάχιστο των 
υπόλοιπων µελών συνιστούν απαρτία. 
 
(7) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου όποτε το κρίνει 
σκόπιµο και υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συµβουλίου, όταν το 
ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστο των µελών του. 
 
(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετα µε τη δική του ψήφο, 
δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
(9) Κατά τη διάρκεια απουσίας από τη ∆ηµοκρατία ασθένειας ή ανικανότητας 
λόγω οποιασδήποτε αιτίας οποιουδήποτε µέλους του Συµβουλίου Τροφίµων, το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει 
τα αναγκαία προσόντα δυνάµει του άρθρου αυτού, ως µέλος του Συµβουλίου, 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας. 
 

3(α) του 40(Ι) του 
2001. 

(10) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Τροφίµων, εκτός από τα ως εκ της 
θέσης τους µέλη (ex officio) είναι τριετής και αρχίζει από το διορισµό τους, 
δύνανται όµως να επαναδιοριστούν αµέσως µετά την πάροδο της περιόδου αυτής: 
 
Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συµβούλιο το κρίνει σκόπιµο, δύναται 
οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισµό κάθε τέτοιου µέλους. 
 
(11) Κάθε µέλος του Συµβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δηµόσια υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας, δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, 
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κοινοποιώντας γραπτώς στον Υπουργό την απόφασή του. 
 
(12) Οι εξουσίες του Συµβουλίου ασκούνται, ακόµα και σε περίπτωση χήρευσης 
οποιασδήποτε θέσης, µεταξύ των µελών του. 
 
(13) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, το Συµβούλιο ρυθµίζει τη 
διαδικασία λειτουργίας του. 
 

Εξουσίες και 
καθήκοντα του 
Συµβουλίου. 

4.—(1) Το Συµβούλιο Τροφίµων έχει καθήκον να συµβουλεύει τον Υπουργό για 
κάθε ζήτηµα, το οποίο αφορά τον παρόντα Νόµο είτε αυτεπάγγελτα, είτε έπειτα 
από παραποµπή οποιουδήποτε ζητήµατος από τον Υπουργό για γνωµοδότηση 
από το Συµβούλιο. 
 
(2) Προτού ο Υπουργός υποβάλει στο Υπουργικό Συµβούλιο Κανονισµούς, 
λαµβάνει τη γνώµη του Συµβουλίου. 
 

Έφορος 
3(β) του 40(Ι) του 

2001. 

5.—(1) Ο Υπουργός δύναται µε γνωστοποίηση που θα δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να διορίζει δηµόσιο υπάλληλο που 
υπηρετεί στο Υπουργείο του ως Έφορο για να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί 
τα καθήκοντα που ανατίθενται σ’ αυτόν από τον παρόντα Νόµο. 
 
(2) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συµβουλίου δύνανται να ασκούνται 
τηρουµένων των οδηγιών του Συµβουλίου, από τον Έφορο. 
 

3 του 163(Ι) του 
2006. 

Εκχώρηση 
αρµοδιοτήτων από 

το ∆ιευθυντή 
Ιατρικών 

Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας 
και το ∆ιευθυντή 

Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 

5Α.-(1) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας έχει εξουσία να εξουσιοδοτεί γραπτώς τον Προϊστάµενο 
Υγειονοµικών Υπηρεσιών ή σε περίπτωση που απουσιάζει, το πρόσωπο που τον 
αναπληρεί ή τον αντικαθιστά, να ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί 
οποιοδήποτε καθήκον-  

 (α) που διάταξη του παρόντος Νόµου ή των κανονισµών ή των διαταγµάτων, που 
εκδίδονται βάσει αυτού, χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, στον εν λόγω 
∆ιευθυντή· 
 

 (β) που διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης χορηγεί ή 
αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-µέλη, η οποία διάταξη ρυθµίζει τρόφιµα ή υλικά 
ή αντικείµενα που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ή 
ρυθµίζει επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίµων ή 
προαναφεροµένων υλικών ή αντικειµένων, η εφαρµογή της οποίας διάταξης 
εµπίπτει στις αρµοδιότητες του εν λόγω ∆ιευθυντή. 
 

 (2) Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών έχει εξουσία να 
εξουσιοδοτεί γραπτώς το πρόσωπο που τον αναπληρεί ή τον αντικαθιστά, να 
ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και να εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον- 
 

 (α) που διάταξη του παρόντος Νόµου ή των κανονισµών ή των διαταγµάτων, που 
εκδίδονται βάσει αυτού, χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον εν λόγω 
∆ιευθυντή· 
 

 (β) που διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης χορηγεί ή 
αναθέτει, αντίστοιχα, στα κράτη-µέλη, η οποία διάταξη ρυθµίζει τρόφιµα ζωϊκής 
προέλευσης ή ρυθµίζει επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίµων 
ζωϊκής προέλευσης, η εφαρµογή της οποίας διάταξης εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
του εν λόγω ∆ιευθυντή. 
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 (3) Σε περίπτωση εξουσιοδότησης σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο 
(1) ή (2), ο εξουσιοδοτών ∆ιευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί ανά πάσα 
στιγµή το σύνολο των εξουσιών και να εκτελεί το σύνολο των καθηκόντων του 
που προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή, ανάλογα µε την περίπτωση, στο εδάφιο (2). 
 

 (4) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος 
δυνάµει του εδαφίου (1) ή (2) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να 
εκτελεί το καθήκον σύµφωνα µε τις τυχόν οδηγίες του εξουσιοδοτούντος 
∆ιευθυντή. 
 

 (5) Ο εξουσιοδοτών ∆ιευθυντής έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί 
εξουσιοδότηση που παρέσχε δυνάµει του εδαφίου (1) ή, ανάλογα µε την 
περίπτωση, του εδαφίου (2), µε γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο το οποίο 
είχε εξουσιοδοτηθεί. 
 

 (6) Σε περίπτωση που δυνάµει του παρόντος άρθρου δυο ή περισσότερα πρόσωπα 
ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά 
υφιστάµενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαµβάνει τα δέοντα µέτρα ούτως ώστε να 
µην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγµατικά γεγονότα µε 
τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύµφωνα µε 
τυχόν οδηγίες του τελευταίου. 
 

 (7) Σε περίπτωση που, δυνάµει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο 
από ∆ιευθυντή ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που διάταξη, η οποία 
αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2), χορηγεί ή αναθέτει αντίστοιχα, σε ∆ιευθυντή, η 
εν λόγω διάταξη εφαρµόζεται ως εάν να είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω 
εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχε αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον 
στο εκτελόν αυτό πρόσωπο. 
 

Πώληση κτλ. 
ακατάλληλων 

τροφίµων. 

6.—(1) Απαγορεύεται η πώληση, παρασκευή για πώληση ή εισαγωγή για 
πώληση τροφίµου το οποίο— 
 
(α) Περιέχει ή φέρει οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή ύλη, η οποία 
το καθιστά επιβλαβές για την υγεία. 
 
(β) αποτελείται εν λόγω ή εν µέρει από οποιαδήποτε ρυπαρή, σάπια, µολυσµένη 
ή αποκρουστική ή σε αποσύνθεση ουσία. 

 
(γ) είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. 

 
(δ) είναι νοθευµένο. ή 
 
(ε) παρασκευάσθηκε, συντηρήθηκε, συσκευάσθηκε, µεταφέρθηκε ή 
αποθηκεύθηκε κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. 
 

4(α) του 27(Ι) του 
2005. 

 
 

4(β) του 27(Ι) του 
2005. 

(2) Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι 
ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται— 
 
(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήµατος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις 
δύο ποινές. 

 
(β) στην περίπτωση δεύτερου ή µεταγενέστερου αδικήµατος σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

4(γ) του 27(Ι) του 
2005. 

(3)(α) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1), λαµβάνονται υπόψη τα 
αναφερόµενα στο Άρθρο 14(3) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
 

 (β) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1)(α), εφαρµόζεται το Άρθρο 14(4) του 
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Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
 

 (γ) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1)(γ), εφαρµόζεται το Άρθρο 14(5) του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
 

 (δ) Τρόφιµο θεωρείται ότι δεν παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) εάν 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Άρθρου 14(7) ή (9) του Κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002, µε την επιφύλαξη του Άρθρου 14(8) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. 
 

 (ε) Σε περίπτωση που τρόφιµο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, εφαρµόζεται το Άρθρο 14(6) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 ως εάν η αναφορά του εν λόγω Άρθρου σε τρόφιµο που είναι µη 
ασφαλές να ήταν αναφορά σε τρόφιµο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου. 
 

4(γ) του 27(Ι) του 
2005. 

(4) Σε περίπτωση που απαγορεύεται ή περιορίζεται η προσθήκη ή παρουσία 
οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε τρόφιµο ή η διάθεση, η πώληση ή εµπορία 
τροφίµου στο οποίο προστίθεται ή περιέχεται τέτοια ουσία, είτε δια διάταξης 
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόµου, είτε δια 
διάταξης υποχρεωτικού προτύπου είτε δια διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή 
Κοινοτικής Απόφασης, η προσθήκη ή παρουσία τέτοιας ουσίας σε τέτοιο 
τρόφιµο, που έγινε κατά παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης µε οποιαδήποτε 
προαναφερόµενη διάταξη, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ή 
οποιουδήποτε άλλου νόµου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το 
τρόφιµο επιβλαβές για την υγεία. 
 

Απαγόρευση 
πώλησης τροφίµων 
που δεν είναι της 
φύσης, ουσίας ή 
ποιότητας που 

απαιτείται. 
 
 
 

5(α) του 27(Ι) του 
2005. 

7.—(1) Απαγορεύεται η πώληση, κατά τρόπο που επηρεάζει δυσµενώς τον 
αγοραστή, οποιουδήποτε τροφίµου το οποίο δεν είναι της φύσης ή της ουσίας ή 
της ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής. 
 
(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται— 
 
(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήµατος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 
έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και 
στις δύο ποινές, 
 
(β) στην περίπτωση δεύτερου ή µεταγενέστερου αδικήµατος, σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

5(β) του 27(Ι) του 
2005. 

3 του 61(Ι) του 
2002. 

(3)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), δεν αποτελεί αδίκηµα, 
βάσει του εδαφίου (2), η πώληση τροφίµου— 
 
(i) Στο οποίο έχει προστεθεί συστατικό ή υλικό αβλαβές για την υγεία επειδή 
απαιτείται για την παραγωγή ή προετοιµασία του τροφίµου για µεταφορά ή 
κατανάλωσή του, και όχι για αύξηση του όγκου, του βάρους ή του µεγέθος του 
τροφίµου ή για απόκρυψη της κατώτερης ποιότητάς του· 
 
(ii) το οποίο είναι το αντικείµενο προνοµίου ευρεσιτεχνίας σε ισχύ και 
προµηθεύεται στην κατάσταση που απαιτείται από τις προδιαγραφές του 
προνοµίου ευρεσιτεχνίας ή είναι ιδιοκατασκεύασµα· 
 
(iii) το οποίο είναι αναπόφευκτα αναµειγµένο µε κάποια ξένη ουσία κατά τη 
διαδικασία συλλογής ή παρασκευής. 
 
(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρµόζεται σε τρόφιµο που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής Κανονισµών που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόµου, οι οποίοι 
Κανονισµοί— 
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(i) Καθορίζουν ή άλλως πως ρυθµίζουν τη σύνθεση του τροφίµου ή κατηγορίας 
τροφίµων στην οποία το τρόφιµο εµπίπτει· ή 
 
(ii) απαγορεύουν, περιορίζουν ή άλλως πως ρυθµίζουν την προσθήκη ή παρουσία 
πρόσθετου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε τέτοιο τρόφιµο ή κατηγορία 
τροφίµων. 
 
(γ) Η παράγραφος (α) δεν εφαρµόζεται σε τρόφιµο που εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία πράξη καθίσταται 
δεσµευτική επί της ∆ηµοκρατίας βάσει σύµβασης η οποία έχει κυρωθεί από τη 
∆ηµοκρατία, όπως ενδεχόµενη σύµβαση για προσχώρηση της ∆ηµοκρατιάς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

4 του 40(Ι) του 
2001. 

(4) Σε περίπτωση δίωξης βάσει του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί υπεράσπιση ο 
ισχυρισµός ότι ο αγοραστής, επειδή αγόρασε το τρόφιµο µόνο για ανάλυση ή/και 
εξέταση, δε ζηµιώθηκε. 
 

5(γ) του 27(Ι) του 
2005. 

(5) Σε περίπτωση που είτε Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση είτε 
∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόµου, είτε 
υποχρεωτικό πρότυπο καθορίζουν τη σύνθεση οποιουδήποτε είδους τροφίµου 
που προορίζεται για διάθεση, πώληση ή εµπορία ή απαγορεύει ή περιορίζει την 
προσθήκη ή παρουσία οποιουδήποτε προσθέτου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε 
οποιοδήποτε τέτοιο είδος, ο αγοραστής του είδους αυτού, εκτός αν αποδεικνύεται 
το αντίθετο, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι απαίτησε είδος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισµού ή της Κοινοτικής 
Απόφασης ή του ∆ιατάγµατος ή των Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει του 
παρόντος Νόµου, ή του υποχρεωτικού προτύπου. 
 

Εξουσία του 
Υπουργού να 

απαιτεί την παροχή 
πληροφοριών 

αναφορικά µε τα 
συστατικά 
ορισµένων 
τροφίµων. 

3(γ) του 40(Ι) του 
2001. 

8.—(1) Ο Υπουργός δύναται να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διεξάγει 
επιχείρηση ή εργασίες οι οποίες περιλαµβάνουν την παρασκευή, εισαγωγή ή 
χρήση οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση µε την οποία εφαρµόζεται ο παρών Νόµος, 
να παράσχει σ’ αυτόν, µέσα στην καθορισµένη στη διαταγή προθεσµία, 
πληροφορίες για τη σύσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας που αναφέρεται 
στη διαταγή η οποία πωλείται κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή τροφίµου. 
 
(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάµει του εδαφίου (1) είναι εµπιστευτικές. 
 
(3) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), διαταγή η οποία δίνεται 
δυνάµει του παρόντος άρθρου, δύναται να απαιτεί την παροχή στον Υπουργό, 
πληροφοριών— 
 
(α) Αναφορικά µε τη σύσταση και χηµικό τύπο της ουσίας, 
 
(β) για τον τρόπο της χρησιµοποίησης ή της σκοπούµενης χρησιµοποίησης της 
ουσίας στην παρασκευή τροφίµων, 
 
(γ) αναφορικά µε οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει 
του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες, οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω, 
µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν και σε ποιά έκταση η ουσία ή οποιοδήποτε 
σχηµατιζόµενο µε αυτή προϊόν είναι επιβλαβή ή επηρεάζουν µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο την υγεία, 
 
(δ) αναφορικά µε οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν γνώσει 
του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται πιο πάνω µε 
σκοπό τη διαπίστωση των αθροιστικών επενεργειών πάνω στην υγεία προσώπου, 
το οποίο καταναλώνει την ουσία σε συνήθεις ποσότητες. 
 

Απαγορεύσεις. 9.—(1) Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση ή διαφήµιση οποιουδήποτε 
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τροφίµου, καθώς και η σήµανση οποιουδήποτε τροφίµου, µε τρόπο ψευδή, 
παραπλανητικό ή απατηλό ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασµένη 
εντύπωση, αναφορικά µε το χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή 
ασφάλειά του. 
 

4 του 61(Ι) του 
2002. 

 
 

6 του 27(Ι) του 
2005. 

(2) Απαγορεύεται η συσκευασία, σήµανση ή διαφήµιση τροφίµου κατά 
παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του 
παρόντος Νόµου. 
 
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί µε ∆ιάταγµα ή Κανονισµούς, 
που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόµου, ή µε υποχρεωτικό πρότυπο ή µε 
Κοινοτικό Κανονισµό ή Κοινοτική Απόφαση προδιαγραφές για τρόφιµο, 
απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήµιση ή σήµανση οποιουδήποτε 
τροφίµου, κατά τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε τις εν λόγω προδιαγραφές ή 
που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασµένη εντύπωση ότι πρόκειται για τρόφιµο 
που είναι σύµφωνο µε τις εν λόγω προδιαγραφές. 
 
