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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1735 της 27ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Υγιεινής τοϋ 'Κρέατος (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1981 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άιριθιμός 65 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΟΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ·ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :> 
1. Ό παρών ΙΝόμος θα Ιάναφέρηται ώς ό περί της Υγιεινής του Συνοπτικός 

Κρέατος ! (Τροποποιητικός) !Ν6μος το0: 1981 και θά άναγιγνώσκηται τ τ ος· 
όιμου μετά του περί' της Υγιεινής του 'Κρέατος (Νόμου, του 1979 (έν 94 τοϋ 79. 
τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «!ό βασικός νόμος») 'και !ό Φασικός 
νόμος 'και ό παρών ιΝό'μος θόο ίάναφέρωνται όμου ώς οι περί τής 
Υγιεινής τοΰ Κρέατος (Νό!μοι του* 1979 καΐ 1981. 

>2. Το άρθρον 2 του 'βασικού νόμου τροποποιείται ώς Ιάκολούθως: Τροποποίησις 
!(α) Δια τής 'έκ τής ερμηνείας τούΊ ίδρου «αποστολή» διαγραφής τοϋό:ρθρου2 

*-* Λ MC- Λ s- / / r f \ , TOU 6OC01KOU 

των (λε'ςεων «η ζωών» (πρώτη γραμμή) νόμου 
(β) δια τής Ιέ'κ τής ερμηνείας του δρου «ζώα» 'διαγραφής τής 

λέξεως «κατάλληλον» (τρίτη' γραμμή) 'και αντικαταστάσεως 
της δια των λέξεων «ώς προοριζόμενον»' 

Ι (γ) δια τής είς την έιρμηνείοον του δρου «κατάστημα» προσθήκης 
των λέξεων «ίδϊχηιμα μεταφοράς (κρέατος» αμέσως μετά την 
Ιλέξιν «κρεοπωλεΐον» '(δευτέρα γραμμή); 

|(δ) διά τής διαγραφής του "ορισμού του* δρου «κρέας» και τής 
αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου: 

.«c κρέας ' σηιμαίνει τά μέλη; ζώου άτινα προορίζονται δι' 
,'άνθρωπίνην κατανάλωσιν, περιλαμβάνει δε κατεψυγμένον 
κρέας, σύγκοπτον κρέας και προσυσκευασμένον κρέας»' 

(ε) διά τής Ιέκ τής ερμηνείας τοΰ; δρου «υποπροϊόντα» διαγρα
ίφής τής λέξεως «κατάλληλα» (πρώτη! γραμμή) και τής αντι
καταστάσεως της διά τής λέξεως «προοριζόμενα»* 

(1247) 
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(στ) δ ι ά της 'έ'κ της ίέρμηνείας τ ο υ βρου «χώρα προελεύσεως» 
δ ιαγραφής των λέξεων «ζώα, νωπόν» (πρώτη: γραμμή)* 

ι (ζ) δ ι α της δ ι α γ ρ α φ ή ς Ιέξ Ιόλο'κλήρου της ερμηνείας τοΟ δρου 
(«χώρα προορισμού»* και 

>(η) 'δια της προσθήκης εις την 'προσήκουσαν άλφαβητυκήν τάξιν 
τ ο υ ακολούθου νέου ίδρου:! 

ι«' Έπίσημον ίΚτηνιατρικόν Έιργαστήριον * σημαίνει το 
Έ ρ γ ά σ τ η ρ ι ο ν Έ λ ε γ χ ο υ Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του 
Τμήματος ίΚτηνιοπρικών Υπηρεσιών». 

Τροποποίησις 3 . Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιε ίται ώ ς ακολούθως: 
τοϋ&ρθρου_3 ^ Ν ^ ^ ^ ι δ ι α γ ρ α φ ή ς T O Q πλαγιοτίτλου κ α ι αντικαταστάσεως 
του βασικού ν ' ι© ' ~ Γ Τ »« \ » ·\ 
νόμου " του 'δια του ακολούθου νέου πλαγιοτιτλου: 

ι«ιΣφαγή, Έπιθεώρηίσις καΐ Κατάσχεσις»' 
(β) δια της διαγραφής του εδαφίου (II) αύτοΰ και της αντι

καταστάσεως του δια του ακολούθου νέου εδαφίου: 
!«>(!) Πλην των περιπτώσεων σφαγής ζώων δι1' ίάτομικήν 

ιχρήσιν ή των κάθορι'σθησο μένων περιπτώσεων "επειγούσης 
σφαγής ζώων, ουδέν πρόσωπον θα οφάζη ή προξενή ή έπι
τρέίπη τήν οφαγήν ζώου, είμή μόνον εντός σφαγείου.»* 

