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Ο περί Παραγωγής και Χρήσης Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών 
Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Αριθμός 88(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΚΚΟΛΑΨΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παραγωγής και Χρήσης 

Αυγών προς Εκκόλαψη και των Νεοσσών Πουλερικών Νόμος του 1999. 
2. Στον παρόντα Νόμο— 

«αρχείο» σημαίνει το αρχείο που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 11 
του παρόντος Νόμου· 

«αυγά προς εκκόλαψη» σημαίνει αυγά πουλερικών με κέλυφος που 
προορίζονται για παραγωγή νεοσσών και που εμπίπτουν στα υποκεφάλαια 
04.07.00.11 και 04.07.00.19 του συνδυασμένου ονοματολογίουδασμο
λογίου, ταξινομημένα με βάση το είδος, την κατηγορία και τον τύπο· 

«βιομηχανικά αυγά» σημαίνει αυγά πουλερικών με κέλυφος ακατάλληλα 
για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων των σπασμένων 
αυγών, των αυγών που έχουν υποστεί επώαση και των βρασμένων αυγών 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
«διακριτικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό άδειας εγγραφής της εγκα

τάστασης ο οποίος παραχωρείται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατόπιν 
αίτησης της εγκατάστασης· 

«εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση ή μέρος εγκατάστασης για κάθε 
έναν από τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: 

(α) Πτηνοτροφείο γενετικού υλικού για την παραγωγή αυγών προς 
εκκόλαψη που προορίζονται για την παραγωγή νεοσσών παππογο
νικού, πατρογονικού ή εμπορικού τύπου· 

(β) πτηνοτροφείο αναπαραγωγής για την παραγωγή αυγών προς εκκό
λαψη που προορίζονται για την παραγωγή νεοσσών εμπορικού 
τύπου· 

(γ) εκκολαπτήριο για επώαση αυγών, εκκόλαψη και προμήθεια 
νεοσσών 

«εμπορία» σημαίνει την προσφορά για πώληση, την έκθεση για πώληση, 
την πώληση και κατοχή αυγών προς εκκόλαψη ή νεοσσών με σκοπό την 
πώληση και οποιαδήποτε δοσοληψία στα πλαίσια μεταβίβασης της κατοχής 
αυγών προς εκκόλαψη και νεοσσών από ένα άτομο σε άλλο. 

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 16 του παρό
ντος Νόμου οριζόμενο τμήμα ή κλάδο τμήματος ή λειτουργό του Υπουρ
γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ή οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια Υπηρεσία ή λειτουργό ήθελε ορισθεί από τον Υπουργό. 

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον Επιθεωρητή που ορίζεται δυνάμει του 
άρθρου 15 του παρόντος Νόμου. 

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τον 
παρόντα Νόμο. 
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«νεοσσοί» σημαίνει ζωντανά πουλερικά των ειδών όρνιθα, ινδόρνιθα ή 
γαληνά, πάπια, χήνα, φραγκόκοτα, ηλικίας κάτω των 72 ωρών που δεν έχουν 
πάρει ακόμη τροφή και το βάρος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 185 γραμ
μάρια και που εμπίπτουν στα υποκεφάλαια 01.05.11, 01.05.12 και 01.05.19 
του συνδυασμένου ονοματολογίουδασμολογίου των ακόλουθων κατηγοριών: 

(α) «νεοσσοί εμπορικού τύπου (utility)»: σημαίνει νεοσσούς ενός των 
ακόλουθων τύπων: 
(i) «νεοσσοί κρεατοπαραγωγής»: νεοσσοί που προορίζονται να 

παχυνθούν και σφαγούν πριν να φθάσουν σε σεξουαλική ωριμό
τητα· 

(ii) «νεοσσοί αυγοπαραγωγής»: νεοσσοί που προορίζονται να εκτρα
φούν με σκοπό την παραγωγή αυγών προς βρώση (εδώδιμων 
αυγών)· 

(iii) «νεοσσοί διπλής χρήσης»: νεοσσοί που προορίζονται να εκτρα

φούν με σκοπό την αυγοπαραγωγή ή την κρεατοπαραγωγή· 
(β) «πατρογονικοί νεοσσοί»: σημαίνει νεοσσούς που προορίζονται για 

την παραγωγή νεοσσών εμπορικού τύπου· 
(γ) «παππογονικοί νεοσσοί»: σημαίνει νεοσσούς που προορίζονται για 

