
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και
Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 34(Ι) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1993 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των 
Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμο του 1993 (που στο 
εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμοι του 1993 και του 2001. 

Συνοπτικός τίτλος. 

13(Ι) του 1993. 

 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «άδεια 
εισαγωγής» και «παρασκευαστής ζωοτροφών», όπου αυτές αναφέρονται στο κείμενο 
του, με τις λέξεις «έγκριση εισαγωγής» και «παρασκευαστής», αντίστοιχα. 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου «άδεια εισαγωγής» της λέξης 
«άδεια», όπου αυτή απαντάται, με τη λέξη «έγκριση»·  
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(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «απλή ζωοτροφή» με τον ακόλουθο 
νέο ορισμό: 

« 'απλή ζωοτροφή' ή 'πρώτη ύλη ζωοτροφών' σημαίνει διάφορα προϊόντα φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης, σε φυσική κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, και τα παράγωγα 
της βιομηχανικής επεξεργασίας τους, καθώς και οργανικές ή ανόργανες ουσίες, με 
προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος 
διατροφή των ζώων είτε ως αυτούσιες ή μετά από επεξεργασία, για την παρασκευή 
σύνθετων ζωοτροφών ή ως αραιωτικά συστατικά των προμιγμάτων·»· 

(γ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «αυτούσιο προσθετικό» των λέξεων «εις 
το Παράρτημα» (δεύτερη γραμμή)· 

(δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των πιο κάτω νέων 
ορισμών: 

«'εγκατάσταση' σημαίνει κάθε μονάδα παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών· 

'ενδιάμεσος' σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο 
που παρασκευάζει αποκλειστικά για τις κτηνοτροφικές του ανάγκες, σύνθετες 
ζωοτροφές, που έχει στην κατοχή ή υπό την ευθύνη του καθοριζόμενα προσθετικά 
των ζωοτροφών, καθοριζόμενα προμίγματα παρασκευασθέντα από αυτά τα 
προσθετικά ή άλλα καθοριζόμενα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των 
ζώων, σε ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ παραγωγής και χρήσης·»· 

(ε) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος του ορισμού του όρου «κτιριακές 
εγκαταστάσεις» και την προσθήκη των λέξεων «ή για εκτροφή ζώων»· 

(στ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «παρασκευαστής ζωοτροφών» της 
λέξης «ζωοτροφών»· 

(ζ) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «πρόμιγμα» των λέξεων «εις το 
Παράρτημα» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) και των λέξεων «σε ποσότητα μέχρι 5% 
της ποσότητας της ζωοτροφής» (έκτη και έβδομη γραμμή)· 

(η) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «προσθετικό των ζωοτροφών» με 
τον πιο κάτω νέο ορισμό: 

«'προσθετικό των ζωοτροφών' σημαίνει κάθε καθοριζόμενη ουσία ή 
παρασκεύασμα ουσίας που χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων με σκοπό τη 
βελτίωση των χαρακτηριστικών των ζωοτροφών ή των ζωικών προϊόντων ή την 
ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των ζώων ή τη βελτίωση της ζωικής 
παραγωγής, ιδιαίτερα με επίδραση στη γαστροεντερική μικροχλωρίδα ή στην 
πεπτικότητα των ζωοτροφών ή τη συμβολή, μέσω της διατροφής, στην επίτευξη 
ιδιαίτερων διατροφικών σκοπών ή στην ικανοποίηση ιδιαίτερων διατροφικών 
αναγκών των ζώων σε συγκεκριμένη περίοδο· ή την πρόληψη ή τη μείωση των 
επιβλαβών επιδράσεων που προκαλούνται από τα ζωικά απόβλητα ή τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος του ζώου·»· 

(θ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «σύνθετη ζωοτροφή» με τον 
ακόλουθο νέο ορισμό: 
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«'σύνθετη ζωοτροφή' σημαίνει μίγματα πρώτων υλών ζωοτροφών, με 
προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, που προορίζονται για την από του στόματος 
διατροφή των ζώων είτε ως πλήρης ζωοτροφή ή ως συμπληρωματική ζωοτροφή·»· 
και 

 

(ι) με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «σύνθετη ζωοτροφή κατά παραγγελία», 
μετά τη λέξη «γραπτές» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «και ενυπόγραφες». 