(γ) διά τής διαγραφής του εδαφίου (2) αύτου; και τής ιάναρι
(θμήαεως των υφισταμένων εδαφίων (3) εως (9) ώς έδα
ίφίων (2) εως (8), (αντιστοίχως* 

(δ) διά τής είίς το τέλος του Ιέδαφίου (4) αύ'τοΟ, ώς άνηριθμήθη, 
ιπροσθήκης τής ακολούθου1 επιφυλάξεως: 

!«ϊΝοεΐται δτι Ιέάν ό Επίσημος Κτηνίατρος ήθελε κρίνει 
Ιάναγ'καίαν περαιτέρω έργαστηριακήν 'έξέτασιν δύναται να 
\άποταθ?\ προς τοΰτο εις το Έπίσημον Κτηνιατρικόν Έργα
ίστήριον, αποστέλλων κατάλληλα προς τοΟτο δείγματα έκ 
ιτοΰ επηρεαζόμενου σφαγίου.»' και 

!(ε) διά τής εις τό τέλος του εδαφίου (5) αύτου, ώς άνηριθμήθη, 
αντικαταστάσεως τής τελείας διά κόμματος και προσθήκης 
των λέξεων «και εκδίδει δεόντως ήτιολογημένον πιστσποιη
τικόν κατασχέσεως, εν τω καθωρισμένω τύπω.». 

Τροποποίησις 4. Τό άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ
το0 6:ρθρου_4 θήκης του ακολούθου νέου εδαφίου ώς εδαφίου ι(1), των υφισταμένων 
Ιόμο!)ασΐΚ°υ εδαφίων (!1) και (2) άναριθμουμένων ώς εδαφίων (2) και (3), 

αντιστοίχως: 
!«'(1). Ουδέν κατάστημα λειτουργεί άνευ αδείας εκδιδο

μένης κατά τον καθωριαμένον τρόπον και τύπον και (εφ' δσον 
ιπληρουνται αϊ ΙύγειονομικαΙ συνθήκαι αϊ περιεχόμενοι εις 
ΙΚανονυσμούς έκδοθηισο μένους δυνάμει του παρόντος 'Νόμου: 

(Νοείται δτι καταστήματα υφιστάμενα προ τής ενάρξεως 
Γισχύος τοΟ παρόντος Νόμου καΐ των δυνάμει αυτοί) έκδο
θησομένων 'Κανονισμών θα εξακολουθήσουν λειτουργούντα 
Ιάνευ αδείας διά περίοδον ενός έτους. 'Μετά την ιπάροδον τής 
περιόδου ταύτης χρήζουν αδείας λειτουργίας (εκδιδομένης 
•κατά τάς διατάξεις του! παρόντος Νόμου και των δυνάμει 
ίαύτου έκδοθη σο μένων Κανονισμών.». 

Τροποιτοίησις 5. Τό άρθρον 5 τοΟ βασικοΟ νόμου τροποποιείται διά τής διαγρα
τοϋδρθρου_5 φ,̂ ς T O Q (ίρ^μου «1,000» (δευτέρα γραμμή) καΐ τής άντικαταστά
~""Λ~" σεώς του διά του αριθμού «500». τοΰ βασικού 
νόμου 
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6. Τό άρθρον 7 του βασικού! νάμοι> .καταργείται και άντικαθί Κατάργησΐς 
σταται δ ια του ακολούθου· νέου «άρθρου:! τοΰ άρθρου 7 

1 1 ■ του βασικού 
«Δ1κα(ωμα 7.—()1); Ό Διευθυντής, ο Επίσημος Κτηνίατρος η οιοσ ν6μ0υ 
εΐσόδου δήποτε έτερος,, έπι τούτω έξουσιοδοτηιμένος υπό τών και άντικατά
καΐ καΤασεως δυνάμει του παρόντος Νόμου έκδοθήσοιμένων Κανόνι ^ασίςτου 
σχέσεως, σ,μών, δύναται κ α τ ά π ά ν τ α χρόνον νά είσέρχηται είς οίον ^ ^ 

δήποτε κατάστημα π ρ ο ς τόν σκοπόν έλέγ ;χου και επιθεω
ρήσεως ζώων, κρέατος ή υποπροϊόντων κρέατος και 
γεν ικώτερον προς εκπλήρωσιν τών καθηκόντων του 
δυνάμει του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει αύτοΟ έκδο
θηοομένων Κανονισμών. 