την παραγωγή νεοσσών αναπαραγωγής (πατρογονικών)· 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει οποιοδήποτε ειδικά εξουσιοδοτημένο 
απ' αυτόν πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

«χωρητικότητα» σημαίνει το μέγιστο αριθμό αυγών προς εκκόλαψη που 
μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα στους επωαστήρες, εξαιρουμένων 
των εκκολαπτήρων. 
3.(1)(α) Η κατοχή, μεταφορά, χρήση, διανομή και διάθεση αυγών προς 

εκκόλαψη και των νεοσσών και 
(β) η επώαση των αυγών προς εκκόλαψη στο έδαφος της Δημοκρατίας 

επιτρέπονται για σκοπούς εκτροφής και εμπορίας μόνο εάν ικανοποιούνται 
οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου. 

(2) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου (1), η φράση «χρήση, διανομή 
και διάθεση» σε σχέση με τα αυγά προς εκκόλαψη περιλαμβάνει και την 
κατοχή ή έκθεση προς πώληση, διανομή, ή άλλη διάθεση με σκοπό την τοποθέ
τηση τους προς επώαση, ενώ σε σχέση με τους νεοσσούς σημαίνει την τοποθέ
τηση τους προς εκτροφή ή την πώληση τους ή την άλλως πως διάθεση τους με 
σκοπό την εκτροφή τους για σκοπούς αναπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής, 
αυγοπαραγωγής, ή διπλής χρήσης. 

(3) Εγκατάσταση με λιγότερα από 100 πτηνά και εκκολαπτήρια με χωρητι
κότητα μικρότερη από 1000 αυγά προς εκκόλαψη δεν υπόκεινται στις διατά
ξεις του παρόντος Νόμου. 

4.(1) Ουδείς λειτουργεί εγκατάσταση εκτός εάν είναι κάτοχος πιστοποιη
τικού εγγραφής της εγκατάστασης. 

(2) Ιδιοκτήτης ή κάτοχος εγκαταστάσεως ο οποίος ασκεί έλεγχο σε εγκατά
σταση οφείλει να— 

(α) Σημαίνει τα αυγά προς εκκόλαψη που προορίζονται για παραγωγή 
νεοσσσών κατά τεμάχιο· 

(β) συσκευάζει τα αυγά σε συσκευασίες· 
(γ) συσκευάζει τους νεοσσούς σε κιβώτια· και 
(δ) σημαίνει τα κιβώτια που περιέχουν τους νεοσσούς. 

Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 

Εγγραφή 
εγκαταστάσεων, 
πιστοποιητικό 
εγγραφής εγκα
τάστασης, όροι 
στην παραγωγή 
και χρήση 
αυγών προς 
εκκόλαψη και 
των νεοσσών. 
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Όροι, διάρκεια 5.—(1) Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής εκδίδεται από την Εντεταλμένη 
και ανάκληση γ π η ρ ε σ [ α με τα α π ο αίττ\οχ\ για εγγραφή της εγκατάστασης όπως ορίζεται 
εγγραφής. στους Κανονισμούς σε μητρώο τηρούμενο προς το σκοπό αυτό. 

(2) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της εγκατά
στασης ο οποίος ασκεί έλεγχο σ' αυτή. 

(3) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που 
έπεται του έτους έκδοσης του, εκτός αν ανακληθεί προηγουμένως, μπορεί 
όμως να ανανεώνεται αφού η Εντεταλμένη Υπηρεσία η οποία, αφού επιθεω
ρήσει την εγκατάσταση, βεβαιώνει ότι η εγκατάσταση και ο ιδιοκτήτης συνεχί
ζουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών. 

(4) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό εγγραφής μπορεί να ανακληθεί από την 
Εντεταλμένη Υπηρεσία και πριν την εκπνοή του, αν ο κάτοχος παραβεί οποια
δήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδή
ποτε από τους όρους του πιστοποιητικού. 

(5) Οποιοσδήποτε διακριτικός αριθμός μπορεί να αφαιρεθεί από την Εντε
ταλμένη Υπηρεσία, αν ο κάτοχος του παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε από τους όρους του 
πιστοποιητικού: 

Νοείται ότι η Εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου υποβάλλει αίτηση εντός τριών μηνών από την έναρξη της 
ισχύος του Νόμου. 