 

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «το εδάφιο 10» 

(πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «το εδάφιο (3)»· και 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «ζωοτροφών» 
(τέταρτη γραμμή) των λέξεων «ή ουσίες επιτρεπόμενες με βάση το εδάφιο (1)». 

 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού της 

λέξης «ζώων», με τη φράση «ζώων ή»· 
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: «(δ) χρησιμοποιεί υλικό για διατροφή των ζώων,»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση του κειμένου του εδαφίου (1) αυτού που αρχίζει με τις 
λέξεις «είναι ένοχο» και λήγει με τις λέξεις «για τον άνθρωπο.» (έκτη μέχρι δέκατη 
γραμμή) με το ακόλουθο νέο κείμενο: «είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, αν η 
δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού αποδειχθεί μετά από ανάλυση του 
δείγματος που λήφθηκε από αυτό ότι περιέχει— 

 

(α) Στην περίπτωση των παραγράφων (α), (β) ή (γ), οποιαδήποτε ουσία που 
καθορίζεται ως δηλητηριώδης ή επικίνδυνη ή ανθυγιεινή για οποιαδήποτε ζώα ή, 
μέσω της κατανάλωσης προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά, για τον 
άνθρωπο· ή 

 

(β) στην περίπτωση της παραγράφου (δ), οποιαδήποτε ουσία που καθορίζεται ως 
δηλητηριώδης ή επικίνδυνη ή ανθυγιεινή για τον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης 
προϊόντων από ζώα που τρέφονται με τέτοια υλικά.»· 

 

(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού του σημείου του 
κόμματος μετά τη λέξη «ζώα» (τρίτη γραμμή)· 

 

(ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού μετά τη λέξη 
«αδίκημα» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «χρήσης ή» και την προσθήκη μετά τη λέξη 
«οποιαδήποτε» (πέμπτη γραμμή) της λέξης «ουσία»· και 

 

(στ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) αυτού της 
φράσης «της παραγράφου αυτής» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του 
εδαφίου αυτού·». 

 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Εγκατάσταση για την οποία έχει εκδοθεί άδεια παρασκευής ή και 
συσκευασίας υλικών προς πώληση με βάση το άρθρο 25 του βασικού νόμου και το 
άρθρο 12 του παρόντος Νόμου ή εγκατάσταση 
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 εγγεγραμμένη με βάση το άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή εγκεκριμένη με βάση το 
άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, δύναται να παρασκευάζει σύνθετες ζωοτροφές κατά 
παραγγελία, τηρουμένων πάντοτε των σχετικών περί προσθετικών των ζωοτροφών 
διατάξεων του άρθρου 13 του Νόμου και των καθοριζόμενων διατάξεων για 
δηλητηριώδεις, επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες.»· 

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού πριν από τη λέξη «σύσταση» (τέταρτη 
γραμμή) της λέξης «χημική»· και 

 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τις λέξεις «του παρόντος άρθρου» 
(πρώτη γραμμή) του εξής κειμένου: 

 «ή δίδει γραπτή δήλωση η οποία σε σχέση με τη δειγματοληφθείσα ποσότητα του υλικού 
είτε δεν περιλαμβάνει μια ή περισσότερες από τις βάσει των εδαφίων (1) και (2) 
προνοούμενες υποχρεωτικές λεπτομέρειες για τη φύση, σύσταση ή ποιότητα των 
χρησιμοποιηθέντων υλικών για παρασκευή της σύνθετης ζωοτροφής ή περιέχει 
οποιαδήποτε ψευδή ή εσφαλμένα στοιχεία ή πληροφορίες,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από τον πλαγιότιτλό του της λέξης «Παράρτημα.»· 
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «στο Παράρτημα» 
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «στους Κανονισμούς» και της φράσης «και 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο Παράρτημα» (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή) με τη φράση, «,εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά ο τρόπος χορήγησής 
τους.»· 