(4) Απαγορεύεται η κατασκευή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, µεταφορά 
ή αποθήκευση, µε σκοπό την πώληση οποιουδήποτε τροφίµου, κάτω από 
ανθυγιεινές συνθήκες. 
 

2 του 187(Ι) του 
2014. 

Απαγόρευση 
πώλησης ελαίου 
σε συσκευασία 

που δεν πληροί τις 
απαιτούµενες 
προϋποθέσεις. 

9Α.-(1) Απαγορεύεται η πώληση, στα πλαίσια επιχείρησης τροφίµων, ελαίου του 
οποίου η συσκευασία δεν είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα ανοίγµατος που 
απαγορεύει την επαναχρησιµοποίηση της συσκευασίας µετά την εξάντληση του 
περιεχοµένου της, τα χαρακτηριστικά του οποίου αναγράφονται στην ετικέτα 
της συσκευασίας αυτής. 
 
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτηµένος λειτουργός αντιληφθεί ότι 
σε συγκεκριµένη επιχείρηση τροφίµων πωλείται έλαιο σε συσκευασία που δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1), ετοιµάζει σχετική έκθεση, την οποία 
υποβάλλει στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας, για σκοπούς επιβολής διοικητικού προστίµου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23Α. 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 
 

 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

της E.E.: L 299, 
16.11.2007, σ.1. 

«έλαιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα στοιχεία (α) και 
(β) του σηµείου 1 και τα σηµεία 3 και 6 του Μέρους VIII του Παραρτήµατος VII 
της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
∆εκεµβρίου 2013 , για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 
προϊόντων και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) 
αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου· 
 

 «επιχείρηση τροφίµων» σηµαίνει επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εστίασης, 
όπως εστιατόριο ή καφενείο, και περιλαµβάνει επιχείρηση που ασκεί 
δραστηριότητες στα πλαίσια ξενοδοχειακής µονάδας· 
 
«πώληση» σηµαίνει τη δωρεάν προσφορά ή/και διάθεση στα πλαίσια 
επιχείρησης τροφίµων. 
 

5 του 61(Ι) του 
2002. 

Προστασία από 
ευθύνη όταν 
τοποθετείται 
κατάλληλη 

επιγραφή και 
δίνεται ειδοποίηση 

για αυτό. 
 

10. Καταργήθηκε. 
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Αφαίρεση από είδη 
τροφίµων 

συστατικών αυτών. 

11. Πρόσωπο το οποίο αφαιρεί από οποιοδήποτε είδος τροφίµου οποιοδήποτε 
συστατικό του ούτως ώστε να επηρεάζει επιβλαβώς τη φύση, ουσία ή ποιότητά 
του ώστε να µπορεί να πωληθεί στη νέα του κατάσταση απαρατήρητα και 
πρόσωπο το οποίο πωλεί οποιοδήποτε είδος που µεταβλήθηκε κατά τον τρόπο 
αυτό, χωρίς να καθιστά γνωστή τη µεταβολή, είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

Απαγορεύεται η 
πώληση 

αποσυνθεµένων 
τροφίµων. 

12. Πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή διατάζει ή 
επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς 
πώληση ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς πώλησης, οποιοδήποτε είδος 
τροφίµου, το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έχει χειροτερεύσει ή έχει αποσυντεθεί, 
είτε εν όλω είτε εν µέρει, κατά τρόπο που να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη 
κατανάλωση, είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

Περιορισµοί σε 
εισαγωγή κλπ. 
γεωργικών και 

άλλων προϊόντων. 
6(α) του 61(Ι) του 

2002. 
 

13.—(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί ή κατέχει ή εκθέτει ή προσφέρει προς 
πώληση νοθευµένο τρόφιµο, είναι ένοχο αδικήµατος, εκτός αν η σήµανση του 
τροφίµου περιλαµβάνει, σύµφωνα µε την παράγραφο (β), ένδειξη περί του ότι το 
τρόφιµο είναι νοθευµένο. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 

Τρίτο(Ι): 
31.5.2002. 

(β) Η αναφερόµενη στην παράγραφο (α) ένδειξη περιλαµβάνεται στη σήµανση 
του τροφίµου σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στον Κανονισµό 5 των περί 
Σήµανσης, Παρουσίασης και ∆ιαφήµισης Τροφίµων (Γενικών) Κανονισµών του 
2002, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν, και ως εάν η εν λόγω 
ένδειξη αναφερόταν στις παραγράφους (1) και (3) του προαναφερόµενου 
Κανονισµού 5. 
 

6(β) του 61(Ι) του 
2002. 

(2) Για τους σκοπούς τον παρόντος άρθρου, τρόφιµο θεωρείται ότι είναι 
νοθευµένο, αν έχει αναµειχθεί µε οποιαδήποτε άλλη ουσία ή αν οποιοδήποτε 
µέρος αυτού έχει αφαιρεθεί, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε περίπτωση να 
επηρεάζει βλαβερά τη φύση, ουσία ή ποιότητά του. 
 
(3) Τρόφιµο δε θεωρείται ότι είναι νοθευµένο εξαιτίας µόνο της πρόσθεσης 
οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας τέτοιας φύσης και σε τέτοια ποσότητα, που να 
µην καθιστά το τρόφιµο βλαβερό στην υγεία. 
 
(4) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε τρόφιµα που καθορίζει ο Υπουργός µε 
διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

Εξουσίες 
εξουσιοδοτηµένων 

λειτουργών. 
3(δ) του 40(Ι) του 

2001. 
5(α) του 40(Ι) του 

2001. 
4(α) του 153(Ι) του 

2002. 
 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

14.—(1) Κάθε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται τηρουµένων των διατάξεων 
του άρθρου 14Α σε κάθε εύλογο χρόνο— 
 
(α) Να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε 
οποιοδήποτε υποστατικό ή/και άλλο χώρο , εκτός από κατοικία, στο οποίο έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παράγεται, παρασκευάζεται, µεταποιείται, 
συντηρείται, καθαρίζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται, διανέµεται, τυγχάνει 
χειρισµού, διατίθεται, πωλείται ή κατέχεται ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς 
διάθεση ή πώληση οποιοδήποτε αντικείµενο αναφορικά  µε το οποίο εφαρµόζεται 
ο παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση, να 
εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείµενο, να πάρει δείγµα ή δείγµατά του µε την 
καταβολή εύλογου τµήµατος, να εξετάσει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι χρησιµοποιείται ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά την εν 
λόγω παραγωγή, παρασκευή, µεταποίηση, συντήρηση, καθαρισµό, συσκευασία, 
αποθήκευση, διανοµή, χειρισµό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή προσφορά ή 
έκθεση προς διάθεση ή πώληση, να εξετάσει οποιαδήποτε µέθοδο που 
εφαρµόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση µε τις προαναφερόµενες 
εργασίες και οποιαδήποτε µέθοδο ελέγχου που εφαρµόζεται στο υποστατικό ή 
άλλο χώρο καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους 
για αξιολόγηση των προαναφερόµενων µεθόδων ελέγχου και των αποτελεσµάτων 
τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο υποστατικό ή άλλο 
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χώρο: 
 

4(β) του 153(Ι) του 
2002. 

Νοείται ότι για τα δείγµατα τροφίµων ζωικής προέλευσης στους χώρους 
παραγωγής δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τίµηµα. 
 

 
 
 
 
 

7(β) του 27(Ι) του 
2005. 

(β) να ανακόψει, να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει 
έλεγχο σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και να ανοίξει και να εξετάσει 
οποιοδήποτε δοχείο, κουτί, κιβώτιο, δέµα, περιτύλιγµα ή άλλη συσκευασία, για 
το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι µεταφέρει ή περιέχει οποιοδήποτε 
αντικείµενο αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή 
Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός 
Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση, να εξετάσει και να πάρει δείγµα ή δείγµατα 
οποιουδήποτε τέτοιου αντικειµένου µε την καταβολή εύλογου τιµήµατος, να 
εξετάσει οποιαδήποτε µέθοδο που εφαρµόζεται στο µεταφορικό µέσο σε σχέση 
µε οποιαδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και 
διεξάγονται στο µεταφορικό µέσο, να εξετάσει οποιαδήποτε µέθοδο ελέγχου που 
εφαρµόζεται στο µεταφορικό µέσο καθώς και τα αποτελέσµατα αυτής, να προβεί 
σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των προαναφερµένων µεθόδων ελέγχου 
και των αποτελεσµάτων τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο 
µεταφορικό µέσο, 
 

7(γ) του 27(Ι) του 
2005. 

(β1) να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) ή σε οποιοδήποτε υποστατικό που αναφέρεται στην παράγραφο 
(β), φέροντας µαζί του οποιοδήποτε εξοπλισµό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για 
την άσκηση οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία του χορηγεί το παρόν 
άρθρο, 
 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

 
 
 

(γ) να εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρηµένα σε ηλεκτρονική µορφή 
πάνω σε µαγνητικά µέσα ή βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε 
οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) και για τα 
οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις 
σε σχέση µε οποιοδήποτε αντικείµενο αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζεται ο 
παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση, και να 
πάρει αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, 
 

5(β) του 40(Ι) του 
2001. 

 
7(δ) του 27(Ι) του 

2005. 

(δ) να κατακρατεί ή να δεσµεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίος, οποιοδήποτε 
αντικείµενο, αναφορικά µε το οποίο ή σε σχέση µε το οποίο έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόµου ή 
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού 
προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης και να διατάξει να 
παραµείνει ή να µεταφερθεί το εν λόγω αντικείµενο σε οποιοδήποτε µέρος θα 
υποδείξει, 
 

5(γ) του 40(Ι) του 
2001. 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

3(α)(β) του 32(Ι) 
του 2010. 

 
 

(ε) να κατάσχει ή/και να καταστρέφει οποιοδήποτε αντικείµενο, αναφορικά µε το 
οποίο εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται 
βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική 
Απόφαση, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι ακατάλληλο µε βάση το άρθρο 6 
 
 

5(δ) του 40(Ι) του 
2001. 

7(ε) του 27(Ι) του 
2005. 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(1α) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), κάθε 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δύναται να πάρει δείγµα εισαγόµενου από χώρα 
άλλη από κράτος-µέλος αντικειµένου αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζεται ο 
παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση, πριν τον 
εκτελωνισµό του εν λόγω αντικειµένου, χωρίς την καταβολή εύλογου τµήµατος. 
 

7(στ) του 27(Ι) του (1β) Οι δαπάνες για την καταστροφή αντικειµένου δυνάµει του εδαφίου (1)(ε) 
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2005. βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του αντικειµένου, ο οποίος έχει υποχρέωση να 
καταβάλλει στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας το αντίτιµο αυτών των δαπανών, εάν δε ο ιδιοκτήτης αρνείται ή 
παραλείπει να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, ο εν λόγω ∆ιευθυντής δύναται να λάβει 
δικαστικά µέτρα µε σκοπό την είσπραξη του οφειλόµενου ποσού ως αστικό χρέος 
οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία. 
 

3(γ) του 32(Ι) του 
2010. 

(1γ) Για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός 
δύναται όπως συνοδεύεται από µέλος της Αστυνοµικής ∆ύναµης Κύπρου. 
 

5(ε) του 40(Ι) του 
2001. 

(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή 
µεταφορικού µέσου και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο 
υποστατικό ή άλλο χώρο ή µεταφορικό µέσο, στο οποίο εισέρχεται 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός δυνάµει του εδαφίου (1), υποχρεούνται να 
παρέχουν στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή 
διευκόλυνση που ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός εύλογα απαιτεί. 
 
(3) Απαγορεύεται— 
 
(α) Η εσκεµµένη µετάδοση οποιασδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικής 
πληροφορίας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτηµένο λειτουργό κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο. ή 
 

5(στ) του 40(Ι) του 
2001. 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(β) η µετακίνηση, µεταβολή ή επέµβαση µε οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε 
αντικείµενο, αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή 
Κανονισµοί, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός 
Κανονισµός ή Κοινοτική Απόφαση, το οποίο δεσµεύθηκε δυνάµει του εδαφίου 
(1), χωρίς την εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτηµένου λειτουργού. 
 
(4)(α) Αν ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός κατά την άσκηση των εξουσιών που 
του παρέχονται, δυνάµει των προνοιών του παρόντος άρθρου, διαπιστώσει ότι— 
 
(i) Παράγονται ή φυλάσσονται σε υποστατικά προϊόντα ακατάλληλα, µε βάση τις 
πρόνοιες του άρθρου 6. ή 
 
(ii) έχουν διαµορφωθεί ή επικρατούν στο υποστατικό σοβαρές υγειονοµικές 
ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την 
υγεία του προσωπικού ή τη δηµόσια υγεία, 
 

5(ζ) του 40(Ι) του 
2001. 

δύναται να επιβάλει, την αναστολή της λειτουργίας του υποστατικού για περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ηµέρες, µε δυνατότητα παράτασης, για µία ή 
περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων ή λιγότερων ηµερών, για εκτέλεση 
βελτιώσεων και απολυµάνσεων. 
 
(β) Η διεύθυνση οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η αναστολή της λειτουργίας 
του υποστατικού, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες για άρση των 
λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών: 
 
Νοείται ότι, αν ο εξουσιοδοτηµένος λειτουργός ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι που 
επέβαλαν την αναστολή των εργασιών εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της 
πρώτης ή οποιασδήποτε τετραήµερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την 
επαναλειτουργία του υποστατικού πριν από τον καθορισµένο χρόνο εκπνοής. 
 

5(η) του 40(Ι) του 
2001. 

(4α) Πέραν των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και (β) του 
ορισµού του όρου ′εξουσιοδοτηµένος λειτουργός’ στο άρθρο 2, ο Υπουργός 
δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα αναγκαία προσόντα 
ως εξουσιοδοτηµένο λειτουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 
(4β) Κάθε υγειονοµικός επιθεωρητής δήµου που, για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου, ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος λειτουργός και κάθε πρόσωπο που 
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διορίζεται από τον Υπουργό δυνάµει του εδαφίου (4α) ως εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
 

5(θ) του 40(Ι) του 
2001. 

7(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος ′αντικείµενο αναφορικά µε το 
οποίο εφαρµόζεται ο παρών Νόµος ή ∆ιάταγµα ή Κανονισµοί, που εκδίδονται 
βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισµός ή Κοινοτική 
Απόφαση’ σηµαίνει— 
 
(α) Οποιοδήποτε τρόφιµο· 
 
(β) οτιδήποτε χρησιµοποιείται ή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή, 
παρασκευή, µεταποίηση, συντήρηση, καθαρισµό, συσκευασία, αποθήκευση, 
µεταφορά, διανοµή, χειρισµό, διάθεση, πώληση, ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση 
προς διάθεση ή πώληση τροφίµου· 
 
(γ) οποιοδήποτε υλικό χρησιµοποιείται για τη διαφήµιση ή σήµανση τροφίµου· 
 

2 του 172(Ι) του 
2004. 

(δ) οποιοδήποτε υλικό ή αντικείµενο έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή µε 
τρόφιµο. 
 

5 του 153(Ι) του 
2002. 

Εξουσία 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 

14Α.—(1) Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν την εξουσία άσκησης των 
κτηνιατρικών ελέγχων στα υποστατικά τροφίµων ζωικής προέλευσης, µέσω του 
∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ο οποίος εξουσιοδοτεί προς τούτο 
κτηνιατρικούς λειτουργούς. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ασκούν βάσει του 
παρόντος Νόµου µόνο την προαναφερόµενη εξουσία. 
 
(2) Οι πιο πάνω εξουσιοδοτηµένοι κτηνιατρικοί λιετουργοί κατά την άσκηση των 
πιο πάνω ελέγχων δύνανται να συνοδεύονται και βοηθούνται από κτηνιατρικούς 
επιθεωρητές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και— 
 
(α) Έχουν όλες τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισµούς των 
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16· και 
 

3(α) του 67(Ι) του 
2004. 

 
3(β) του 67(Ι) του 

2004. 

(β) εκδίδουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, 
τα οποία προορίζονται για εξαγωγή· 
 
(γ) εγκρίνουν τα υποστατικά τροφίµων ζωικής προέλευσης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις Κανονισµών, που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 29· και 
 
(δ) ετοιµάζουν τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, για σκοπούς πληροφόρησης 
των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρµόδιων αρχών των κρατών 
µελών, σχετικά µε τις εξουσίες, που παρέχονται σε αυτούς, δυνάµει του παρόντος 
άρθρου. 
 