6.(1) Αυγά προς εκκόλαψη που προορίζονται για παραγωγή νεοσσών— 
(α) Σημαίνονται με επίθεση επί των αυγών προς επώαση του διακριτικού 

αριθμού της εγκατάστασης από την οποία παρήχθησαν 
(β) μεταφέρονται σε εντελώς καθαρές συσκευασίες που περιέχουν μόνο 

αυγά προς εκκόλαψη που ανήκουν στο ίδιο είδος, κατηγορία και τύπο 
πουλερικών που προέρχονται από το ίδιο εκκολαπτήριο και τα οποία 
φέρουν τουλάχιστο τις λέξεις: «αυγά προς εκκόλαψη» ή/και «eggs for 
hatching». 

(2) Τά αυγά προς εκκόλαψη που προορίζονται για εξαγωγή σε χώρες μη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συσκευασία τους, δυνατό να φέρουν 
ενδείξεις διαφορετικές από αυτές που προνοούνται στον παρόντα Νόμο, 
νοουμένου ότι αυτές δεν προκαλούν σύγχυση με τις τελευταίες ή με τις 
πρόνοιες οποιουδήποτε άλλου νόμου. 

(3) Οι συσκευασίες αυγών προς εξαγωγή σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δυνατό να φέρουν πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που προνο
ούνται από τον παρόντα Νόμο, νοουμένου ότι αυτές δεν προκαλούν σύγχυση 
με τις τελευταίες. 

(4) Αυγά προς εκκόλαψη με προέλευση από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εισάγονται μόνο εάν φέρουν τυπωμένο επί της συσκευασίας τους 
τουλάχιστο το όνομα της χώρας προέλευσης και τυπωμένες τις λέξεις «προς 
εκκόλαψη» ή «hatching» ύψους όχι μικρότερο των 3 χιλιοστομέτρων. Η 
συσκευασία θα περιέχει μόνο αυγά εκκόλαψης του ίδιου είδους και θα φέρει 
τις πιο κάτω πληροφορίες: 

(α) Τις ενδείξεις που προβλέπει το εδάφιο (1)· 
(β) το είδος των πουλερικών από το οποίο προέρχονται τα αυγά· 
(γ) το όνομα του αποστολέα ή της επιχείρησης ή τη διεύθυνση τους. 

Σήμανση των 
αυγών προς 
εκκόλαψη 
και της 
συσκευασίας 
τους. 
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7. Οι νεοσσοί συσκευάζονται κατά είδος, τύπο και κατηγορία πουλερικών 
σε κιβώτια που περιέχουν μόνο νεοσσούς από το ίδιο εκκολαπτήριο και 
φέρουν το διακριτικό αριθμό του εκκολαπτηρίου. 

Νεοσσοί προέλευσης από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγο
νται μόνο αν τηρούνται οι όροι του εδαφίου (1). Τα κιβώτια περιέχουν μόνο 
νεοσσούς από την ίδια χώρα προέλευσης, τον ίδιο αποστολέα και τις 
ακόλουθες ενδείξεις: 

(α) Το όνομα της χώρας προέλευσης, 
(β) Το είδος πουλερικών στο οποίο ανήκουν οι νεοσσοί, 
(γ) Το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα ή της επιχείρησης. 

8(1) Αυγά προς εκκόλαψη τα οποία δε σημαίνονται βάσει του άρθρου 6 
του παρόντος Νόμου δεν τοποθετούνται ή και αποσύρονται από την επωα

στική μηχανή. 
(2) Τα επωασθέντα αυγά που αποσύρονται είτε δυνάμει του εδαφίου (1) 

είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο από την επωαστική μηχανή χρησιμοποιούνται 
για σκοπούς άλλους εκτός από ανθρώπινη κατανάλωση. Οσάκις αυτά χρησι
μοποιούνται ως βιομηχανικά δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους στη 
βιομηχανία τροφίμων. 

9. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος Νόμου καθώς 
επίσης και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα αναγράφονται με σαφήνεια στην 
Ελληνική ή Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα. 

10.—(1) Αυγά προς εκκόλαψη ή νεοσσοί εισάγονται από χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία μόνο εάν συνοδεύονται από έγγραφα 
τα οποία περιέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις: 

(α) Εμπορική ονομασία και διεύθυνση της εγκατάστασης και διακριτικό 
της αριθμό· 

(β) αριθμό των αυγών προς εκκόλαψη ή των νεοσσών κατά είδος, κατη

γορία και τύπο πουλερικών 
(γ) ημερομηνία αποστολής· 
(δ) όνομα και διεύθυνση του αποστολέα. 