 (γ) με τη διαγραφή των εδαφίων (2) μέχρι (8) αυτού και την αναρίθμηση των 
εδαφίων (9) και (10) σε εδάφια (2) και (3), αντίστοιχα· και 

 (δ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού, όπως αναριθμήθηκε, των 
λέξεων και αριθμών «των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (5) και (6),» (τέταρτη γραμμή) 
με τις λέξεις «του παρόντος άρθρου,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 15 του 
βασικού νόμου. 

8. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την προσθήκη μετά τη λέξη «υποστατικά» (πρώτη γραμμή) της φράσης 
«ή κτιριακές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων και αυτών» και μετά τη λέξη 
«υποστατικών» και πριν την άνω τελεία (τρίτη γραμμή) της φράσης «ή των κτιριακών 
εγκαταστάσεων». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 18 του 
βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση από αυτό της λέξης «ημερών» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «μερών». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 23 του 
βασικού νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (θ) αυτού της πρότασης «τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Κτηνοτρόφων που ορίζονται από τον Υπουργό με εισήγηση 
των εν λόγω αγροτικών οργανώσεων και Συνδέσμου.» (τέταρτη, πέμπτη και έκτη 
γραμμή), με την εξής πρόταση: 

 «τις οργανώσεις των κτηνοτρόφων που ορίζονται από τον Υπουργό, με εισήγηση των 
αγροτικών οργανώσεων και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων.»· και 

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (θ) αυτού της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

 «(ι) Το Διευθυντή της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, ή όταν αυτός κωλύεται, 
άλλου εκπροσώπου της Επιτροπής.». 
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11. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 24 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού της 
φράσης που αρχίζει με τις λέξεις «εγγραφή υλικών» και λήγει με τις λέξεις «άδεια 
παρασκευής·» (τρίτη μέχρι έκτη γραμμή) με την ακόλουθη φράση: 

 «εγγραφή και την έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων, την έκδοση 
αδειών παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών την έγκριση εισαγωγής 
υλικών και την κυκλοφορία και χρήση καθοριζόμενων υλικών·»· 

 

(β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού της λέξης 
«άδειας» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «έγκρισης»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) αυτού των 
λέξεων «εγγραφής υλικών» με τις λέξεις «χορήγησης πιστοποιητικών εγγραφής 
εγκαταστάσεων ή ενδιάμεσων και πιστοποιητικών έγκρισης εγκαταστάσεων ή 
ενδιάμεσων»· 

 

(δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού μετά τη λέξη 
«εισαγωγείς,» (δεύτερη γραμμή) της λέξης «αδειούχους», την απάλειψη του 
σημείου της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε) και την προσθήκη της 
φράσης «και τους κατόχους πιστοποιητικών εγγραφής ή έγκρισης·»· 

 

(ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) αυτού μετά τη λέξη 
«δειγματοληψία» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «και ανάλυση» και με την 
προσθήκη, μετά τη λέξη «αδειών» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «και των 
πιστοποιητικών»· 

 

(στ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (2) αυτού των λέξεων «την έκδοση 
Κανονισμών» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τη λέξη «τα θέματα» 
και της λέξης «εγγραφή» (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη «υλικών» 
(τέταρτη γραμμή) της φράσης «,την έγκριση και εγγραφή εγκαταστάσεων και 
ενδιάμεσων, την έκδοση άδειας παρασκευής ή και συσκευασίας υλικών». 