(3) Οι κτηνιατρικοί λειτουργοί όταν ασκούν εξουσίες και καθήκοντα δυνάµει του 
εδαφίου (2), ενεργούν υπό τις οδηγίες του ∆ιευθυτντή των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών: 
 
Νοείται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διά του ∆ιευθυντή τους οφείλουν, οσάκις 
τους ζητηθεί, να ενηµερώνουν τον Υπουργό. 
 

2 του 13(Ι) του 
2011. 

Εξουσία των 
υγειονοµικών 

υπηρεσιών των 
δήµων. 
Τέταρτο 

Παράρτηµα. 

14Β.-(1) Οι υγειονοµικές υπηρεσίες των δήµων που παρατίθενται στο Μέρος 1 
του Τέταρτου Παραρτήµατος ασκούν ελέγχους εντός των ορίων τους σε 
οποιαδήποτε επιχείρηση τροφίµων η οποία παρατίθεται στο Μέρος 2 του 
Τέταρτου Παραρτήµατος, µέσω των υγειονοµικών τους επιθεωρητών οι οποίοι 
υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες. 
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 (2) Οι υγειονοµικές υπηρεσίες των δήµων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του 
Τέταρτου Παραρτήµατος – 
 

 (α) εκδίδουν πιστοποιητικά συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία των τροφίµων για 
τις επιχειρήσεις τροφίµων που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήµου και για τις 
οποίες έχουν αρµοδιότητα· 
 

 (β) ετοιµάζουν και διαβιβάζουν προς το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας τις αναγκαίες περιοδικές εκθέσεις, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις ζητηθούν από αυτόν, για σκοπούς 
πληροφόρησης είτε αυτού είτε των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 (3) Οι υγειονοµικοί επιθεωρητές που υπηρετούν στις υγειονοµικές υπηρεσίες των 
δήµων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήµατος έχουν όλες 
τις εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισµούς των εξουσιοδοτηµένων λειτουργών 
που καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16. 
 

6 του 40(Ι) του 
2001. 

Ανάλυση ή/και 
εξέταση δείγµατος 
από Κυβερνητικό 

Χηµείο. 
3(α) του 172(Ι) του 

2004. 

15.—(1) Σε περίπτωση που— 
 
(α) Εξουσιοδοτηµένος λειτουργός παίρνει δείγµα τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή 
αντικειµένου, δυνάµει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου (14), ή 
 
(β) λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων παίρνει δείγµα τροφίµου, δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 17, 
 
ο εν λόγω λειτουργός – 
 

 
 
 

8(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(αα) υποβάλλει το δείγµα, σύµφωνα µε ·τα διαλαµβανόµενα στα εδάφια (1) και 
(2) του άρθρου 16 και τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 17, αντίστοιχα, σε 
Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή 
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού 
προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, αναφορικά µε το 
δείγµα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγµα, ή 
 

 
 

4 του 163(Ι) του 
2006. 

8(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(ββ) δύναται να υποβάλει το δείγµα ως αναφέρεται στην παράγραφο (αα) σε 
Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση, για να διαπιστωθεί κατά πόσο 
το δείγµα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγµα πληροί τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου ή ∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, 
 
αφού πρώτα ενηµερώσει σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί µέρος 
δείγµατος δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα. 
 
(2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση µε τρόφιµο, 
όπως η παραγωγή, παρασκευή, µεταποίηση, συντήρηση, καθαρισµός, 
συσκευασία, αποθήκευση, µεταφορά, χειρισµός, διανοµή, διάθεση, εµπόριο, 
εισαγωγή και εξαγωγή τροφίµου, και κάθε αγοραστής είδος τροφίµου 
δικαιούνται, αφού καταβάλουν το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται µε 
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να 
υποβάλουν δείγµα τροφίµου σε Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση. 
 

8(β) του 27(Ι) του 
2005. 

3(β) του 172(Ι) του 
2004. 

(2Α) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, των ∆ιαταγµάτων και Κανονισµών, 
που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων, των Κοινοτικών 
Κανονισµών και των Κοινοτικών Αποφάσεων, η υποβολή δείγµατος ή ό,τι άλλου 
σε Κυβερνητικό Χηµικό διενεργείται µε την υποβολή του είτε σε Κυβερνητικό 
Χηµικό είτε σε πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άµεση επίβλεψη Κυβερνητικού 
Χηµικού. 
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(3)(α) Ο Κυβερνητικός Χηµικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες και την 
άµεση επίβλεψή του, το συντοµότερο δυνατό, αναλύει ή/και εξετάζει 
οποιοδήποτε δείγµα που υποβάλλεται δυνάµει του εδαφίου (1) ή (2). 
 

 
 

8(α) του 27(Ι) του 
2005. 

 
8(γ) του 27(Ι) του 

2005. 
Πρώτο Παράρτηµα. 

(β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και 
εξέταση δείγµατος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάµει του εδαφίου (1), καταδεικνύει 
ότι το δείγµα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή 
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού 
προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο Κυβερνητικός 
Χηµικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό που υπέβαλε το 
δείγµα πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο Πρώτο Παράρτηµα, το 
οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή.και εξέτασης. 
 

 
 

8(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), ανάλυση ή/και 
εξέταση δείγµατος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάµει του εδαφίου (2), καταδεικνύει 
ότι το δείγµα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου ή 
∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού 
προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο κυβερνητικός 
Χηµικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε το 
δείγµα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση η οποία καταδεικνύει το αποτέλεσµα της 
διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των 
σχετικών τυποποιηµένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χηµείου στο οποίο ο 
ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται 
 

 
 

8(α) του 27(Ι) του 
2005. 

(δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα , δυνάµει της παραγράφου (α), ανάλυση 
ή/και εξέταση δείγµατος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάµει του εδαφίου (1) ή (2), 
καταδεικνύει ότι το δείγµα δεν παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
Νόµου ή ∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, ο 
Κυβερνητικός Χηµικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό ή, 
ανάλογα µε την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το δείγµα τη συνήθη 
εργαστηριακή έκθεση που καταδεικνύει το αποτέλεσµα της διενεργηθείσας 
ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών 
τυποποιηµένων διαδικασιών του Κυβερνητικού Χηµείου στο οποίο ο ίδιος 
υπηρετεί ή εργάζεται. 
 

Κεφ. 9. 
42 του 1978 
86 του 1986 

54(1) του 1994 
94(1) του 1994 

 

(4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του εδαφίου 
(3) λογίζονται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους σκοπούς του 
εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόµου. 
 

8(δ) του 27(Ι) του 
2005. 

(5) Σε περίπτωση που – 
 

 (α) Eξουσιοδοτηµένος λειτουργός πήρε δείγµα τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή 
αντικειµένου, δυνάµει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 14, ή 
 

 (β) εξουσιοδοτηµένος κτηνιατρικός λειτουργός πήρε δείγµα τροφίµου, προϊόντος, 
υλικού ή αντικειµένου, δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 
14Α, ή 
 

 (γ) λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων πήρε δείγµα τροφίµου, δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 17, 
 

 και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση, το πρόσωπο 
στο οποίο δόθηκε µέρος του δείγµατος δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 16 ή δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 
14Α ή δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, 
δικαιούται να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα µε 
την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο 
Κυβερνητικός Χηµικός και που καταδεικνύει το αποτέλεσµα της ανάλυσης ή/και 
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εξέτασης από – 
 

 (αα) Tο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
Υγείας, σε περίπτωση που το δείγµα λήφθηκε από υγειονοµικό επιθεωρητή του 
Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας ή από πρόσωπο 
που διορίστηκε δυνάµει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή 
 

 (ββ) το σχετικό δηµοτικό συµβούλιο, σε περίπτωση που το δείγµα λήφθηκε από 
υγειονοµικό επιθεωρητή δήµου· ή 
 

 (γγ) το ∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το δείγµα 
λήφθηκε από εξουσιοδοτηµένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή 
 

 (δδ) το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων, σε περίπτωση που το δείγµα 
λήφθηκε από λειτουργό του Τµήµατος Τελωνείων: 
 

 Νοείται ότι ο αιτών δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής έκθεσης 
Κυβερνητικού Χηµικού µόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που του την 
παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2). 
 

8(ε) του 27(Ι) του 
2005. 

 
 

(6) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να ορίζει εργαστήριο ή χηµείο, που 
πληροί τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που καθορίζονται µε 
Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόµου, ως Κυβερνητικό 
Χηµείο, σε σχέση µε συγκεκριµένη περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης 
ή/και εξέτασης τροφίµων, προϊόντων, υλικών ή/και αντικειµένων βάσει των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, ∆ιαταγµάτων και Κανονισµών, που εκδίδονται 
βάσει αυτού, υποχρεωτικών προτύπων, Κοινοτικών Κανονισµών και Κοινοτικών 
Αποφάσεων. 
 

2 του 20(Ι) του 
2003. 

 
8(στ) του 27(Ι) του 

2005. 

(7)(α) Σε περίπτωση έκδοσης από Κυβερνητικό Χηµικό του πιστοποιητικού το 
οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(β), αντίγραφο του οποίου λήφθηκε από 
πρόσωπο δυνάµει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ή του εδαφίου (4) του 
άρθρου 16Α ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το προαναφερόµενο πρόσωπο 
δικαιούται, εντός µίας ηµέρας από την ηµέρα που λαµβάνει το αντίγραφο, να 
υποβάλει γραπτώς ένσταση κατά της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσµα 
της οποίας καταδεικνύεται στο εν λόγω πιστοποιητικό, στο ∆ιευθυντή του 
Κυβερνητικού Χηµείου στο οποίο ο προαναφερόµενος Κυβερνητικός Χηµικός 
υπηρετεί ή εργάζεται: 
 
Νοείται ότι ο ενιστάµενος δικαιούται να υποβάλει την ένστασή του µόνο αφού 
καταβάλει στο ∆ιευθυντή το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο 
(2). 
 
(β)(i) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά τα διαλαµβανόµενα στην 
παράγραφο (α), ο αναφερόµενος στην παράγραφο (α) ∆ιευθυντής, εντός µίας 
ηµέρας, διορίζει επιτροπή η οποία οφείλει να εκτελέσει τα καθήκοντα τα οποία 
καθορίζονται στην παράγραφο (γ). Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από τρεις 
Κυβερνητικούς Χηµικούς, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται ο Κυβερνητικός 
Χηµικός που εξέδωσε το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό ή 
άλλο πρόσωπο το οποίο συµµετείχε στη διενέργεια της ανάλυσης ή/και εξέτασης, 
το αποτέλεσµα της οποίας καταδεικνύεται από το εν λόγω πιστοποιητικό. 
 
(ii) Σε περίπτωση που ο αναφερόµενος στην παράγραφο (α) ∆ιευθυντής είναι 
άλλος από το ∆ιευθυντή του Γενικού Χηµείου και το Κυβερνητικό Χηµείο το 
οποίο διευθύνει δε διαθέτει τρεις Κυβερνητικούς Χηµικούς, οι οποίοι να δύνανται 
να απαρτίσουν την επιτροπή και να εκτελέσουν τα καθοριζόµενα στην 
παράγραφο (γ) καθήκοντα, ο ∆ιευθυντής αυτός απευθύνεται στο ∆ιευθντή του 
Γενικού Χηµείου ο οποίος διορίζει ως µέλη της επιτροπής έναν ή περισσότερους 
Κυβερνητικούς Χηµικούς οι οποίοι υπηρετούν ή εργάζονται στο Γενικό Χηµείο. 
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(γ) Η αναφερόµενη στην παράγραφο (β) επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 
 
(i) Κατά την ηµέρα του διορισµού της, ειδοποιεί γραπτώς τον ενιστάµενο περί 
του δικαιώµατός του να υποδείξει ιδιώτη εγγεγραµµένο χηµικό ο οποίος δύναται 
να συµµετέχει στην επιτροπή εκπροσωπώντας τον ενιστάµενο, και περί του 
χρόνου και τόπου της συνέλευσης της επιτροπής, η οποία συνέλευση αναφέρεται 
στην υποπαράγραφο (ii)· 
 
(ii) από την ηµέρα του διορισµού της µελετά προκαταρκτικά όλα τα σχετικά 
στοιχεία, συνέρχεται εντός δύο ηµερών από την ηµέρα του διορισµού της και 
εξετάζει όλες τις διαδικασίες που εφαρµόστηκαν κατά τη διενέργεια της 
ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσµα της οποία καταδεικνύεται από το 
αναφερόµενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό, οι οποίες διαδικασίες αφορούν 
όλα τα στάδια από την παραλαβή από Κυβερνητικό Χηµικό του υπό ανάλυση 
ή/και εξέταση δείγµατος µέχρι και την ολοκλήρωση της ανάλυσης ή/και 
εξέτασης. Η επιτροπή εξετάζει τις προαναφερόµενες δραστηριότητες σύµφωνα 
µε τις σχετικές τυποποιηµένες διαδικασίες που καθορίζονται στο Σύστηµα 
Ποιότητας και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του σχετικού Κυβερνητικού Χηµείου 
και την καταχωρηµένη τεκµηρίωση της αξιοπιστίας των αναλύσεων και 
εξετάσεων· 
 
(iii) εντός δύο ηµερών από την προαναφερόµενη στην υποπαράγραφο (ii) 
συνέλευση, εκδίδει έκθεση µε τα πορίσµατά της, διά της πλειοψηφίας των 
παρόντων Κυβερνητικών Χηµικών που την απαρτίζουν και του ιδιώτη 
εγγεγραµµένου χηµικού· 
 

8(ζ) του 27(Ι) του 
2005. 

(iv) κατά την ηµέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει ή παραδίδει αντίγραφά 
της τόσο στον ενιστάµενο όσο και – 
 
(Α) Στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
Υγείας, σε περίπτωση που το δείγµα ή µέρος αυτού, το οποίο αποτέλεσε 
αντικείµενο της ανάλυσης ή/και εξέτασης, το αποτέλεσµα της οποίας 
καταδεικνύεται από το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό, 
λήφθηκε από υγειονοµικό επιθεωρητή του εν λόγω Τµήµατος ή από πρόσωπο 
που διορίστηκε δυνάµει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή 
 
(Β) στο σχετικό δηµοτικό συµβούλιο, σε περίπτωση που το προαναφερόµενο 
δείγµα ή µέρος αυτού λήφθηκε από υγειονοµικό επιθεωρητή δήµου· ή 
 
(Γ) στο ∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που το 
προαναφερόµενο δείγµα ή µέρος αυτού λήφθηκε από εξουσιοδοτηµένο 
κτηνιατρικό λειτουργό· ή 
 
(∆) στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Τελωνείων, σε περίπτωση που το 
προαναφερόµενο δείγµα ή µέρος αυτού λήφθηκε από λειτουργό του Τµήµατος 
Τελωνείων. 
 

 (δ) Το εδάφιο (4) εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε 
έκθεση που εκδίδεται από την επιτροπή δυνάµει της παραγράφου (γ). 
 
(ε) Σε περίπτωση που η έκθεση της επιτροπής, η οποία εκδίδεται δυνάµει της 
παραγράφου (γ), είναι υπέρ του ενισταµένου, ο ∆ιευθυντής επιστέφει στον 
ενιστάµενο το τέλος το οποίο ο τελευταίος κατέβαλε δυνάµει της παραγράφου 
(α). 
 
(στ) Στο παρόν εδάφιο, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείµενο— 
 
‘∆ιευθυντής’ σηµαίνει πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου Κυβερνητικό Χηµείο 
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λειτουργεί, στο οποίο υπηρετεί ή εργάζεται ο Κυβερνητικός Χηµικός που 
εξέδωσε το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) πιστοποιητικό· 
 

 
15 του 1988 

29(Ι) του 1992. 

‘ ιδιώτης εγγεγραµµένος χηµικός’ σηµαίνει πρόσωπο εγγεγραµµένο ως χηµικός 
δυνάµει των περί Εγγραφής Χηµικών Νόµων του 1988 και 1992, το οποίο ασκεί 
το επάγγελµά του στον ιδιωτικό τοµέα. 
 

7 του 40(Ι) του 
2001. 

Χειρισµός 
δειγµάτων που 

λαµβάνονται από 
εξουσιοδοτη-

µένους 
λειτουργούς. 