(2) Αυγά προς εκκόλαψη και νεοσσοί που εισάγονται από χώρες μη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται τα συνοδευτικά τους έγγραφα να έχουν, 
αντί του διακριτικού αριθμού της εγκατάστασης, το όνομα της χώρας προέ

λευσης. 
. 11. Χωρίς επηρεασμό προς τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου κάθε 

εκκολαπτήριο διατηρεί ένα ή περισσότερα αρχεία, στα οποία καταχωρούνται 
τα πιο κάτω στοιχεία κατά είδος, κατηγορία (παππογονικού, πατρογονικού ή 
εμπορικού τύπου) και τύπο (κρεατοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής ή διπλής 
χρήσης): 

(α) Ημερομηνία κατά την οποία τα αυγά τοποθετούνται στην επώαση, 
αριθμό των επωασθέντων αυγών και διακριτικός αριθμός της εγκατά

στασης στην οποία παράγονται τα αυγά προς εκκόλαψη· 
(β) ημερομηνία της εκκόλαψης και αριθμός των εμπορεύσιμων νεοσσών 

(καλής ποιότητας)· 
(γ) αριθμός των επωασθέντων αυγών που απομακρύνονται από τους 

επωαστήρες και το όνομα και διεύθυνση του αγοραστή. 
Κάθε εκκολαπτήριο διατηρεί τα πιο πάνω αρχεία για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον ενός έτους από την τελευταία καταχώρηση. 

Συσκευασία 
και σήμανση 
των νεοσσών. 

Χρήση αποσυ
ρόμενων από 
την επώαση 
αυγών. 

Γλώσσες 
σήμανσης. 

Συνοδευτικά 
έγγραφα 
εισαγόμενων 
αυγών εκκό
λαψης και 
νεοσσών από 
χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Τήρηση 
αρχείων. 
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Κοινοποίηση 
εγγεγραμμένων 
εγκαταστάσεων 
στην Επιτροπή 
τηςΕυρωπαϊ
κής Ένωσης. 

Κοινοποίηση 
στοιχείων στην 
Εντεταλμένη 
Υπηρεσία. 

Ενημέρωση της 
Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Διορισμός, 
αρμοδιότητες 
και εξουσίες 
Επιθεωρητή. 

12. Την 1.1.2003 ο Υπουργός διά της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κοινοποιεί 
στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις αντίστοιχες Υπηρεσίες των 
Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο των εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθορίζοντας το διακριτικό αριθμό, 
το όνομα και τη διεύθυνση κάθε εγκατάστασης. Κάθε αλλαγή σ' αυτό τον 
κατάλογο θα κοινοποιείται στην αρχή κάθε τριμήνου στα λοιπά Κράτη μέλη 
και στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

13.—(1) Κάθε εκκολαπτήριο κοινοποιεί μηνιαίως στην Εντεταλμένη Υπηρεσία 
κατά είδος, κατηγορία και τύπο, τον αριθμό των αυγών που τοποθετήθηκαν 
προς επώαση και τον αριθμό των εκκολαφθέντων εμπορεύσιμων νεοσσών. 

(2) Τα στατιστικά στοιχεία για τα κοπάδια πτηνών παππογονικού ή πατρο
γονικού τύπου θα ζητούνται, οσάκις ήθελεν κριθεί αναγκαίο, από Πτηνοτρο
φείο γενετικού υλικού ή αναπαραγωγής για σκοπούς σχετικούς με την εφαρ
μογή του Νόμου που αφορά τα πρότυπα παραγωγής, ταξινόμησης, σήμανσης 
και εμπορίας των εδώδιμων αυγών. 

14. Από την 1.1.2003 ο Υπουργός διά της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, μόλις 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 ληφθούν και αναλυθούν, κοινο
ποιεί στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μηνιαία περιληπτική έκθεση 
βασισμένη στα στοιχεία του προηγούμενου μήνα και η οποία περιέχει επιπρό
σθετα τον αριθμό των νεοσσών που εισάγονται και εξάγονται κατά τον ίδιο 
μήνα, κατά είδος, κατηγορία και τύπο πουλερικών. 

15.—(1) Ο Υπουργός διορίζει λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή άλλης Υπηρεσίας, για να ενεργούν ως 
Επιθεωρητές στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων. 