 

12. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 25 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης «κανένας» (πρώτη 
γραμμή) με τη φράση «σε καμία καθοριζόμενη εγκατάσταση» και της φράσης 
«παρασκευάζει ή και συσκευάζει» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 
«παρασκευάζεται ή και συσκευάζεται»· 
(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (3) αυτού μετά τη λέξη «στους» (πρώτη γραμμή) 
της λέξης «προαναφερθέντες» και την προσθήκη μετά τη λέξη «ζωοτροφές» (τρίτη 
γραμμή) των λέξεων «καθορίζεται ότι»· και 

 

(γ) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού των λέξεων «ζωοτροφών και 
προμιγμάτων» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «καθοριζόμενων υλικών.». 

 

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 25 του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

«Εγγραφή 
εγκαταστάσε
ων και 
ενδιάμεσων. 

25Α.—(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να 
παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια 
προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, ή να παρασκευάζονται, για να 
τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική της χρήση, σύνθετες 
ζωοτροφές που περιέχουν 
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καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα, και 
κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να συσκευάζει ή εισάγει προς πώληση ή 
πωλεί ή κατέχει προς πώληση καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή 
καθοριζόμενα προμίγματα, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι 
εγγεγραμμένοι και κατόχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, θα 
καλείται 'Πιστοποιητικό Εγγραφής Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό 
Εγγραφής Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς. 

(2) Το Πιστοποιητικό Εγγραφής δύναται να εκδίδεται χωριστά για κάθε 
καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια εγκατάσταση 
ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε εγγραφή οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο εφαρμοζόμενος έλεγχος 
ποιότητας των υλικών, οι συνθήκες παρασκευής και αποθήκευσης, τα 
τηρούμενα μητρώα καθώς και άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη 
διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή και ασφαλή παρασκευή των 
υλικών αυτών συμφωνούν με τους Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. 

(3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Εγγραφής πρέπει 
να αποτείνονται γραπτώς προς το Συμβούλιο, παρέχοντας πλήρη στοιχεία 
των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, του προσωπικού, των 
ελέγχων ποιότητας των υλικών, των συνθηκών αποθήκευσης και άλλων 
καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικών με την 
παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών. 

(4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Εγγραφής ισχύουν για 
καθοριζόμενη περίοδο και μπορούν να ανανεώνονται από το Συμβούλιο 
για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο αριθμό Πιστοποιητικού 
Εγγραφής, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί 
με το καθοριζόμενο τέλος τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος τους. 

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό 
διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του 
πιστοποιητικού και της ημερομηνίας έκδοσης του νέου θεωρείται ως 
χρόνος νόμιμης ισχύος του πιστοποιητικού. 

(6) Πιστοποιητικά Εγγραφής, των οποίων έληξε η ισχύς και δεν έγινε ή 
δε ζητήθηκε ανανέωσή τους, ανακαλούνται από το Συμβούλιο. 

(7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε 
περίπτωση εντός καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της 
αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Εγγραφής, στην εξέταση της αίτησης και 
ενημέρωση του αιτητή όπως θα καθοριστεί. 

(8) Κάθε εγγεγραμμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το 
αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εγγραφής καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό 
αριθμό εγγραφής στο μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγγεγραμμένων 
Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο Εγγεγραμμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται 
στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
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 (9) Πιστοποιητικά Εγγραφής που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται 
οριστικά από το Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της 
δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν επιθεώρησης ότι η 
εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, παύουν να πληρούν τους οποιαδήποτε 
καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητας και δεν έχουν 
συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 

 (10) Η εισαγωγή, από οιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η 
εγκατάσταση παρασκευής χρήζει εγγραφής βάσει του εδαφίου (1) 
επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, το 
πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα ότι η 
εγκατάσταση αυτή πληροί τους καθοριζόμενους όρους.». 

 

14. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 26 του 
βασικού νόμου. (α) Με την αντικατάσταση από τον πλαγιότιτλό του των λέξεων «έκδοση αδείας» 

με τη λέξη «έγκριση»· και 

ε την αντικατάσταση, όπου αναφέρονται στο κείμενο του άρθρου αυτού, των λέξεων 
«άδεια», «άδειες», «άδειας» και «αδειών», με τις λέξεις «έγκριση», «εγκρίσεις», 
έγκρισης» και «εγκρίσεων», αντίστοιχα. 