16.—(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηµένος λειτουργός παίρνει δείγµα 
τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου, δυνάµει των εδαφίων (1) ή/και (1α) 
του άρθρου 14, µε σκοπό να το υποβάλει για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί 
επί τόπου το δείγµα σε τρία µέρη, θα σηµαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε 
µέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και— 
 
(α) Θα δίνει ένα µέρος στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο 
δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου 
ή στον αντιπρόσωπό του εν λόγω προσώπου, και  
 
(β) θα κρατά ένα µέρος για µελλοντική σύγκριση, και  
 
(γ) θα υποβάλλει ένα µέρος σε Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση. 
 
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώµη του 
εξουσιοδοτηµένου λειτουργού η διαίρεση του δείγµατος είναι πρακτικά αδύνατη 
ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγµα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγµατα της 
ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σηµαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγµα 
κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγµατα ως 
να ήταν µέρη δείγµατος σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις παραγράφους (α), 
(β) και (γ) του εδαφίου (1)· σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στο οποίο δίνεται ένα από 
τα τρία δείγµατα δυνάµει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώµατα που του 
παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15. 
 
(3) Σε περίπτωση λήψης δείγµατος από αυτόµατη µηχανή, ως πρόσωπο που 
κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίµου, 
προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου από το οποίο λήφθηκε το δείγµα λογίζεται, 
εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ο κάτοχος του υποστατικού ή άλλου χώρου 
µέσα στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω µηχανή. 
 

3 του 20(Ι) του 
2003. 

Εξουσίες 
∆ιευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσίων και 
Υπηρεσίων 

∆ηµόσιας Υγείας. 
9(α) του 27(Ι) του 

2005. 
2 του 177(Ι) του 

2013. 

16Α.— (1) Καθένας εκ των ∆ιευθυντών Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών µπορεί να λαµβάνει τα κατά την 
κρίση του δέοντα µέτρα, περιλαµβανοµένης της διευθέτησης για δηµοσίευση 
ανακοινώσεων στον ηµερήσιο τύπο, προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, 
αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και της διευθέτησης ανακοινώσεων διά 
οποιουδήποτε άλλου µέσου, µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού- 
 
(α) περί του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχοµένως να 
προκύπτει από τρόφιµο, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα και κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 178/2002, και 
 
(β) περί παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 7 ή 9 ή 11 ή 12 ή/και 13 του 
παρόντος Νόµου σε σχέση µε συγκεκριµένο τρόφιµο: 
 
Νοείται ότι στην ανακοίνωση ο κατά περίπτωση ∆ιευθυντής αναφέρει τις 
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις υποπαραγράφους (i) έως (iii) της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. 
 

 (2)(α) Ο ∆ιευθυντής δύναται, για σκοπούς προστασίας της δηµόσιας υγείας, να 
επιβάλλει την υποχρέωση σε πρόσωπο, το οποίο εισάγει, εξάγει, πωλεί, διανέµει, 
διαθέτει ή άλλως πως εµπορεύεται τρόφιµο ή κατηγορία τροφίµου, ή υλικό ή 
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αντικείµενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή µε τρόφιµο ή 
κατηγορία τέτοιου υλικού ή αντικειµένου, να αποσύρει τέτοιο τρόφιµο ή υλικό ή 
αντικείµενο ή τέτοια κατηγορία τροφίµου ή υλικού ή αντικειµένου από την αγορά 
της ∆ηµοκρατίας ή/και να ανακαλέσει από τους καταναλωτές τέτοιο τρόφιµο ή 
υλικό ή αντικείµενο ή τέτοια κατηγορία τροφίµου ή υλικού ή αντικειµένου, 
αποζηµιώνοντας τους τελευταίους µε δικές του δαπάνες. Η υποχρέωση 
απόσυρσης ή ανάκλησης επιβάλλεται µε τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο 
επηρεαζόµενο πρόσωπο, η οποία οδηγία ισχύει µέχρις ότου ανακληθεί δυνάµει 
της παραγράφου (γ). 
 
(β) Σε κάθε γραπτή οδηγία δυνάµει της παραγράφου (α), ο ∆ιευθυντής – 
 
(i) Καθορίζει επαρκώς το υπό απόσυρση τρόφιµο ή υλικό ή αντικείµενο ή 
κατηγορία τροφίµου υλικού ή αντικειµένου, αναφέροντας προς τούτο τις 
αναφερόµενες στην παράγραφο (δ) πληροφορίες οι οποίες υφίστανται και είναι 
σε γνώση του, και 
 
(ii) αναφέρει επαρκώς, δεόντως και σαφώς τους λόγους για τους οποίους επέβαλε 
την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης, και επισυνάπτει αντίγραφο του 
εκδιδόµενου από Κυβερνητικό Χηµικό πιστοποιητικού το οποίο τεκµηριώνει 
αυτούς τους λόγους καταδυκνείοντας το αποτέλεσµα διενεργηθείσας ανάλυσης 
ή/και εξέτασης, το οποίο αποτέλεσµα πιστοποιεί ότι το υπό απόσυρση ή 
ανάκληση τρόφιµο ή υλικό ή αντικείµενο ή κατηγορία τροφίµου, υλικού ή 
αντικειµένου δεν πληροί διάταξη του παρόντος Νόµου, ∆ιατάγµατος ή 
Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή 
Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης. 
 
(γ) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους 
επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης εξέλειπαν, δύναται να 
ανακαλέσει την οδηγία που εξέδωσε δυνάµει της παραγράφου (α) µε απόφασή 
του την οποία κοινοποιεί γραπτώς το συντοµότερο δυνατό στο υποκείµενο στην 
οδηγία πρόσωπο. 
 
(δ) Οι πληροφορίες τις οποίες ο ∆ιευθυντής αναφέρει σε οδηγία του σύµφωνα µε 
την παράγραφο (β)(i) είναι οι ακόλουθες: 
 
(i) Το είδος του σχετικού τροφίµου, υλικού ή αντικειµένου ή της σχετικής 
κατηγορίας αυτών, και την ονοµασία υπό την οποία πωλείται το σχετικό τρόφιµο, 
υλικό ή αντικείµενο ή η σχετική κατηγορία, 
 
(ii) το εµπορικό ή βιοµηχανικό σήµα ή η εµπορική επωνυµία του σχετικού 
τροφίµου, υλικού ή αντικειµένου ή της σχετικής κατηγορίας αυτών, 
 
(iii) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει το σχετικό τρόφιµο, υλικό ή 
αντικείµενο ή της σχετικής κατηγορία αυτών. 
 

 (3)(α) Σε περίπτωση που εντός δώδεκα µηνών εκδίδονται από Κυβερνητικούς 
Χηµικούς τρία πιστοποιητικά— 
 
(i) Τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3)(β) του άρθρου 15, και 
 

9(β) του 27(Ι) του 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 

9(β) του 27(Ι) του 

(ii) τα οποία σχετίζονται µε το ίδιο είδος τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή 
αντικειµένου, από το οποίο είδος λήφθηκαν δυνάµει του παρόντος Νόµου, από το 
ίδιο πρόσωπο ή τον αντιπρόσωπό του, τα δείγµατα ή µέρη δείγµατος, τα οποία 
αποτέλεσαν αντικείµενο των αναλύσεων ή/και εξετάσεων, τα αποτελέσµατα των 
οποίων κατάδεικνύονται από τα τρία πιστοποιητικά, 
 
ο ∆ιευθυντής, υπό την προϋπόθεση ότι συµµορφώθηκε µε το εδάφιο (4), δύναται 
για σκοπούς προστασίας της δηµόσιας υγείας να απαγορεύει στο εν λόγω 
πρόσωπο, ή στον αντιπρόσωπό του, την εµπορία του εν λόγω είδους τροφίµου, 
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2005. προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα 
πέντε ηµέρες µε σκοπό να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η 
απαγόρευση. Η απαγόρευση επιβάλλεται µε τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας στο 
επηρεαζόµενο πρόσωπο την οποία ο ∆ιευθυντής δηµοσιεύει επίσης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(β) Ο ∆ιευθυντής δύναται να παρατείνει τη περίοδο ισχύος οδηγίας απαγόρευσης, 
την οποία διαβίβασε δυνάµει της παραγράφου (α), µε τη διαβίβαση, µία ή 
περισσότερες φορές, παρόµοιας γραπτής οδηγίας προς το προαναφερόµενο 
πρόσωπο αν ικανοποιηθεί ότι τέτοια παράταση είναι αναγκαία για την 
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους επιβλήθηκε η πρώτη περίοδος 
απαγόρευσης. 
 

 
9(β) του 27(Ι) του 

2005. 

(γ) Σε κάθε γραπτή οδηγία, δυνάµει της παραγράφου (α) ή (β), µε την οποία 
απαγορεύεται η εµπορία τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου, ο 
∆ιευθυντής καθορίζει επαρκώς, δεόντως και σαφώς, την περίοδο ισχύος της 
απαγόρευσης και τους λόγους για τους οποίους επέβαλε την απαγόρευση. 
 

 
 
 
 
 
 

9(β) του 27(Ι) του 
2005. 

(δ) Το πρόσωπο στο οποίο, ή στον αντιπρόσωπο αυτού, έχει διαβιβαστεί γραπτή 
οδηγία δυνάµει της παραγράφου (α) ή (β), υποχρεούται κατά το χρόνο ο οποίος 
καθορίζεται στη γραπτή οδηγία, να προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγµένες ενέργειες 
για άρση των λόγων για τους οποίους ο ∆ιευθυντής του διεβίβασε τη γραπτή 
οδηγία. 
 
(ε) Σε περίπτωση του ο ∆ιευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι, για τους οποίους 
απαγόρευσε την εµπορία τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου δυνάµει 
της παραγράφου (α) ή (β), εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της περιόδου 
απαγόρευσης που καθορίζεται στην εν λόγω οδηγία, δύναται να επιτρέπει την 
εµπορία του τροφίµου, προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου πριν από τη λήξη της 
προαναφερόµενης περιόδου εκπνοής και υποχρεούται το συντοµότερο δυνατό να 
κοινοποιεί γραπτώς αυτή του την απόφαση στο υποκείµενο στην απαγόρευση 
πρόσωπο. 
 

9(γ) του 27(Ι) του 
2005. 

(4)(α) Πριν την απαγόρευση δυνάµει του εδαφίου (3) της εµπορίας τροφίµου, 
προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου, ο ∆ιευθυντής— 
 

9(δ)(i) του 27(Ι) 
του 2005. 

 
9(δ)(ii) του 27(Ι) 

του 2005. 
9(δ)(iii) του 27(Ι) 

του 2005. 

(i) Αποστέλλει ή παραδίδει στο επηρεαζόµενο από την απαγόρευση πρόσωπο, το 
οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(α), αντίγραφο κάθε εκδιδόµενου από 
Κυβερνητικό Χηµικό πιστοποιητικού το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσµα της 
διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5), 
στο οποίο πιστοποιητικό ο ∆ιευθυντής προτίθεται να βασίσει ενέργειά του 
δυνάµει του εδαφίου (3), και 
 
(ii) πληροφορεί γραπτώς το προαναφερόµενο πρόσωπο περί του δικαιώµατος του 
τελευταίου το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15. 
 

9(ε) του 27(Ι) του 
2005. 

(β) Ο ∆ιευθυντής απαγορεύει δυνάµει του εδαφίου (3) την εµπορία τροφίµου, 
προϊόντος, υλικού ή αντικειµένου, µόνο εάν το επηρεαζόµενο πρόσωπο: 
 
(i) δεν άσκησε το προαναφερόµενο δικαίωµά του εντός της προθεσµίας η οποία 
καθορίζεται στο εδάφιο (7)(α) του άρθρου 15, ή 
 

 
9(στ) του 27(Ι) του 

2005. 

(ii) άσκησε το προαναφερόµενο δικαίωµά του και το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
που αναφέρεται στο εδάφιο (7) του άρθρου 15 επικύρωσε το αποτέλεσµα της 
διενεργηθείσας ανάλησης ή/και εξέτασης, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5). 
 

9(ζ) του 27(Ι) του 
2005. 

(5) Η ανάλυση ή/και εξέταση, την οποία αναφέρει το εδάφιο (4) µε παραποµπή 
στο παρόν εδάφιο, είναι ανάλυση ή/και εξέταση, διενεργούµενη, δυνάµει του 
άρθρου 15, το αποτέλεσµα της οποίας πιστοποιεί ότι τρόφιµο, προϊόν, υλικό ή 
αντικείµενο δεν πληροί διάταξη είτε του παρόντος Νόµου είτε ∆ιατάγµατος ή 
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Κανονισµών που εκδίδονται βάσει αυτού είτε υποχρεωτικού προτύπου είτε 
Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης. 
 

4(α) του 32(Ι) του 
2010. 

(5α) Ο ∆ιευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας προς καθορισµό των ακόλουθων θεµάτων: 
 

 (i) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για σκοπούς έγκρισης µιας 
επιχείρησης τροφίµων, η οποία υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
για τα τρόφιµα˙ 
 
(ii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης µιας επιχείρησης τροφίµων προς τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, για 
σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας από άλλες αρµόδιες αρχές ή για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό˙ 
 
(iii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού 
συµµόρφωσης ενός οχήµατος µεταφοράς τροφίµων µε τη νοµοθεσία για τα 
τρόφιµα˙ 
 
(iv) το ύψος των τελών για άσκηση του δικαιώµατος υποβολής ένστασης ενάντια 
σε απόφαση της αρµόδιας αρχής κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17Β˙ 
 
(v) το ύψος των τελών για την επίβλεψη της καταστροφής τροφίµων ή υλικών ή 
αντικειµένων σε επαφή µε τρόφιµα, και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού· 
 

3 του 13(Ι) του 
2011. 

(vi) το ύψος των τελών ή επιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστους οποιουδήποτε 
άλλου επίσηµου ελέγχου στον οποίο προβαίνει ένας εξουσιοδοτηµένος 
λειτουργός µε βάση τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα. 
 

9(η) του 27(Ι) του 
2005. 

4(β) του 32(Ι) του 
2010. 

 

(6) Στα εδάφια (2) µέχρι και (5α), ‘∆ιευθυντής’ σηµαίνει το ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας. 
 

Εξουσίες 
Τελωνειακών 
Λειτουργών. 

8(α) του 40(Ι) του 
2001. 

8(β) του 40(Ι) του 
2001. 

10(α) του 27(Ι) του 
2005. 

17.—(1) Χωρίς επηρεασµό των εξουσιών των εξουσιοδοτηµένων λειτουργών, 
κάθε λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε 
τρόφιµο κατά την εισαγωγή του και να πάρει δείγµα ή δείγµατα από οποιοδήποτε 
τέτοιο τρόφιµο για να διαπιστώσει κατά πόσο πληρούνται οι διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, ∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, που 
ρυθµίζουν τρόφιµα. 
 
(2) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων παίρνει δείγµα από 
τρόφιµο κατά την εισαγωγή του, δυνάµει του εδαφίου (1), µε σκοπό να υποβάλει 
το δείγµα για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί το δείγµα σε τρία µέρη, θα 
σηµαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε µέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση 
του το επιτρέπει και— 
 
(α) Θα δίνει ένα µέρος στον εισαγωγέα ή στον αντιπρόσωπό του, και 
 
(β) θα κρατά ένα µέρος για µελλοντική σύγκριση, και  
 
(γ) θα υποβάλλει ένα µέρος σε Κυβερνητικό Χηµικό για ανάλυση ή/και εξέταση. 
 
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου κατά τη γνώµη του 
λειτουργού του Τµήµατος Τελωνείων ή διαίρεση του δείγµατος είναι πρακτικά 
αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγµα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, 
ο εν λόγω λειτουργός αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγµατα της ίδιας 
παρτίδας ή κωδικού, θα σηµαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγµα κατά 
τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγµατα ως να 
ήταν µέρη δείγµατος σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στις παραγράφους (α), (β) 
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και (γ) του εδαφίου (2)· σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται 
στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία 
δείγµατα δυνάµει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα δικαιώµατα που του 
παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15. 
 