(2) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατόν να ανατίθενται ειδικά δυνάμει 
άλλης διατάξεως του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Κανονισμών ή Διαταγμάτων, ο Επιθεωρητής— 

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για 
χορήγηση άδειας, έγκρισης, εξαίρεσης ή πιστοποιητικών δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, καθώς και για σκοπούμενες ανακλήσεις ή διαφορο
ποίηση αυτών 
αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου και συμβουλεύει όσον αφορά τα μέτρα που θα 
ληφθούν 
ακυρώνει το πιστοποιητικό εγγραφής της εγκατάστασης· 
εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελαν ανατεθεί σ' αυτόν για 
τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των 
δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων. 

(2) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε Επιθεωρητής, 
σ' οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει το πιστοποιητικό της ιδιό
τητας του— 

(α) Επιθεωρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ή αρχείο αυτής σχετικά με τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου· 
προβαίνει σε σήμανση οποιουδήποτε πτηνού ή αρχείου σχετικά με 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου· 
εισέρχεται σ' οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους όπου έχει 
εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διεξάγονται εργασίες που ρυθμίζονται 
από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανο
νισμούς και Διατάγματα· 

(β) 

(γ) 
(δ) 

(β) 

(Υ) 



303 Ν. 88(Ι)/99 

(δ) επισκέπτεται χώρους, εγκαταστάσεις και υποστατικά πτηνών αναπα

ραγωγής για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης οποιασδήποτε παρά

βασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων αν κρίνει αναγκαίο* 

(ε) κατάσχει αυγά προς εκκόλαψη, νεοσσούς, άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
που πιστεύει ότι θα χρειασθούν σε μελλοντική ποινική διαδικασία 
για το αδίκημα αυτό, σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι έχει 
διαπραχθεί αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

16.—(1) Ο Υπουργός διορίζει οποιοδήποτε Τμήμα ή Κλάδο Τμήματος ή 
Λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή 
οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για έναν ή περισ

σότερους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Διαταγμάτων και των Κανονισμών. 

(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) διορισμός γίνεται με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Την 1.1.2003 ο Υπουργός διά της Εντεταλμένης Υπηρεσίας κοινοποιεί στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το όνομα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας και οποιεσδήποτε αλλαγές 
γίνουν σε σχέση με την Εντεταλμένη Υπηρεσία. 

17.—(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για 
διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα και της ανωνυμίας των πληροφο
ριών που δίνονται σε σχέση με το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου. 

(2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο αποκαλύψει σε άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε 
πληροφορία την οποία απέκτησε ως αποτέλεσμα άσκησης εξουσιών δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα, εκτός αν η αποκάλυψη έγινε— 

(i) Κατά ή για την εκπλήρωση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας που απορρέει από τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανο

νισμού που ισχύει στη Δημοκρατία· ή 
(ii) στα πλαίσια εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας· ή 

(iii) σε σχέση με τη διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για 
τους σκοπούς οποιασδήποτε αστικής ή ποινικής διαδικασίας. 

(3) Πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται ένοχο αδικήματος δυνάμει του εδαφίου (1) 
πιο πάνω υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 
λίρες. 

18. Πρόσωπο το οποίο— 
(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη 

του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονι

σμών και Διαταγμάτων 
(β) εσκεμμένα εμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων ή 

εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
.εκδοθέντων Διαταγμάτων και Κανονισμών 

(γ) εφόσον του ζητηθεί, αρνείται να δώσει το όνομα και τη διεύθυνση του 
ή δίνει ψευδές όνομα ή διεύθυνση, 

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, 
επιπρόσθετα δε το εκδικάζον Δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως τα 

Διορισμός 
Εντεταλμένης 
Υπηρεσίας. 

Εμπιστευ
τικότητα. 

Αδικήματα. 
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αυγά εκκόλαψης ή οι νεοσσοί, σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα, 
κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης 
κατά την κρίση του δικαστηρίου. 

Κανονισμοί και 19. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Διατάγματα και Κανονι
Διαταγματα. σ μ θ υ ς π ο υ δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αναφο

ρικά με οποιοδήποτε θέμα που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο απαιτεί καθο
ρισμό ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου. 

Έναρξη της 20. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημερομηνία που θα καθο

ισχύοςτου ρίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην 
Ν^συ°ς Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 