 

15. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου αντικαθίσται με το ακόλουθο νέο άρθρο: Αντικατάσταση 
του άρθρου 27 του 
βασικού νόμου. 

«Έγκριση 
εγκαταστάσεων 
και ενδιάμεσων. 

27.-(1) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός αν 
καθορίζεται διαφορετικά, σε καμιά εγκατάσταση δεν μπορούν να 
παρασκευάζονται για να τίθενται σε κυκλοφορία καθοριζόμενα αυτούσια 
προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα καθοριζόμενα υλικά, ή να 
παρασκευάζονται, για να τίθενται σε κυκλοφορία ή για αποκλειστικά δική 
της χρήση, σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν καθοριζόμενες ζωοτροφές 
ή καθοριζόμενα προμίγματα, και κανένας ενδιάμεσος δεν μπορεί να 
συσκευάζει ή εισάγει για πώληση ή πωλεί ή κατέχει για πώληση 
καθοριζόμενα αυτούσια προσθετικά ή καθοριζόμενα προμίγματα ή άλλα 
καθοριζόμενα υλικά, εκτός αν η εγκατάσταση ή ο ενδιάμεσος είναι 
εγκεκριμένοι και κάτοχοι πιστοποιητικού (που, κατά περίπτωση, καλείται 
'Πιστοποιητικό Έγκρισης Εγκατάστασης' ή 'Πιστοποιητικό Έγκρισης 
Ενδιάμεσου'), που εκδόθηκε από το Συμβούλιο με βάση τον παρόντα 
Νόμο και τους Κανονισμούς. 

  

 (2) Το Πιστοποιητικό Έγκρισης μπορεί να εκδίδεται χωριστά για κάθε 
καθοριζόμενη δραστηριότητα με την οποία θα ασχοληθεί μια 
εγκατάσταση ή ένας ενδιάμεσος και εφόσον πριν από οποιαδήποτε 
εγγραφή οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το προσωπικό, ο 
εφαρμοζόμενος έλεγχος ποιότητας, οι συνθήκες παρασκευής και 
αποθήκευσης, τα τηρούμενα έγγραφα και άλλες λεπτομέρειες και 
διαδικασίες που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας και την ορθή 
και ασφαλή παρασκευή των υλικών αυτών συμφωνούν με τους 
Κανονισμούς για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 

 (3) Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση Πιστοποιητικού Έγκρισης πρέπει 
να αποτείνονται γραπτώς στο Συμβούλιο παρέχοντας πλήρη στοιχεία των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, 
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 του προσωπικού, των συνθηκών αποθήκευσης, των ελέγχων ποιότητας των υλικών, των 
τηρούμενων εγγράφων και άλλων καθοριζόμενων λεπτομερειών και διαδικασιών που θα 
χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή των συγκεκριμένων υλικών. 

 (4) Τα χορηγούμενα Πιστοποιητικά Έγκρισης ισχύουν για καθοριζόμενη περίοδο και 
μπορεί να ανανεώνονται από το Συμβούλιο για την ίδια περίοδο και κάτω από τον ίδιο 
αριθμό Πιστοποιητικού Έγκρισης, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων που 
υποβάλλεται μαζί με το καθοριζόμενο τέλος έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της 
ισχύος τους. 

 (5) Σε περίπτωση που αίτηση υποβάλλεται εμπρόθεσμα, το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της ημερομηνίας της αίτησης ανανέωσης του πιστοποιητικού και της ημερομηνίας 
έκδοσης του νέου θεωρείται ως χρόνος νόμιμης ισχύος του συγκεκριμένου 
πιστοποιητικού. 

 (6) Πιστοποιητικά Έγκρισης των οποίων πέρασε ο χρόνος λήξης και δεν έγινε ή δε 
ζητήθηκε ανανέωσή τους ανακαλούνται από το Συμβούλιο. 