(3α) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων λάβει από 
Κυβερνητικό Χηµικό πιστοποιητικό το οποίο καταδεικνύει εισαγόµενο τρόφιµο 
ως ακατάλληλο µε βάση το άρθρο 6, ο εν λόγω λειτουργός δύναται, εκτός αν 
αποδειχθεί το αντίθετο, να απαγορεύσει ή περιορίσει ή επιτρέψει υπό όρους την 
εισαγωγή του εν λόγω τροφίµου και την εισαγωγή της παρτίδας ή αποστολής της 
ίδιας περιγραφής ή τάξης, της οποίας το εν λόγω τρόφιµο αποτελεί µέρος. 
 

 
 
 
 

10(β) του 27(Ι) του 
2005. 

(3β) Χωρίς επηρεασµό των εξουσιών των εξουσιοδοτηµένων λειτουργών, κάθε 
λειτουργός του Τµήµατος Τελωνείων δύναται να κατακρατεί ή να δεσµεύει  
οποιοδήποτε τρόφιµο κατά την εισαγωγή του, σε σχέση µε το οποίο έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος 
Νόµου, ∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, και 
να διατάξει να παραµείνει ή να µεταφερθεί το εν λόγω τρόφιµο σε οποιοδήποτε 
µέρος θα υποδείξει. 
 
(3γ) Απαγορεύεται η µετακίνηση, µεταβολή ή επέµβαση µε οποιοδήποτε τρόπο 
σε οποιοδήποτε τρόφιµο το οποίο κατακρατήθηκε ή δεσµεύτηκε δυνάµει του 
εδαφίου (3β), χωρίς την εξουσιοδότηση λειτουργού του Τµήµατος Τελωνείων. 
 

5 του 32(Ι) του 
2010. 

(4) Τρόφιµο το οποίο εισάγεται από χώρα άλλη από κράτος-µέλος και 
προορίζεται για πώληση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό, όταν 
αυτό απαιτείται από Κανονισµό που εκδίδεται βάσει του παρόντος Νόµου ή από 
Κοινοτικό Κανονισµό ή Κοινοτική Απόφαση. 
 

 
 
 
 

3(β) του 132(Ι) του 
2003. 

 

(5) Τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται από το εδάφιο (4) πρέπει να 
παραδίδονται από τον εισαγωγέα στον εξουσιοδοτηµένο λειτουργό ο οποίος 
προβαίνει σε έλεγχο των τροφίµων, και σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε 
ηµέρες και ώρες εκτός των εργάσιµων ηµερών και ωρών της ∆ηµόσιας 
Υπηρεσίας, θα καταβάλλονται τα τέλη υπερωρίας, που ορίζει και υπό τους όρους 
που ορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 

9 του 40(Ι) του 
2001. 

Επαγγελµατικό 
απόρρητο. 

11 του 27(Ι) του 
2005. 

17Α.—(1) Κάθε εξουσιοδοτηµένος λειτουργός, κάθε λειτουργός του Τµήµατος 
Τελωνείων κάθε εξουσιοδοτηµένος κτηνιατρικός λειτουργός, κάθε κτηνιατρικός 
επιθεωρητής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και κάθε Κυβερνητικός Χηµικός 
υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση 
των εξουσιών που τους παρέχονται ή την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται, από τον παρόντα Νόµο ή τους Κανονισµούς που εκδίδονται βάσει 
αυτού, εκτός— 
 
(α) Με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο λήφθηκαν οι 
πληροφορίες· ή 
 
(β) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεµεί ενώπιον 
δικαστηρίου· ή 
 
(γ) για σκοπούς προστασίας της δηµόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό σκοπό. 
 
(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος 
αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει που δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

6 του 32(Ι) του 
2010. 

17Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα 
βάσει του άρθρου 14(1)(δ) ή (ε) ή (4)(α) ή του άρθρου 16Α(2)(α) ή (3)(α) του 
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∆ικαίωµα 
ένστασης. 

παρόντος Νόµου ή του Άρθρου 54 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, 
δικαιούται µε την καταβολή του σχετικού τέλους και τηρουµένου του εδαφίου (6) 
του παρόντος άρθρου να προσβάλει µε ένστασή του προς το ∆ιευθυντή την 
απόφαση αυτή, εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την γραπτή κοινοποίησή της σε 
αυτό. Με την ένστασή του, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να υποδείξει, ως 
µέλος της επιτροπής που θα εξετάσει και αποφασίσει επί της ένστασης, 
εµπειρογνώµονα ο οποίος έχει ειδική γνώση και εµπειρία σε θέµατα υγιεινής και 
ασφάλειας. 
 

  (2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή Εξέτασης 
Ενστάσεων (που στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή») η οποία, απαρτίζεται από 
δύο εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς, στους οποίους δεν περιλαµβάνεται αυτός 
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση, και δυνητικά από ένα 
εµπειρογνώµονα που τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάµενο δυνάµει του 
εδαφίου (1). Οι δύο εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί που συµµετέχουν στην 
Επιτροπή είναι κατά προτίµηση ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθµοι του εκδώσαντος 
την προσβαλλόµενη απόφαση, σε περίπτωση που ο τελευταίος είναι 
εξουσιοδοτηµένος λειτουργός.  
 

  (3) Οι εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί που συµµετέχουν στην Επιτροπή 
διορίζονται για το σκοπό αυτό από το ∆ιευθυντή. 
 

  (4) Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο να 
προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που 
µπορεί να έγιναν προηγουµένως. 
 

  (5) Η απόφαση της Επιτροπής λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 
εξουσιοδοτηµένων λειτουργών που την απαρτίζουν και του εµπειρογνώµονα που 
τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάµενο. Η εν λόγω απόφαση είναι τελική και 
άµεσα εφαρµοστέα. 
 

  (6) Ο ενιστάµενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει στο 
λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας τα τέλη 
ένστασης που καθορίζονται από το ∆ιευθυντή, σύµφωνα µε το άρθρο 16Α(5α). 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα 
καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον ενιστάµενο. 
 

  (7) Το παρόν άρθρο δεν παρέχει δικαίωµα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τα κατασχεθέντα τρόφιµα είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για τη 
δηµόσια υγεία, ή το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά/λίτρα. 
 

 (8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «∆ιευθυντής» σηµαίνει το 
∆ιευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας. 
 

Παρεµπόδιση 
λειτουργών κατά 

την εκτέλεση 
καθηκόντων. 

12(α) του 27(Ι) του 
2005. 

12(β) του 27(Ι) του 
2005. 

18. Πρόσωπο που εσκεµµένα παρεµποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτηµένο 
λειτουργό ή οποιοδήποτε λειτουργό Τελωνείου ή άλλο λειτουργό κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων ή άσκηση των εξουσιών του βάσει του παρόντος 
Νόµου ή οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται βάσει αυτού ή µε 
οποιοδήποτε φιλοδώρηµα, δωροδοκία, υπόσχεση ή άλλο κίνητρο εµποδίζει ή 
αποπειράται να εµποδίσει τη δέουσα εκτέλεση του καθήκοντός του ή τη δέουσα 
άσκηση της εξουσίας του από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό βάσει του Νόµου 
αυτού ή οποιωνδήποτε κανονισµών που εκδίδονται βάσει αυτού, είναι ένοχο 
αδικήµατος. 
 

Τεκµήρια. 
7 του 61(Ι) του 

2002. 
13 του 27(Ι) του 

2005. 

19.—(1) Σε περίπτωση που υλικό ή αντικείµενο δεν πληροί διάταξη Κανονισµού 
ή ∆ιατάγµατος, που εκδίδεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή υποχρεωτικού 
προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι µέρος 
στοίβας, παρτίδας ή αποστελλοµένου φορτίου υλικών ή αντικειµένων της ίδιας 
κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι όλα τα 
υλικά ή αντικείµενα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή φορτίο δεν πληρούν τη 
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συγκεκριµένη διάταξη. 
 
(2) Κάθε ουσία η οποία χρησιµοποιείται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση 
και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
παρασκεή, αποθήκευση ή πώληση τέτοιας ουσίας και κάθε ουσία η οποία 
χρησιµοποιείται συνήθως στην παρασκευή τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση 
και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιµοποιούνται για την 
παρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση, 
λογίζεται, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι υπάρχει πρόθεση να πωληθεί ή 
να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

14 του 27(Ι) του 
2005. 

Εξουσία Υπουργού 
για προστασία της 
δηµοσίας υγείας. 

20. Ο Υπουργός δύναται, για την προστασία της δηµοσίας υγείας, µε ∆ιάταγµα το 
οποίο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να απαγορεύει, 
περιορίζει ή επιτρέπει υπό όρους την παραγωγή, παρασκευή, χρήση, πώληση, 
διάθεση, εµπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή οποιωνδήποτε τροφίµων, κατηγοριών 
τροφίµων, υλικών ή αντικειµένων που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα ή κατηγοριών τέτοιων υλικών ή αντικειµένων. 
 

Εξουσία του 
Υπουργού να ζητά 

εργαστηριακό 
έλεγχο από 
ορισµένες 

βιοµηχανίες. 
3(στ) του 40(Ι) του 

2001. 
15 του 27(Ι) του 

2005. 

21.—(1) Ο Υπουργός δύναται να απαιτήσει από οποιεσδήποτε κατηγορίες 
βιοµηχανίας που καθορίζονται µε κανονισµούς να υποβάλλουν σε εργαστηριακό 
έλεγχο όλες τις ουσίες που προστίθενται σε τρόφιµα όπως και τα 
παρασκευαζόµενα από αυτές τρόφιµα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά 
πληρούν όλες τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, των ∆ιαταγµάτων και των 
Κανονισµών, που εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων και των 
Κοινοτικών Κανονισµών και Κοινοτικών Αποφάσεων, που ρυθµίζουν αυτές τις 
ουσίες ή τρόφιµα. 
 
(2) Οι λεπτοµέρειες και τα αποτελέσµατα του εργαστηριακού ελέγχου θα 
καταχωρούνται σε βιβλίο που θα τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και θα 
υπογράφονται από το πρόσωπο που έκανε τον εργαστηριακό έλεγχο. 
 
(3) Οι λεπτοµέρειες και τα αποτελέσµατα του εργαστηριακού ελέγχου θα 
φυλάττονται για περίοδο δύο τουλάχιστο χρόνων µετά την ηµεροµηνία λήξης των 
τροφίµων στα οποία αναφέρονται. 
 

2 του 60(Ι) του 
2011. 

Σήµανση χώρων 
πώλησης των 

γενετικά 
τροποποιηµένων 

τροφίµων. 

22.-(1) Σε κάθε κατάστηµα, τα διατιθέµενα προς πώληση γενετικά 
τροποποιηµένα τρόφιµα ή τα διατιθέµενα προς πώληση τρόφιµα που περιέχουν 
γενετικά τροποποιηµένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθµισµένα και 
ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιµα. 

 (2) Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιηµένα 
τρόφιµα ή τα τρόφιµα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιηµένα συστατικά 
τοποθετείται, σε περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα 
και ευκρινώς, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η φράση «Γενετικά 
Τροποποιηµένα Τρόφιµα/Τρόφιµα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιηµένα 
Συστατικά». 
 

 (3) Το εδάφιο (2) δεν εφαρµόζεται σε τρόφιµα τα οποία αναφέρονται στο 
στοιχείο (ε) της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003. 
 

 (4) Κάθε καταστηµατάρχης που παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε το 
παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (€5.120) ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή και στις δύο ποινές. 
 

 (5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου – 
 

 ο όρος «γενετικά τροποποιηµένο τρόφιµο» έχει την έννοια που αποδίδει σ’ αυτόν 
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το Άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· 
 

 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ: 

L 268, 
18.10.2003, 

σ. 1, 
L 97, 

9.4.2008, 
σ. 64. 

«Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003» σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα γενετικώς 
τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 298/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται 
ή αντικαθίσταται· 
 

 «κατάστηµα» σηµαίνει χώρος στον οποίο διατίθενται προς πώληση διάφορες 
κατηγορίες εµπορευµάτων· 
 

 «καταστηµατάρχης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό 
δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει το 
κατάστηµα και περιλαµβάνει τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο µέτοχο, το διευθύνοντα 
σύµβουλο, το γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν 
τον έλεγχο ή τη διαχείριση του καταστήµατος και την εξουσία να λαµβάνουν 
αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας του καταστήµατος. 
 

3 του 60(Ι) του 
2011. 

3. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά από τη δηµοσίευσή του 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

9 του 61(Ι) του 
2002. 

2 του 122(Ι) του 
2000. 

Σήµανση γενετικά 
τροποποιηµένων 

τροφίµων. 
 

22Α. Καταργήθηκε. 
 

4 του 20(Ι) του 
2003. 

Εξουσίες 
∆ικαστηρίου. 

16(α) του 27(Ι) του 
2005. 

23.— (1) Το ∆ικαστήριο το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο για 
αδίκηµα – 
 
(α) ∆υνάµει του παρόντος Νόµου, αναφορικά µε παράβαση ή παράλειψη 
συµµόρφωσης είτε µε τον παρόντα Νόµο είτε µε ∆ιάταγµα ή Κανονισµούς, που 
εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
 
(β) δυνάµει άλλου νόµου αναφορικά µε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης 
µε Κοινοτικό Κανονισµό ή Κοινοτική Απόφαση, που ρυθµίζει είτε τρόφιµα είτε 
υλικά ή αντικείµενα, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα, 
 
δύναται, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν επέβαλε, να 
εκδίδει διάταγµα περί – 
 
(αα) της κατάσχεσης, καταστροφής ή άλλως πως διάθεσης οποιουδήποτε 
τροφίµου, υλικού ή αντικειµένου, σε σχέση µε το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα, 
 
(ββ) της ακύρωσης της άδειας ή εγγραφής των υποστατικών και των προσώπων 
που τα κατέχουν ή τα ελέγχουν, και του κλεισίµατος των υποστατικών, σε σχέση 
µε τα οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε το αδίκηµα, 
 
(γγ) της απαγόρευσης, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη, της 
εµπορίας από το καταδικαζόµενο πρόσωπο οποιουδήποτε τροφίµου, υλικού ή 
αντικειµένου, σε σχέση µε το οποίο διαπράχθηκε το αδίκηµα. 
 

16(β) του 27(Ι) του 
2005. 

(2)(α) Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου, ενώπιον του οποίου έχει 
προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για αδίκηµα – 
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(i) Βάσει του παρόντος Νόµου, ή 
 
(ii) βάσει άλλου νόµου αναφορικά µε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης 
Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης, που ρυθµίζει είτε τρόφιµα είτε 
υλικά ή αντικείµενα, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα, 
 
δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει διάταγµα δια του 
οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούµενο την εµπορία οποιουδήποτε τροφίµου, 
υλικού ή αντικειµένου, σε σχέση µε το οποίο κατ’ ισχυρισµό διαπράχθηκε το 
αδίκηµα, µέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης αναφορικά µε την οποία έχει 
προσαφθεί η κατηγορία. 
 
(β) Το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) διάταγµα εκδίδεται κατόπιν αίτησης 
του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 του 1990 

136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(Ι) του 1992 
43(Ι) του 1992 

102(Ι) του 1992 
26(Ι) του 1993 
82(Ι) του 1995 

102(Ι) του 1996 
4(Ι) του 1997 

53(Ι) του 1997 
90(Ι) του 1997 
27(Ι) του 1998 
53(Ι) του 1998 

110(Ι) του 1998 
34(Ι) του 1999 

146(Ι) του 1999 
41(Ι) του 2000 
32(I) του 2001 
40(Ι) του 2002. 

 

(γ) Οι προϋποθέσεις έκδοσης του αναφερόµενου στην παράγραφο (α) 
διατάγµατος διέπονται τηρουµένων των αναλογιών, από το άρθρο 32 των περί 
∆ικαστηρίων Νόµων. 
 

∆.Ν.ΤΟΜΟΣ ΙΙ 
σελ. 120. 

Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, 

Παράρτηµα Τρίτο: 

(δ) Η διαδικασία έκδοσης του αναφερόµενου στην παράγραφο (α) διατάγµατος 
διέπεται, τηρουµένων των αναλογιών, από τους περί Πολιτικής ∆ικονοµίας 
∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς. 
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20.5.1954 
21.6.1956 
8.5.1958. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα 
∆εύτερο: 

19.11.1964 
14.10.1965 
23.12.1965 
29.1.1969 

24.10.1969 
6.10.1972 
18.1.1974 

10.10.1975 
4.6.1976 
3.2.1978 

25.5.1980 
3.9.1982 

31.12.1983 
25.4.1986 

14.11.1986 
27.2.1987 
12.2.1988 

12.10.1990 
29.12.1990 
23.10.1992 
23.12.1992 
12.3.1993 
2.4.1993 

19.11.1993 
24.2.1995 
3.3.1995 
2.2.1996 

23.2.1996 
5.7.1996 

19.7.1996 
27.9.1996 
8.10.1996 
1.11.1996 

11.12.1996 
25.7.1997 
6.2.1998 
8.5.1998 
3.7.1998 

29.5.1998 
27.11.1998 
23.12.1999 
29.12.2000 

1.6.2001 
30.11.2001 
21.12.2001. 