1(2) Ουδέν πρόσωπον ιθά προβαίνη εις την κοπήν, πώ
λησιν, ίε'κθεοιν προς πώλησιν ή άποθήκευσιν κρέατος ή 
υποπροϊόντων,; εΙμή μόνον Ιέντός καταστήματος . 

,(3) 'Εάν κοοτά την μνημονευοίμένην έν εδαφίω (1) έπι
ΐθεώρησιν καταστήματος Ιδιαπιστωθη ή ϋπαρξις ακαταλ
λήλου δι ' άνθρωπίνην 'κατανάλωσιν κρέατος ή υποπροϊόν
τος , τούτο 'κατάσχεται άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως 'και 
(εκδίδεται δεόντως ήτιολογημένον πιστοποιητικόν κατα
σχέσεως ίεν τω καθωρισμένω τύ'πω : 

ΙΝοεΐται οτι εάν ό Ε π ί σ η μ ο ς 'Κτηνίατρος ήθελε κρίνει 
Ιάναγκαίαν περα ιτέρω Εργαστηρια ικήν Ιέξέτασιν, δύναται νά 
Ιάποταθη προς τούτο είς τό Έπίσημον Κτηνιατρικόν 
Έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν άποστέλλων κατάλληλα π ρ ο ς τούτο δεί
γ μ α τ α 'έκ του (επηρεαζόμενου κρέατος ή υποπροϊόντος 
κρέοττος και ν ά δ ιάταξη δέσμευσιν του τοιούτου κρέατος 
|ή υποπροϊόντος κρέατος δαπάνα ι ς της διευθύνσεως του1 

'καταστήματος, μέχρις οδ 'έκδο'θώσι τ ά αποτελέσματα της 
τοιαύτης εκτάσεως.) 

(4) "Αμα τη κατασχέσει τοιούτου κρέατος ή υποπροϊόν
τος κρέατος, ό ΊΕπίσημος '^Κτηνίατρος διατάσσει την διεύ
(θυνσιν του καταστήματος νά άπομακρύνη καΐ καταστρέψη 
τούτο ή μέρος αύτοΟ 'καΐ εν γένει νά λάβη πάν άναγκαΐον 
ιμέτρον ώστε νά ιμή τεθή εΐς κίνδυνον ή δημοσία υγεία ή 
(ή επιζωοτιολογι'κή κατάστασις τών ζώων.». 

7. Τό άρθρον 8 του δασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται κοπάργησις 
διά τοΟ ακολούθου νέου άρθρου. του άρθρου 8 
«Εΐσοτ/ωγή 8.—.(|1): Έκάστηι αποστολή κρεάτων ή υποπροϊόντων έκ νόμου"01*0" 
καΐύπο " ^ αλλοδαπής δέον δπως συνοδεύηται ύπό υγειονομικού καΐάντικα
προϊόντων Κτηνιατρικοί) Πιστοποιητικού εκδιδομένου ύπό της άρμο τάστασίςτου 
κρεάτων, δίας αρχής της χώρας προελεύσεως και ίκανοποιουντος »ιά„νέου 

έπιθεώρησις τ £ς διατάξεις τών δυνάμει του παρόντος ιΝόμου έκδοθησο ρ ρου" 
μένων Κανονισμών. καΐ κοττά 

σχεσις. 
(2) Τά οϋτω εισαγόμενα κρέατα ή υποπροϊόντα υπό

κεινται ε'ις ιέπιθεώρησιν διεξαγομένην ύπό του* 'Επισήμου 
(Κτηνιάτρου κατά τόν καθωρισμένον τρόπον είς τους δυ
νάμει του παρόντος 'Νόμου έκδοθησομένους Κανονισμούς. 

(3) Έάν κατά την μνημονευομένη ν εν έδΟφίω (2) έπι
θεώρησιν ό Επίσημος Κτηνίατρος διαπίστωση δτι ό,τιδή
ποτε τών ούτω εισαγομένων εΐναι ακατάλληλο ν δι' άνθρω
πίνην κατανάλωσιν δύναται νά απαγόρευση τήν έκφόρτωσιν 
ή, αναλόγως της περιπτώσεως, νά (διάταξη τήν έπανεξα
γωγήν τού, ή νά κατάσχη τούτο, άνευ οιασδήποτε αποζη
μιώσεως, δαπάναις του είσαγωγέως, και νά διάταξη τήν 
καταστροφήν του εκδίδων, δεόντως ήτιολογημένον,, πιστο
ποιητικόν κατασχέσεως εν τω καθωρισμένω τύπω: 
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Κεφ. 45. 