 (7) Το Συμβούλιο προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός 
καθοριζόμενης χρονικής περιόδου από της υποβολής της αίτησης έκδοσης 
Πιστοποιητικού Έγκρισης, στην εξέταση της αίτησης και ενημέρωση του αιτητή όπως θα 
καθοριστεί. 

 (8) Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση ή κάθε ενδιάμεσος και το αντίστοιχο 
Πιστοποιητικό Έγκρισης καταγράφονται με τον ίδιο ατομικό αριθμό έγκρισης στο 
Μητρώο (που καλείται 'Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων' ή 'Μητρώο 
Εγκεκριμένων Ενδιάμεσων'), που τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. 

 (9) Πιστοποιητικά Έγκρισης που έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οριστικά από το 
Συμβούλιο σε περίπτωση τερματισμού της δραστηριότητας ή αν αποδειχθεί κατόπιν 
επιθεώρησης ότι η εγκατάσταση, ή ο ενδιάμεσος, δεν πληρούν οποιαδήποτε 
καθοριζόμενη προϋπόθεση της δραστηριότητάς τους και δεν έχουν συμμορφωθεί προς 
την απαίτηση αυτή σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

 (10) Η εισαγωγή, από οποιοδήποτε πρόσωπο, υλικού του οποίου η εγκατάσταση 
παρασκευής χρήζει έγκρισης βάσει του εδαφίου (1), επιτρέπεται εφόσον, τηρουμένων 
των προνοιών του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά έγγραφα ότι η εγκατάσταση αυτή πληροί τέτοιους καθοριζόμενους 
όρους.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 29 του 
βασικού 

16. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

νόμου. (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«εγγραφή,» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή έγκριση των εγκαταστάσεων ή των 
ενδιάμεσων, την έγκριση εισαγωγής,»· 

 (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (β) αυτού της φράσης «ως 
ζωοτροφή» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «για διατροφή των ζώων», τη διαγραφή 
της λέξης «εγγραφή» (τρίτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη «αδειών» 
(πέμπτη γραμμή) του σημείου του κόμματος και των λέξεων «εγκρίσεων ή 
πιστοποιητικών»· και 
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(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, μετά τη λέξη «άδειας» (δεύτερη 
γραμμή), της φράσης «ή έγκρισης ή πιστοποιητικού». 

 

17. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά τις 
λέξεις «μπορεί να εκδίδει» (πρώτη γραμμή) ενός κόμματος και των λέξεων «με τη 
συμβουλή του Συμβουλίου,» και την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «εγγραφή» 
(δεύτερη γραμμή) των λέξεων «και έγκριση εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων,». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 30 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την απάλειψη στο εδάφιο (1) αυτού της τελείας μετά τη λέξη 
«Δημοκρατία.» (τέταρτη γραμμή) και την προσθήκη της φράσης «παρά μόνο για 
ερευνητικούς σκοπούς ύστερα από την έγκριση του Συμβουλίου.»· και 

(β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

Κεφ. 24. 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
26.9.1957. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
11.7.1975 
15.5.1987 
18.6.1993 
14.7.1995 
2.7.1999. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (I): 
19.3.2001. 

«(4) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του 
περί Νοθείας Γεωργικών Προϊόντων Νόμου και των σχετικών 
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση το Νόμο αυτό δεν τυγχάνουν 
εφαρμογής όσον αφορά την καταβολή δικαιωμάτων επιθεώρησης για 
προϊόντα που προορίζονται για χρήση στη διατροφή των ζώων και τα 
οποία υπόκεινται σε καταβολή τέλους, σύμφωνα με τους περί 
Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, 
Προμήθειας και Χρήσεως) Κανονισμούς του 2001. 

 

  

19. Το Παράρτημα του βασικού νόμου με τον παρόντα Νόμο διαγράφεται. Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με τη 
διαγραφή του 
Παραρτήματος. 
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