 
 
 
 

Κεφ. 6. 
11 του 1965 

161 του 1989 
228 του 1989 

51(Ι) του 1999 
134(Ι) του 1999. 

(ε) Το αναφερόµενο στην παράγραφο (α) διάταγµα δύναται να εκδοθεί και µετά 
από µονοµερή (ex parte) αίτηση κατ’ εφαρµογή, τηρουµένων των αναλογιών, του 
άρθρου 9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και των περί Πολιτικής 
∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών. Στην περίπτωση αυτή για σκοπούς 
καταχώρησης ένστασης ή για να καταδειχθεί εκ µέρους του αντιδίκου ο λόγος 
ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγµα να παραµένει σε ισχύ, η σχετική προθεσµία 
που δύναται να τεθεί από το οικείο ∆ικαστήριο καθορίζεται σε διάστηµα που δε 
θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις ηµέρες. 
 

5(α) το 163(Ι) του 
2006. 

(2α) ∆ικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκηµα δύναται να εκδίδει, πέραν των 
διαταγµάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), οποιοδήποτε άλλο 
ενδιάµεσο ή τελικό διάταγµα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό 
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ή ανασταλτικό, µε σκοπό τον τερµατισµό, την αναστολή ή τη µη επανάληψη της 
ενέργειας ή της παράλειψης, που συνιστά το αδίκηµα. 
 

5(β) το 163(Ι) του 
2006. 

(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα δυνάµει 
του εδαφίου (1), (2) ή (2α) παραλείπει ή αρνείται να συµµορφωθεί µε αυτό είναι 
ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

17 του 27(Ι) του 
2005. 

∆ιοικητικό 
πρόστιµο που 

επιβάλλεται από το 
∆ιευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 

∆ηµόσιας Υγείας. 
 

23Α.– (1) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε – 
 
(α) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάµει του άρθρου 14(4)(α), ή 
 
(β) οδηγία δυνάµει του άρθρου 16Α(2)(α), ή 
 
(γ) οδηγία δυνάµει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β), ή 
 
(δ) διάταγµα δυνάµει του άρθρου 20, ή 
 

6(α) του 163(Ι) του 
2006. 

∆εύτερο 
Παράρτηµα. 

 

(ε) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή περιγράφεται στο ∆εύτερο 
Παράρτηµα, ή· 
 

6(β) του 163(Ι) του 
2006. 

Τρίτο Παράρτηµα. 

(στ) διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην 
Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήµατος, σε σχέση µε την οποία διάταξη η 
∆εύτερη Στήλη του ίδιου Παραρτήµατος αναφέρει το ∆ιευθυντή ως αρµόδια 
αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίµου, υπό την επιφύλαξη των τυχόν 
σχετικών διατάξεων της προαναφερόµενης ∆εύτερης Στήλης, ή 
 

3 του 187(Ι) του 
2014. 

(ζ) το άρθρο 9Α του παρόντος Νόµου, 
 

 
6(γ) του 163(Ι) του 

2006. 
 

δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης, που 
συντελείται ηµερησίως, ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή 
παράλειψης συµµόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης δυνάµει άλλης νοµικής διάταξης. 
 

 (2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής 
ειδοποιεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το 
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) O ∆ιευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1) µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του- 
 
(α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης και 
 
(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόµενο πρόσωπο. 
 

 (4) 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 περιορίζει 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, 
 

 (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1) 
δικαιούται, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
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σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίµου, να προσφύγει 
στον Υπουργό, αιτούµενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός 
εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε 
αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται 
η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. 
Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση  
 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση 
 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση 
 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
 

 (6) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από το ∆ιευθυντή αν περάσει 
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
προθεσµία των εβδοµήντα πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης για 
επιβολή του διοικητικού προστίµου στο επηρεαζόµενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση 
που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (5), από τη 
διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 
 

 (7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής διοικητικού προστίµου το οποίο 
επεβλήθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει δικαστικά 
µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη 
∆ηµοκρατία. 
 

 (8) Στο παρόν άρθρο, <∆ιευθυντής> σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας. 
 

17 του 27(Ι) του 
2005. 

7 του 163(Ι) του 
2006. 

∆ιοικητικό 
πρόστιµο που 

επιβάλλεται από το 
∆ιευθυντή 

Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών. 

 

23Β.– (1) Σε περίπτωση που ο ∆ιευθυντής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε – 
 

 (α) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(2) του άρθρου 14Α ή 
 

 
∆εύτερο 

Παράρτηµα. 

(β) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται ή περιγράφεται στο ∆εύτερο 
Παράρτηµα, στην έκταση που αυτή η Κοινοτική Απόφαση ρυθµίζει τρόφιµα 
ζωικής προέλευσης ή επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίµων 
ζωικής προέλευσης, που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή µε βάση το 
άρθρο 14Α, ή 
 

 
Τρίτο Παράρτηµα. 

(γ) διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού η οποία αναφέρεται στην Πρώτη Στήλη του 
Τρίτου Παραρτήµατος, σε σχέση µε την οποία διάταξη η ∆εύτερη Στήλη του 
ίδιου Παραρτήµατος αναφέρει το ∆ιευθυντή ως αρµόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίµου, υπό την επιφύλαξη των τυχόν σχετικών διατάξεων της 
προαναφερόµενης ∆εύτερης Στήλης, 
 

 δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιµο που δεν υπερβαίνει 
τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης, που 
συντελείται ηµερησίως, ανάλογα µε την βαρύτητα αυτής της παράβασης ή 
παράλειψης συµµόρφωσης, και ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση 
ποινικής ευθύνης δυνάµει άλλης νοµικής διάταξης. 
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 (2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1), ο ∆ιευθυντής 

ειδοποιεί το επηρεαζόµενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το 
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) O ∆ιευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1) µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του 
 
(α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συµµόρφωσης και 
 
(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόµενο πρόσωπο. 
 

 (4) 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 περιορίζει 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. 
 

 (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο δυνάµει του εδαφίου (1) 
δικαιούται, εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίµου, να προσφύγει 
στον Υπουργό, αιτούµενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο Υπουργός 
εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε 
αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται 
η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του στον προσφεύγοντα. 
Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει µια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 (α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση 
 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση 
 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση 
 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
 

 (6) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από το ∆ιευθυντή αν περάσει 
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
προθεσµία των εβδοµήντα πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης για 
επιβολή του διοικητικού προστίµου στο επηρεαζόµενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση 
που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (5), από τη 
διαβίβαση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 
 

 (7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής διοικητικού προστίµου το οποίο 
επεβλήθηκε δυνάµει του παρόντος Νόµου, ο ∆ιευθυντής λαµβάνει δικαστικά 
µέτρα και εισπράττει το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη 
∆ηµοκρατία. 
 

 (8) Στο παρόν άρθρο – 
 
<∆ιευθυντής> σηµαίνει το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών· 
 
<Υπουργός> σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος. 
 

17 του 27(Ι) του 2005. 
Παράβαση διατάξεων 

23Γ.-(1) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σχετικά µε την 
παραγωγή, παρασκευή, µεταποίηση, συντήρηση, καθαρισµό, συσκευασία, 
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Κοινοτικών 
Κανονισµών ή 
Αποφάσεων. 

 
 
 

∆εύτερο Παράρτηµα. 

αποθήκευση, µεταφορά, διανοµή, χειρισµό, διάθεση, πώληση, εµπορία, εισαγωγή 
ή εξαγωγή τροφίµου, ή υλικού ή αντικειµένου που έρχεται ή προορίζεται να έλθει 
σε επαφή µε τρόφιµο, και το οποίο πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει 
να συµµορφωθεί µε διάταξη Κοινοτικής Απόφασης αναφερόµενης ή 
περιγραφόµενης στο ∆εύτερο Παράρτηµα, είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

8 του 163(Ι) του 2006. 
Τρίτο Παράρτηµα. 

(1α) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε 
διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού η οποία αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη 
Στήλη του Τρίτου Παραρτήµατος, είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

 (2) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήµατος, σε περίπτωση που παρέχει πληροφορίες ή 
υποβάλλει αίτηση – 
 
(α) σε αρµόδια αρχή της ∆ηµοκρατίας ή σε αρµόδιο όργανο ή αρχή της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δυνάµει διάταξης Κοινοτικού Κανονισµού ή Κοινοτικής 
Απόφασης, η οποία διάταξη ρυθµίζει τρόφιµα, ή υλικά ή αντικείµενα που έρχονται 
ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα, και 
 
(β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές ή, κατά 
περίπτωση, η αίτηση περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι ψευδή, ανακριβή ή 
παραπλανητικά. 
 

 (3) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκηµα βάσει του εδαφίου (2) αποτελεί 
υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε αίτηση ή, κατά 
περίπτωση, παρείχε πληροφορία µε καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η 
παρεχόµενη πληροφορία ήταν ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ή, κατά 
περίπτωση, ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή στοιχεία που ήταν ψευδή, 
ανακριβή ή παραπλανητικά. 
 

17 του 27(Ι) του 2005. 
Παράβαση διατάξεων 
του παρόντος Νόµου. 

23∆. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είναι ένοχο αδικήµατος: 
 

 (α) διαταγή του Υπουργού δυνάµει του άρθρου 8 
 
(β) το άρθρο 14(2) ή (3) 
 
(γ) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάµει του άρθρου 14(4)(α) 
 
(δ) οδηγία δυνάµει του άρθρου 16Α(2)(α) 
 
(ε) οδηγία δυνάµει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β) 
 
(στ) το άρθρο 17(3γ). 
 

18 του 27(Ι) του 
2005. 

Παράβαση 
κανονισµών, 

διαταγµάτων και 
προτύπων. 

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε- 
 
(α) Κανονισµούς ή ∆ιάταγµα, που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή 
 
(β) υποχρεωτικό πρότυπο που ρυθµίζει είτε τρόφιµο είτε υλικό ή αντικείµενο που 
έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή µε τρόφιµο, 
 
είναι ένοχο αδικήµατος. 
 

19 του 27(Ι) του 
2005. 

Γενική ποινή. 

25.—(1) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήµατος βάσει του παρόντος Νόµου, 
για το οποίο ο παρών Νόµος δεν προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

9 του 163(Ι) του 
2006. 

(2) Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήµατος βάσει του εδαφίου (1α) του 
άρθρου 23Γ, αναφορικά µε διάταξη Κοινοτικού Κανονισµού η οποία αναφέρεται 
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Τρίτο Παράρτηµα. ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Τρίτου Παραρτήµατος, σε σχέση µε την 
οποία διάταξη η Τρίτη Στήλη του ίδιου Παραρτήµατος αναφέρει το εδάφιο (2) 
του άρθρου 25 ως το άρθρο το οποίο προβλέπει την εφαρµοστέα ποινή, υπόκειται 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές. 
 

Έλλειψη γνώσης. 26. Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκηµα αναφορικά µε την πώληση 
τροφίµων, αν αποδείξει ότι— 
 
(α) Προµηθεύτηκε το τρόφιµο αυτό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο µέσα σε 
σφραγισµένο δοχείο και ότι το πώλησε µέσα στο ίδιο σφραγισµένο δοχείο και 
στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τρόφιµο κατά το χρόνο κατά τον 
οποίο το αγόρασε. και 
 

 
 

20 του 27(Ι) του 
2005. 

(β) ότι δεν µπορούσε, καταβάλλοντας εύλογη επιµέλεια για το σκοπό αυτό, να 
διαπιστώσει ότι η πώληση του τροφίµου αυτού έγινε κατά παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου, ∆ιατάγµατος ή Κανονισµών, που 
εκδίδονται βάσει αυτού, ή οποιουδήποτε υποχρεωτικού προτύπου, Κοινοτικού 
Κανονισµού ή Κοινοτικής Απόφασης. 
 

∆ιάπραξη 
αδικήµατος από 
νοµικό πρόσωπο. 

27. Όταν διαπράττεται αδίκηµα δυνάµει το Νόµου αυτού ή των Κανονισµών που 
εκδίδονται σύµφωνα µε αυτόν από νοµικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο 
κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήµατος κατέχει θέση συµβούλου, διευθυντή, 
γραµµατέα ή άλλη παρόµοια θέση στο νοµικό πρόσωπο ή εµφανίζεται ότι ενεργεί 
µε την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήµατος, εκτός αν αποδείξει 
ότι το αδίκηµα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αµέλεια του ιδίου, 
και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκηµα αυτό. 
 

10 του 40(Ι) του 
2001. 

Τροποποίηση 
Παραρτηµάτων του 

Νόµου και των 
Κανονισµών. 

 

28. Ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήµατα του παρόντος 
Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται βάσει αυτού. 
 

Εξουσία έκδοσης 
Κανονισµών. 

29.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς για όλους ή 
µερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς: 
 
(α) Για να καθορίζει και γενικά να ρυθµίζει τη σύνθεση κάθε είδους τροφίµου, το 
οποίο δυνατό να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή 
οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιου τροφίµου, 
 

11(1)(α) του 40(Ι) 
του 2001. 

(β) για να καθορίζει µικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας τροφίµων και κριτήρια 
για τον έλεγχο της θερµοκρασίας κατηγοριών τροφίµων, 
 
(γ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθµίζει την προσθήκη ή παρουσία 
οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόµενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών, σε τρόφιµα 
που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση ή οποιαδήποτε 
κατηγορία τέτοιων τροφίµων, 
 

11(1)(β)του 40(Ι) 
του 2001. 

(δ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθµίζει τη χρήση οποιασδήποτε µεθόδου 
παραγωγής, παρασκευής, µεταποίησης, συντήρησης, καθαρισµού, συσκευασίας, 
αποθήκευσης, µεταφοράς, διανοµής, χειρισµού, διάθεσης, πώλησης, ή κατοχής ή 
έκθεσης ή προσφοράς προς διάθεση ή πώληση τροφίµων που προορίζονται για 
αθρώπινη κατανάλωση ή χρήση ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίµων, 
για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθµίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται 
οι προαναφερόµενες εργασίες, για να επιβάλλει, καθορίζει ή ρυθµίζει τους 
κανόνες υγιεινής ή/και ασφάλειας των τροφίµων οι οποίοι τηρούνται κατά τις 
προαναφερόµενες εργασίες, καθώς και τις µεθόδους ελέγχου που τηρούνται από 
τις επιχειρήσεις τροφίµων για την εξασφάλιση της ασφάλειας ή/και της υγιεινής 
των τροφίµων, 
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4(α) του 172(Ι) του 

2004. 
(ε) για να απαγορεύει ή ρυθµίζει την κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, σήµανση, 
επικόλληση ετικετών, χαρακτηρισµό, πώληση, κατοχή προς πώληση, έκθεση 
προς πώληση ή άλλο σκοπό, προσφορά προς πώληση, διαφήµιση προς πώληση, 
αποθήκευση, αποστολή, παράδοση ή χρήση υλικού, αντικειµένου ή ουσίας, που 
έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή µε τρόφιµο, 
 
(στ) για να προνοεί για την τήρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα οποία 
είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, 
 

2(α) του 159(Ι) του 
2001. 

2(α) του 151(Ι) του 
2001. 

 
 
 

2(β) του 151(Ι) του 
2001. 