Νοείται ότι εάν ό Επίσημος Κτηνίατρος ήθελε κρίνει 
άναγκαίαν περαιτέρω έργαστηριακήν έξέτασιν, δύναται 
να άποταθή προς τούτο είς το Έπίσημον Κτηνιατρικόν 
Έργαστήριον, άποστέλλων κατάλληλα προς τοΰτο δείγμα
τα και να διάταξη την δέσμευσιν κρέατος ή υποπροϊόντων 
δαπάναις του είσαγωγέως, μέχρις οδ έκδοθώσι τά αποτε
λέσματα της τοιαύτης εξετάσεως. 

(4), Έπι της εισαγωγής κρέατος και υποπροϊόντων θά 
ιτυγχάνωσιν εφαρμογής,, τηρουμένων των αναλογιών, 
ιπλήν των ανωτέρω διατάξεων, και αϊ διατάξεις του περί 
Μεταδοτικών Νόσων τών Ζώων Νόΐμου.». 

ΤροποποΙησις 
του βασικοί) 
νόμου 
διά της 
•προσθήκης 
νέου 
άρθρου 8Α. 

«Δικαίωμα 
ενστάσεως. 

"Εναρξις 
Ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 

8. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της ένθέσεως του ακο
λούθου νέου ιάρθρου 8Α ευθύς μετά το άρθρον 8: 

8Α.—1(H) Πας δστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως 
ληφθείσης δυνάμει τοΰ εδαφίου (6) τοΰ άρθρου 3 ή τοΰ 
Ιέδαφίου (3) τοΰ άρθρου 7 ή' τοΰ εδαφίου (3) τοΰ' άρ
θρου 8 τοΰ παρόντος 'Νόμου, δύναται νά προσβάλη δι' 
Ιένστάσεως την τοιαύτη,ν ίάπό'φασιν ιέντός είί'κοσιτεσσάρων 
ωρών άπό της κοινοποιήσεως της αποφάσεως έν τη περι
πτώσει τοΰ εδαφίου (6) τοΰ άρθρου 3 και τοΰ εδαφίου 
..(3) τοΰ άρθρου 7, και εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών 
από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως έν τη περιπτώσει 
τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 8. 

\(2) Ή ιενστασίς εξετάζεται το ταχύτερον δυνατόν ύπό 
τριμελούς Επιτροπής απαρτιζόμενης έκ δύο Επισήμων 
ιΚτηνιάτρων, ετέρων ή τοΰ Ιένεργήσαντος την έπιθεώρη;σιν 
"'Επισήμου Κτηνιάτρου1, 'οριζομένων ύπό τοΰ Διευθυντού 
ικαί ιέξ ενός 'Εγγεγραμμένου Κτηνιάτρου,: υποδεικνυομένου 
ύπό τοΰ ύποιβαλόντος τήν ενστασιν. 

ί(3) Ή άπόφασις τής Έιπιτροπής 'είναι τελική και λαμ
βάνεται διά πλειοψηφίας τών ιμελών αυτής. 

(4) Ή δαπάνη τής Ικανοποιητικής διατηρήσεως τών 
(αντικειμένων τής εξετάσεως μέχρι τής επανεξετάσεως 
των, τά οδοιπορικά τών μελών τής 'Επιτροπής και ή 
ικαΘορισθηοΌμένη ε'ις Κανονισμούς δυνάμει τοΰ παρόντος 
ΙΓίόμου άποίζηιμίωσις τών μελών τής 'Επιτροπής βαρύνουν 
τόν Ιύποιβαλόντα τήν ενστασιν, (εξαιρουμένης τής περι

 .πτώσεως,, καθ' ήν /ή 'Επιτροπή, αποφαίνεται υπέρ αύτοΰ. 
j(5) Δέν παρέχεται δικαίωμα ενστάσεως εις περιπτώ

ίσεις καθ' ας το κατασχεθέν δυνατόν νά μεταδώση ;μολυ
ισματίκάς ή παρασιτικάς ασθενείας ε'ις τόν άνθρωίπον ή 
Ιέάν τοΰτο είναι δηλητηριώδες ή Ιάποσυντεθειμένον ή σεση
ιπός ή 'εγκυμονεί κινδύνους διά τήν κτηνοτροφίαν ή έάν 
τό δάρος του δέν ιύπερβαίνη τά δέκα κιλά.». 

9. Ή Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται ε'ίς (ήΐμερομηνίαν ορίσθη
σομένην διά γνωστοποιήσεως τοΰ Υπουργικού' Συμβουλίου,, δηίμο
σιευθησομένην εις την έπίσημον ιέφημερίδα τής Δημοκρατίας. 