(ζ) για να απαγορεύει ή ρυθµίζει την εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, κατοχή προς 
πώληση, έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήµιση προς 
πώληση, αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση τροφίµων, που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, ή οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίµων, 
 
(η) για να απαγορεύει ή ρυθµίζει την εισαγωγή, πώληση, κατοχή προς πώληση, 
έκθεση προς πώληση, προσφορά προς πώληση, διαφήµιση προς πώληση, 
αποθήκευση, αποστολή ή παράδοση οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόµενης ουσίας 
ή κατηγορίας ουσιών, που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή 
τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση, και για να απαγορεύει ή ρυθµίζει την 
κατοχή ή αποθήκευση τέτοιας ουσίας ή κατηγορίας ουσιών, προς χρήση στην 
παρασκευή τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 

2 του 4(Ι) του 2000. (θ) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισµών, οποιεσδήποτε από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου που αφορούν τη σήµανση τροφίµων και για να 
περιλάβει πρόνοιες που αφορούν ή άλλως πως ρυθµίζουν την επικόλληση 
ετικετών, τη σήµανση ή τη διαφήµιση τροφίµων που προορίζονται προς πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως και το χαρακτηρισµό τέτοιων τροφίµων, 
 

4(β) του 172(Ι) του 
2004. 

(ι) για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισµών οποιαδήποτε από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόµου που αφορά τη λήψη, ανάλυση ή εξέταση είτε 
υλικών και αντικειµένων, που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα, είτε τροφίµων είτε δειγµάτων οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα, ή 
για να συµπληρώνει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου που αφορούν τη λήψη, 
ανάλυση ή εξέταση οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα, 
 
(ια) για να προνοεί— 
 

2 του 161(Ι) του 
2003. 

(i) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε κτίρια όπου παράγεται, 
παρασκευάζεται ή συσκευάζεται οποιοδήποτε είδος τροφίµων, το οποίο δυνατό 
να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση, 
 
(ii) για την εγγραφή ή χορήγηση άδειας σε πρόσωπα που κατέχουν ως ιδιοκτήτες 
ή ελέγχουν τέτοια κτίρια. 
 

2(γ) του 151(Ι) του 
2001. 

(iiA) για τον καθορισµό και επιβολή τέλους σε πρόσωπα για χορήγηση άδειας ή 
για διενέργεια εγγραφής, είτε των εν λόγω προσώπων είτε τέτοιων κτιρίων που 
κατέχονται ως ιδιοκτησία ή ελέγχονται από τα εν λόγω πρόσωπα, ή για τον 
καθορισµό και επιβολή τέλους για αίτηση για τέτοια χορήγηση άδειας ή 
διενέργεια εγγραφής, 
 

11(1)(γ) του 40(Ι) 
του 2001. 

(iii) για τον έλεγχο σε πρόσωπα που απασχολούνται σε υποστατικά ή/και άλλους 
χώρους όπου παράγονται, παρασκευάζονται, µεταποιούνται, συντηρούνται, 
καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, τυγχάνουν χειρισµού, 
διανέµονται, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή εκτίθενται ή προσφέρονται 
προς διάθεση ή πώληση τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
και σε πρόσωπα που απασχολούνται σε µεταφορικά µέσα όπου µεταφέρονται 
τρόφιµα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες εργασίες και σε 
πρόσωπα που διεξάγουν οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες εργασίες, 
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(iv) για την επιθεώρηση και έλεγχο υποστατικών ή/και άλλων χώρων όπου 
παράγονται, παρασκευάζονται, µεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, 
συσκευάζονται, αποθηκεύονται, διανέµονται, τυγχάνουν χειρισµού, διατίθενται, 
πωλούνται, ή κατέχονται ή προσφέρονται ή εκτίθενται προς διάθεση ή πώληση 
τρόφιµα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και µεταφορικών µέσων 
όπου µεταφέρονται τρόφιµα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες 
εργασίες, 
 
(v) για την εξουσιοδότηση της λήψης µέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή 
κάθε κινδύνου που δυνατό να προκύψει για τη δηµόσια υγεία από την παραγωγή, 
παρασκευή, µεταποίηση εισαγωγή, συντήρηση συσκευασία, αποθήκευση, 
µεταφορά, διανοµή, χειρισµό, διάθεση, πώληση, ή κατοχή ή έκθεση ή προσφορά 
προς διάθεση ή πώληση τροφίµων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
 
(vi) για να καθορίζει ποιό συστατικό λείπει από οποιοδήποτε από τα συνήθη 
συστατικά κάθε είδους τροφίµων ή ποια προσθήκη ξένων υλών ή ποια αναλογία 
ύδατος δυνατό να αποδεικνύει για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ότι το εν 
λόγω είδος δεν είναι γνήσιο ή είναι βλαβερό για την υγεία, 
 
(vii) για να απαγορεύει ή ρυθµίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση προσφορά, 
έκθεση ή διαφήµιση προς πώληση ή την αποθήκευση— 
 
(α) Οποιουδήποτε νεωτεριστικού τροφίµου ή πηγών τροφίµων, από τις οποίες 
µπορεί να εξαχθεί τέτοιο τρόφιµο, 
 
(β) οποιουδήποτε γενετικώς τροποποιηµένου τροφίµου ή πηγών τροφίµων, από 
τις οποίες µπορεί να εξαχθεί. 
 
Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου— 
 
«νεωτεριστικό τρόφιµο» σηµαίνει οποιοδήποτε τρόφιµο το οποίο δεν έχει 
προηγουµένως χρησιµοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση στην Κυπριακή 
∆ηµοκρατία ή έχει χρησιµοποιηθεί µόνο σε περιορισµένο βαθµό. 
 
«γενετικώς τροποποιηµένο τρόφιµο» σηµαίνει εκείνο του οποίου οποιοδήποτε 
γονίδιο ή άλλο γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί µε τεχνητή τεχνική. 
 

11(1)(δ) του 40(Ι) 
του 2001. 

 
 
 
 

2(β) του 159(Ι) του 
2001. 

(ιβ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ∆ιευθυντής 
του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας, οι 
εξουσιοδοτηµένοι λειτουργοί, οι λειτουργοί του Τµήµατος Τελωνείων, οι 
Κυβερνητικοί Χηµικοί και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ασκούν τις εξουσίες που 
τους παρέχει και εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών Νόµος και 
για να παρέχει ή/και αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα ή/και σε οποιαδήποτε άλλα 
πρόσωπα οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ή παρεµφερείς εξουσίες ή/και καθήκοντα, 
αντίστοιχα, 
 
(ιγ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθµίζει— 
 
(i) τον τρόπο µε τον οποίο τα Κυβερνητικά Χηµεία αξιολογούνται, 
διαπιστεύονται και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον 
παρόντα Νόµο,  
 
(ii) τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που τα Κυβερνητικά Χηµεία 
υποχρεούνται να πληρούν,  
 
(ιδ) για να παρέχει εξουσίες σε εντεταλµένους λειτουργούς της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική 
υποχρέωση της ∆ηµοκρατίας η οποία προνοείται σε σύµβαση που κυρώθηκε από 
την ∆ηµοκρατία, 
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2(γ) του 159(Ι) του 
2001. 

(ιε) για να— 
 
(i) επιβάλλει, απαγορεύει, ρυθµίζει, ή περιλάβει πρόνοιες που αφορούν— 
 
(Α) την παροχή ή δηµοσίευση υλικού στα πλαίσια επαγγελµατικής, εµπορικής ή 
βιοµηχανικής δραστηριότητας, αναφορικά µε τη χρήση τροφίµου ή τη διατροφή, 
 
(Β) την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, στοιχείου ή υλικού σε πρόσωπο που 
καθορίζεται στην παράγραφο (ιβ), είτε κατόπιν απαίτησης τέτοιου προσώπου είτε 
όχι, 
 
(ii) προνοεί για τον καθορισµό και την επιβολή τέλους σε πρόσωπα για παροχή 
αντιγράφων εγγράφων που αναφέρονται σε κανονισµούς. 
 
(ιστ) Την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας, την οποία το 
Υπουργικό Συµβούλιο εκάστοτε κρίνει αναγκαία ή επιθυµητή. 
 
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 13 δεν εφαρµόζονται στην έκταση που αφορούν 
θέµατα τα οποία καθορίζονται µε κανονισµούς. 
 

11(1)(ε) του 40(Ι) 
του 2001. 

(3) Οι κανονισµοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) τίθενται σε ισχύ κατά 
την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά. 
 

Κατάργηση 
επιφύλαξη. 
Κεφ. 261. 

30.—(1) Ο περί Πωλήσεως Τροφίµων και Φαρµάκων Νόµος καταργείται. 
 
(2) Όλοι οι κανονισµοί, διατάγµατα, διορισµοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάµει του 
καταργηµένου νόµου λογίζεται ότι έγιναν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου και θα ισχύουν και εφαρµόζονται σαν να είχαν γίνει δυνάµει του 
παρόντος Νόµου. 
 

12 του 61(Ι) του 
2002. 

12.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος (61(Ι) του 2002) 
τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των περί Σήµανσης, 
Παρουσίασης και ∆ιαφήµισης Τροφίµων Γενικών Κανονισµών του 2002, 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό 9(1) και (2) των εν λόγω Κανονισµών. 
 
(2) Το άρθρο 9 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 
2003. 
 

4 του 132(Ι) του 
2003. 

4. Ο παρών Νόµος (132(Ι) του 2003) τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που 
καθορίζει το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

4 του 187(Ι) του 
2014. 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόµου 
[187(Ι)/2014]. 

4. Ο παρών Νόµος [187(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2015. 

  
  
  
  
  

12 του 40(Ι) του 2001 
 

21 του 27(Ι) του 2005. 
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 15(3)) 
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Κυβερνητικό Χηµείο (1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
 
Προς (2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
 
Εγώ, ο υπογραφόµενος Κυβερνητικός Χηµικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα την … … … ηµέρα του … 
… … , του έτους … … …, από (3) … … … … … … … … … ένα δείγµα που σηµάνθηκε (4) … … … 
… … και είχε την περιγραφή (5). 
 
 
 
για ανάλυση και εξέταση (6) (το οποίο µετά ζυγίστηκε(7) ) και το οποίο έχει αναλυθεί και εξετασθεί(8)  
από εµένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άµεση επίβλεψη µου(9) , και ότι τα αποτελέσµατα 
είναι τα εξής, ως ακολούθως(10) : 

 
Η γνώµη και οι παρατηρήσεις µου είναι(11) : 
 
 
Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγµα (από τη στιγµή της παραλαβής του από εµένα) δεν έχει υποστεί 
καµία αλλαγή η οποία θα µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα, τη γνώµη µου και τις 
παρατηρήσεις µου που εκφράστηκαν πιο πάνω.  
 
Σαν µάρτυρας η υπογραφή µου την … … … ηµέρα του  … … …, του έτους … … … 
 
 (Υπογραφή) … … … … … … … … 

Κυβερνητικός Χηµικός. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Σηµειώσεις: 
 
 (1) Εδώ εισάγεται το όνοµα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χηµείου που εκτελεί την 

ανάλυση ή/και εξέταση. 
 (2) Εδώ εισάγεται το όνοµα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγµα για ανάλυση 

ή/και εξέταση. 
 (3) Εδώ εισάγεται το όνοµα του προσώπου που έφερε το δείγµα για ανάλυση ή/και εξέταση. 
 (4) Εδώ εισάγεται το όνοµα/είδος του δείγµατος και ο αριθµός αναφοράς, παραδείγµατος χάριν, ο 

αριθµός Γενικού Χηµείου (Αρ. Γ.Χ.). 
 (5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές µε το δείγµα, όπως ηµεροµηνία δειγµατοληψίας, 

ηµεροµηνίας, ηµεροµηνία λήξης και στοιχεία πωλητή ή/και κατασκευαστή. 
 (6) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «ανάλυση και» ή οι λέξεις «και εξέταση» ή δε διαγράφεται 

οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα µε την περίπτωση. 
 (7) Αυτό το σηµείο µπορεί να διαγραφεί ή το κενό να µη συµπληρωθεί, όταν το δείγµα δεν 

µπορεί να ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σηµασία για το αποτέλεσµα της ανάλυσης 
ή/και εξέτασης. 

 (8)Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «αναλυθεί και» ή οι λέξεις «και εξετασθεί» ή δε διαγράφεται 
οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 (9) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «απο εµένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο από τις οδηγίες και 
την άµεση επίβλεψη µου», ανάλογα µε την περίπτωση. 

 (10) Εδώ ο Κυβερνητικός Χηµικός ορίζει το αποτέλεσµα της αναλόγως και/ή εξέτασης 
 (11) Εδώ ο Κυβερνητικός Χηµικός εκφράζει αν το κρίνει αναγκαίο , την γνώµη του και τις 

παρατηρήσεις του, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) 
Νόµος και των Κανονισµών που εκδίδονται βάσει αυτού. 
 

 22 του 27(Ι) του 2005 
 

∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(άρθρα 23Α και 23Β) 
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 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

 1. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάµει του Άρθρου 53 ή/και 54 του 
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στην έκταση που αυτή η Κοινοτική Απόφαση 
ρυθµίζει τρόφιµα. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ: 
L 268, 18.10.2003, 

σ. 1. 

2. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάµει του Άρθρου 8(6) του 
Κοινοτικού Κανονισµού µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για 
τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές», ως εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ: 

L 175, 19.7.1993, 
σ. 1. 

3. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάµει του Άρθρου 10 της Οδηγίας 
93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 για την υγιεινή των 
τροφίµων, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

3 του 122(Ι) του 
2000. 

 
 

3. Ο παρών Νόµος (122(Ι) του 2000) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2001. 
 

13 του 40(Ι) του 
2001. 

13. Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας,ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

10 του 163(Ι) του 
2006. 

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
[(άρθρο 23Α(1), 23Β(1), 23Γ(1α) και 25(2)] 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 
 

Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της ΕΕ: L 
31, 
1.2.2002, 
σ. 1. 

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: 

  

 
 

Άρθρο 11  άρθρο 25(1) 

 
 

Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2)  άρθρο 25(1) 

 
 

 

Άρθρο 14 (παράγραφος 1) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 

άρθρο 25(1)  

(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 

άρθρο 25(2)  

(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
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Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει τρόφιµο 
ζωϊκής προέλευσης 
το οποίο εµπίπτει 
στις αρµοδιότητές 
του µε βάση το 
άρθρο 14Α. 

αδίκηµα) 

 
 

 Άρθρο 16  άρθρο 25(1) 

 
 

Άρθρο 17 (παράγραφος 1)  άρθρο 25(1) 

 

 

Άρθρο 18 (παράγραφοι 1, 2, 3 και 
4) 

 άρθρο 25(1) 

 
 

Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

7(α) του 
32(Ι) του 

2010. 

1. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 19 (παράγραφοι 1, 2, 3 
και 4) 
 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 37, 
13.2.1993, 
σ. 1. 
7(α) του 
32(Ι) του 
2010. 
 

2. Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 
315/93 του Συµβουλίου της 8ης 
Φεβρουαρίου 1993 για τη 
θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών για τις προσµείξεις 
των τροφίµων: 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

 

  Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 2)  άρθρο 25(1) 
Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της ΕΕ: 
L 77, 
16.3.2001, 
σ. 1. 
7(α) του 
32(Ι) του 
2010. 

3. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
466/2001 της Επιτροπής της 8ης 
Μαρτίου 2001 για τον 
καθορισµό µέγιστων τιµών 
ανοχής για ορισµένες 
προσµείξεις στα τρόφιµα:  

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

 

  Άρθρο 1 (παράγραφος 1) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 2 (παράγραφοι 1, 2 και 
3) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 3) 
 

 άρθρο 25(1) 
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  Άρθρο 4α 
 

 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 299, 
23.11.199
6, σ. 1. 
7(α) του 
32(Ι) του 
2010. 
 

4. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 28ης 
Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη 
θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας 
για τις αρωµατικές ύλες που 
χρησιµοποιούνται ή 
προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν εντός ή επί 
των τροφίµων:  

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

 

  Άρθρο 2 (παράγραφος 1)  άρθρο 25(1) 
  Άρθρο 4 (παράγραφος 2)  άρθρο 25(1) 

 
Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη 
 

Τρίτη Στήλη  
 

Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 4. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 6 (παράγραφος 2)  άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 180, 
19.7.2000, 
σ. 8. 

5. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1565/2000 της Επιτροπής της 
18ης Ιουλίου 2000 περί 
θεσπίσεως µέτρων έγκρισης 
ενός προγράµµατος 
αξιολόγησης, σε εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου: 
 

  

  Άρθρο 2 (παράγραφος 3) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 4 και 6) 
 

 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 309, 
26.11.200
3, σ. 1. 

6. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
2065/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 10ης 
Νοεµβρίου 2003 για τα 
αρτύµατα καπνιστών τροφίµων 
που χρησιµοποιούνται ή 
προορίζονται να 
χρησιµοποιηθούν µέσα ή πάνω 
στα τρόφιµα: 
 

  

  Άρθρο 4 (παράγραφος 2) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 9 (παράγραφοι 4 και 5)  άρθρο 25(1) 
  Άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 

3) 
 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 43, 

7. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 1997 σχετικά µε τα 
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14.2.1997, 
σ. 1. 

νέα τρόφιµα και τα νέα 
συστατικά τροφίµων:  
 

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2)  άρθρο 25(1) 
     

 
Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  

 
Αύξων 
Αριθµός ∆ιατάξεις Κοινοτικών 

Κανονισµών 
Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 7.(συνέχει
α) 

Άρθρο 5 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 6 (παράγραφος 4, τρίτο 
εδάφιο) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 8 (παράγραφοι 1 και 2) 
 

 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 268, 
18.10.200
3, σ. 1. 

8. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003 για τα 
γενετικώς τροποποιηµένα 
τρόφιµα και ζωοτροφές:  
 

  

  Άρθρο 4 (παράγραφος 1) 
 

∆ιευθυντής 
Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει τρόφιµο 
ζωϊκής προέλευσης 
το οποίο εµπίπτει 
στις αρµοδιότητές 
του µε βάση το 
άρθρο 14Α.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
 

  Άρθρο 4 (παράγραφος 2)  άρθρο 25(1) 
  Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 και 3)  άρθρο 25(1) 
  Άρθρο 13 (παράγραφοι 1, 2 και 

3) 
 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της  
EE: L 268, 
18.10.200
3,  
σ. 24. 

9. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1830/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε 
την ιχνηλασιµότητα και την 
επισήµανση γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών 
και την ιχνηλασιµότητα 
τροφίµων και ζωοτροφών που 
παράγονται από γενετικώς 
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τροποποιηµένους οργανισµούς 
και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ:  
 

     
 

Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη 
 

Τρίτη Στήλη  
 

Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια Αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 9. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2, 4 
και 6) 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) 
 

 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 97, 
1.4.2004, 
σ. 44. 

10. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής της 
31ης Μαρτίου 2004 για τη 
σήµανση των τροφίµων και των 
συστατικών τροφίµων µε 
προσθήκη φυτοστερολών, 
φυτοστερολεστέρων, 
φυτοστανόλων ή 
φυτοστανολεστέρων:  
 

  

  Άρθρο 2 
 

 άρθρο 25(1) 

  Άρθρο 3 
 

 άρθρο 25(1) 

Επίσηµη 
Εφηµερίδ
α της EE: 
L 338, 
13.11.200
4, σ. 4. 

11. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε τα 
υλικά και αντικείµενα που 
προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή µε τρόφιµα και µε την 
κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ:  
 

  

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

  
 

Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 
5 και 6) 

 άρθρο 25(1)  

  
 

Άρθρο 11 (παράγραφοι 4 και 5)  άρθρο 25(1)  

 
 
 

Αύξων 
Αριθµός 

Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη 
 

Τρίτη Στήλη  
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∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια Αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 
 

 

 11.(συνέχε
ια) 

Άρθρο 15 (παράγραφοι 1, 3, 4, 
7, 8 και 9) 
 

 άρθρο 25(1)  
 
 

  Άρθρο 16 (παράγραφος 1, 
δεύτερο εδάφιο) 
 

 άρθρο 25(1)  

  Άρθρο 17 (παράγραφοι 1, 2 και 
3) 
 

 άρθρο 25(1)  

 
 
 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της EE: L 
226, 
25.6.2004, 
σ. 3. 

12. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των 
τροφίµων: 

   

  Άρθρο 3 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει 
υποστατικό 
τροφίµων ζωϊκής 
προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Άρθρο 4 (παράγραφος 1) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει 
υποστατικό 
τροφίµων ζωϊκής 
προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
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 Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  
 

Αύξων 
Αριθµός ∆ιατάξεις Κοινοτικών 

Κανονισµών 
Αρµόδια Αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 

 Άρθρο 4 (παράγραφος 2) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
 

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 

 Άρθρο 4 (παράγραφος 3) 
 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει 
υποστατικό 
τροφίµων ζωϊκής 
προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
 

 

 Άρθρο 4 (παράγραφος 5)  άρθρο 25(1)  
 Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 4)  άρθρο 25(1)  
 Άρθρο 5 (παράγραφος 2, 

δεύτερο εδάφιο) 
 άρθρο 25(1)  

 

12.(συνέχε
ια) 

Άρθρο 6 (παράγραφοι 1, 2 και 
3) 

 άρθρο 25(1)  

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της  
EE: L 10, 
13.1.2005,  
σ. 18. 

13.  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 37/2005 
της Επιτροπής της 12ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον 
έλεγχο της θερµοκρασίας στα 
µέσα µεταφοράς και στους 
χώρους αποθήκευσης και 
φύλαξης τροφίµων βαθείας 
καταψύξεως που προορίζονται 
για τη διατροφή του ανθρώπου: 

   
 
 
 
 
 

  Άρθρο 2 (παράγραφοι 1, 2 και 
3) 

 άρθρο 25(1)  

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της  
EE: L 302, 
19.11.2005
,  
σ. 28. 

14. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1895/2005 της Επιτροπής της 
18ης Νοεµβρίου 2005 για 
περιορισµό της χρήσης 
ορισµένων εποξεικών 
παραγώγων σε υλικά και 
αντικείµενα που προορίζονται 
να έλθουν σε επαφή µε 
τρόφιµα: 

   

  Άρθρο 2   άρθρο 25(1)  
  Άρθρο 3  άρθρο 25(1)  
  Άρθρο 4   άρθρο 25(1)  
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  Άρθρο 5  άρθρο 25(1)  
 

   
 Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  
 

Αύξων 
Αριθµός ∆ιατάξεις Κοινοτικών 

Κανονισµών 
Αρµόδια Αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 

15. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
2073/2005 της Επιτροπής της 
15ης Νοεµβρίου 2005 περί 
µικροβιολογικών κριτηρίων για 
τα τρόφιµα: 

   Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
της Ε.Ε.: L 
338 
22.12.2005, 
σ. 1.  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) ∆ιευθυντής του 

Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει τρόφιµα 
ζωϊκής προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 2)  άρθρο 25(1)  
  Άρθρο 5 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 

και 5) 
 άρθρο 25(1)  

  Άρθρο 6 (παράγραφος 1)  ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει τρόφιµα 
ζωϊκής προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 

  Άρθρο 7 (παράγραφοι 1 και 2) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η 
σχετική διάταξη 
Κοινοτικού 
Κανονισµού 
ρυθµίζει τρόφιµα 

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
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ζωϊκής προέλευσης.  
 

   
 Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  
 

Αύξων 
Αριθµός ∆ιατάξεις Κοινοτικών 

Κανονισµών 
Αρµόδια Αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα 
ποινή 

 

 15. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 7 (παράγραφος 3) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 

  Άρθρο 7 (παράγραφος 4) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η σχετική 
διάταξη Κοινοτικού 
Κανονισµού ρυθµίζει 
τρόφιµα ζωϊκής 
προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 

  Άρθρο 9 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών ∆ηµόσιας 
Υγείας. 
∆ιευθυντής του 
Τµήµατος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών, στην 
έκταση που η σχετική 
διάταξη Κοινοτικού 
Κανονισµού ρυθµίζει 
τρόφιµα ζωϊκής 
προέλευσης.  

άρθρο 25(1) 
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
άρθρο 25(2) 
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο 
προβλέπει την 
εφαρµοστέα ποινή 

«Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 335,  
13.12.2008, σ. 25. 

26. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1243/2008 της Επιτροπής 
της 12ης ∆εκεµβρίου 
2008 για την 
τροποποίηση των 
παραρτηµάτων ΙΙΙ και VI 
της οδηγίας 2006/141/ΕΚ 
όσον αφορά τις 
απαιτήσεις σχετικά µε τη 
σύνθεση ορισµένων 
παρασκευασµάτων για 
βρέφη: 

  

  Άρθρο 1 και παράγραφοι 
1 και 2 του 
Παραρτήµατος 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 7. 

27. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1332/2008 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 για τα 
ένζυµα τροφίµων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 
83/417/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του 
Συµβουλίου, της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/112/ΕΚ του 
Συµβουλίου και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
258/97: 

  

  Άρθρο 4 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

  Άρθρο 5 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

  Άρθρο 10 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
πρώτο αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο 
αδίκηµα) 

 27. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 11 (παράγραφοι 
1, 2, και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

«Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 335,  
13.12.2008, σ. 

25. 

26. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1243/2008 της Επιτροπής 
της 12ης ∆εκεµβρίου 
2008 για την 
τροποποίηση των 
παραρτηµάτων ΙΙΙ και VI 
της οδηγίας 2006/141/ΕΚ 
όσον αφορά τις 
απαιτήσεις σχετικά µε τη 
σύνθεση ορισµένων 
παρασκευασµάτων για 
βρέφη: 

  

  Άρθρο 1 και παράγραφοι 
1 και 2 του 
Παραρτήµατος 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας. 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 

7. 

27. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1332/2008 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 για τα 
ένζυµα τροφίµων και την 
τροποποίηση της οδηγίας 
83/417/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του 
Συµβουλίου, της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 
2001/112/ΕΚ του 
Συµβουλίου και του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
258/97: 

  

  Άρθρο 4 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 5 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 10 (παράγραφος ∆ιευθυντής του άρθρο 25(1)  
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

1) Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

 27. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 11 (παράγραφοι 
1, 2, και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 14 (παράγραφοι 
1, 2 και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 

16. 

28. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 που 
αφορά τα πρόσθετα 
τροφίµων: 

  

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 
2 και 5) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 5 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 15 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 16 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

 28. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 17 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 18 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 21 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 22 (παράγραφοι 
1, 2 και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 23 (παράγραφοι 
1, 2, 3, και 4) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 24 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 26 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 

34. 

29. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης 
∆εκεµβρίου 2008 για 
αρωµατικές ύλες και 
ορισµένα συστατικά 
τροφίµων µε αρωµατικές 
ιδιότητες που 
χρησιµοποιούνται εντός 
και επί των τροφίµων και 
για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/91 του Συµβουλίου, 
του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2232/96, του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 και της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ: 

  

  Άρθρο 4 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 5 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 6 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 7 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 8 (παράγραφος 1) ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 14 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

 29. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 15 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 16 (παράγραφοι 
2, 3, 4 ,5 και 6) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 17 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 19 (παράγραφοι 
1, 2 και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 16,  
21.1.2009, σ. 3. 

30.  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
41/2009 της Επιτροπής 
της 20ής Ιανουαρίου 
2009 σχετικά µε τη 
σύνθεση και την 
επισήµανση τροφίµων 
κατάλληλων για άτοµα 
µε δυσανεξία στη 
γλουτένη: 

  

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1, 
2, 3, 4, 5 και 6) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 135,  
30.5.2009, σ. 3. 

31. Κανονισµός αριθ. 
450/2009 της Επιτροπής 
της 29ης Μαΐου 2009 
σχετικά µε τα ενεργά και 
νοήµονα υλικά και 
αντικείµενα που 
προορίζονται να έλθουν 
σε επαφή µε τρόφιµα: 

  

 31. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 4 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 5 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 
και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 10 (παράγραφος 
1) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 11 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 194,  
25.7.2009, σ. 

11. 

32. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
669/2009 της Επιτροπής 
της 24ης Ιουλίου 2009 
για την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, όσον αφορά 
το αυξηµένο επίπεδο των 
επίσηµων ελέγχων στις 
εισαγωγές ορισµένων 
ζωοτροφών και 
τροφίµων µη ζωικής 
προέλευσης και για την 
τροποποίηση της 
απόφασης 2006/504/ΕΚ: 

  

  Άρθρο 6 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 10 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 11 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 12 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 269,  
14.10.2009, 

33. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
953/2009 της Επιτροπής 
της 13ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά µε ουσίες 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

σ.9. που επιτρέπεται να 
προστίθενται για ειδικούς 
διατροφικούς σκοπούς σε 
τρόφιµα τα οποία 
προορίζονται για ειδική 
διατροφή: 

  Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 
και 2) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 
2 και 3) 

∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 277,  
22.10.2009, 

σ.3. 

34. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
983/2009 της Επιτροπής 
της 21ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά µε την 
έγκριση και την 
απόρριψη ορισµένων 
ισχυρισµών υγείας στα 
τρόφιµα οι οποίοι 
αφορούν τη µείωση του 
κινδύνου εκδήλωσης 
ασθένειας, καθώς και την 
ανάπτυξη και την υγεία 
των παιδιών: 

  

 34. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 1  ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 3 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 277,  
22.10.2009, 

σ.13. 

35. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
984/2009 της Επιτροπής 
της 21ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά µε την 
απόρριψη της έγκρισης 
ορισµένων ισχυρισµών 
επί θεµάτων υγείας που 
διατυπώνονται για τα 
τρόφιµα, εξαιρουµένων 
όσων αφορούν τη µείωση 
του κινδύνου εκδήλωσης 
ασθενείας καθώς και την 
ανάπτυξη και υγεία των 
παιδιών: 

  

  Άρθρο 1 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 2 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 283,  
30.10.2009, 

σ.22. 

36. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1024/2009 της Επιτροπής 
της 29ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά µε την 
έγκριση και την 
απόρριψη ορισµένων 
ισχυρισµών υγείας που 
διατυπώνονται για τα 
τρόφιµα, οι οποίοι 
αφορούν τη µείωση του 
κινδύνου εκδήλωσης 
ασθένειας, καθώς και την 
ανάπτυξη και την υγεία 
των παιδιών: 

  

  Άρθρο 1  ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

  Άρθρο 2 ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
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Πρώτη Στήλη 
 

∆εύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη  Αύξων 
Αριθµός 

∆ιατάξεις Κοινοτικών 
Κανονισµών 

Αρµόδια αρχή για 
την επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαρµοστέα ποινή 

(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα) 

Επίσηµη  
Εφηµερίδα της  

EE: L 283,  
30.10.2009, 

σ.30. 

37. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 
1025/2009 της Επιτροπής 
της 29ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά µε την 
άρνηση έγκρισης 
ορισµένων ισχυρισµών 
υγείας που 
διατυπώνονται για τα 
τρόφιµα, εξαιρουµένων 
όσων αφορούν τη µείωση 
του κινδύνου εκδήλωσης 
ασθενείας και την 
ανάπτυξη και υγεία των 
παιδιών: 

  

  Άρθρο 1  ∆ιευθυντής του 
Τµήµατος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών 
∆ηµόσιας Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρµόζεται για πρώτο 
αδίκηµα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρµόζεται για 
µεταγενέστερο αδίκηµα)». 
 

 
 

 4 του 13(Ι) του 2011 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(άρθρο 14Β) 

  
 Μέρος 1 
  
 Υγειονοµικές υπηρεσίες δήµων οι οποίες έχουν αρµοδιότητα για έλεγχο των 

επιχειρήσεων τροφίµων που παρατίθενται στο Μέρος 2 
  
 1. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Λευκωσίας, 

2. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Λεµεσού, 
3. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Λάρνακας, 
4. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Πάφου, 
5. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Στροβόλου, 
6. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Λακατάµειας, 
7. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Έγκωµης, 
8. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Γερµασόγειας, 
9. Υγειονοµική Υπηρεσία ∆ήµου Παραλιµνίου. 

  
 Μέρος 2 

424862086 
  
 Κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίµων στις οποίες ασκούν επίσηµους ελέγχους οι 

υγειονοµικές υπηρεσίες των δήµων εντός των ορίων τους 
  
 1. Εστιατόρια, 

2. Καφεστιατόρια, 



 

54(I)/1996 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 57 of 57 

 

3. Ταβέρνες, 
4. Κέντρα αναψυχής, συµπεριλαµβανοµένων µουσικοχορευτικών κέντρων, δισκοθηκών, 
καµπαρέ, µπυραριών και µπαρ, 
5. Πιτσαρίες, 
6. Επιχειρήσεις παρασκευής ετοίµων τροφίµων για κατανάλωση εκτός του υποστατικού,  
7. Καντίνες αθλητικών χώρων, 
8. Προσωρινοί σταθµοί πώλησης τροφίµων, 
9. Κινητές καντίνες πώλησης τροφίµων, 
10. Αυτόµατες µηχανές πώλησης τροφίµων, 
11. Περίπτερα, 
12. Μικρά καταστήµατα πώλησης τροφίµων (mini market), 
13. Λαϊκές αγορές. 
 
 

 
 


