
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. 3601 της 10ης ΜΑ Ι ΟΥ 2002

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ I

Ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του
Κρέατος Πουλερικών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 47(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την 
Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία του Κρέατος Πουλερικών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την 
Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμο του 2000 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, 
Σήμανση και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμοι του 2000 και 2002. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

Συνοπτικός τίτλος. 

101(Ι) του 2000. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του βασικού 

νόμου. 

«Άδεια Εγγραφής της 

Εγκατάστασης. 
4.—(1) Ουδείς λειτουργεί εγκατάσταση για τους σκοπούς εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου εκτός εάν είναι κάτοχος σχετικής άδειας εγγραφής. 

 
(2) Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της εγκατάστασης, ο οποίος ασκεί τον 

έλεγχο σε υποστατικά οφείλει να—  
(α) Τεμαχίζει· 
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(β) ταξινομεί· 

 
(γ) συσκευάζει· 

 
(δ) σημαίνει· και 

 (ε) φυλάσσει, 
 το κρέας πουλερικών αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος. 

 (3) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο της 
εγκατάστασης, ο οποίος έχει τον έλεγχο σ' αυτή και απευθύνεται στην 
Εντεταλμένη Υπηρεσία: 

Παράρτημα Τύπος Α και Β. Νοείται ότι για εγκατάσταση, που λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την έναρξη 
ισχύος του Νόμου. Τύπος Αίτησης για έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης 
και Τύπος Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης επισυνάπτονται ως Παράρτημα 
(Τύπος Α και Τύπος Β, αντιστοίχως). 

 (4) Μαζί με την Αίτηση για έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης ο 
αιτητής οφείλει να υποβάλει— 

94(Ι) του 1979  

65(Ι) του 1981. 
(α) Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών 
βάσει του περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμου του 1979 και 1981, ως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

 (β) άδεια Οικοδομής ή Πολεοδομική Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου 
τεμαχισμού κρέατος πουλερικών και τους συνοδευτικούς αυτής όρους και 
Σχέδια, 

 (γ) δείγματα των Πινακίδων σήμανσης που ο αιτητής προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης Άδειας Εγγραφής 
Εγκατάστασης, 

 (δ) άλλα έγγραφα τα οποία δύναται να ζητήσει ανάλογα με την περίπτωση η 
Εντεταλμένη Υπηρεσία. 

 (5)(α) Για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ως πτηνοσφαγεία/εργαστήρια 
τεμαχισμού κρέατος πουλερικών και είχαν την Άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) του εδαφίου (4), η Εντεταλμένη Υπηρεσία δύναται να εκδώσει 
Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης, χωρίς να απαιτεί την αναφερόμενη 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδεια, υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα 
προσκομίσει αποδεικτικά έγγραφα ότι έχει υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή 
σχετική αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη προς εξασφάλιση της αναφερόμενης 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδειας. Ο τύπος της Προσωρινής Άδειας 
Εγγραφής Εγκατάστασης επισυνάπτεται ως Παράρτημα (Τύπος Γ). 

Παράρτημα Τύπος Γ. 

(β) Η Προσωρινή Άδεια Εγγραφής εγκατάστασης που εκδίδεται ισχύει για 
έξι μήνες και θα μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο. 

Για την ανανέωση της Προσωρινής Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης, ο 
αιτητής οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα πού παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες ότι η υποβληθείσα αίτησή του για εξασφάλιση της αναφερόμενης 
στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) Άδειας, δεν έχει απορριφθεί, αλλά 
εξακολουθεί να εξετάζεται και 
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ότι ο αιτητής έχει συμμορφωθεί ή συμμορφώνεται στο μεταξύ προς όλες τις υποδείξεις 
και τους όρους που του έχουν τεθεί, σε σχέση με τη ζητούμενη άδεια, από την αρμόδια 
αρχή. 

(γ) Η Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης ανακαλείται εν πάση περιπτώσει 
εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου. Εάν ο 
αιτητής έχει εν τω μεταξύ εξασφαλίσει τη σχετική Άδεια που αναφέρεται στην 
παράγραφο (β) του εδαφίου (4) για το υπό αναφορά πτηνοσφαγείο/εργαστήριο 
τεμαχισμού κρέατος πουλερικών, θα μπορεί να εκδοθεί σ' αυτόν κανονική Άδεια 
Εγγραφής Εγκατάστασης. 

(6) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εξετάζει την αίτηση εντός δύο μηνών και, σε 
περίπτωση αρνητικής απάντησης, επεξηγούνται γραπτώς οι λόγοι της τυχόν απόρριψης 
της αίτησης του αιτητή. 

Κατά την εξέταση της αίτησης, η Εντεταλμένη Υπηρεσία διεξάγει κάθε αναγκαίο 
έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν το συγκεκριμένο υποστατικό διαθέτει τους 
απαραίτητους χώρους και εξοπλισμό για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εργασιών 
στράγγισης, ταξινόμησης, συσκευασίας, σήμανσης και φύλαξης των σφάγιων ή 
τεμαχίων κρέατος πουλερικών και εάν ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος της εγκατάστασης 
τηρεί όλες τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των βάση αυτού εκδιδόμενων 
Κανονισμών, καθώς και όλους τους τεθέντες, με την Άδεια οικοδομής/πολεοδομική 
Άδεια, όρους. 

(7) Οποιαδήποτε άδεια εκπνέει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους 
έκδοσής της. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται εφόσον η Εντεταλμένη Υπηρεσία 
επιθεωρήσει την εγκατάσταση και βεβαιωθεί ότι συνεχίζει να πληροί όλες τις απαιτή-
σεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 

(8) Η άδεια αυτή μπορεί να ανακαλείται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και πριν 
την εκπνοή της, αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της παραβεί οποιαδήποτε διάταξη του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή οποιοδήποτε όρο της άδειας.» 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3601, 10/5/2002 47(I)/2002



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

Αίτηση νια έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία  

και σήμανση κρέατος πουλερικών βάση του άρθρου 4 του Νόμου 

Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. ταυτότητας/εμπορική ονομασία πτηνοσφαγείου και αρ. εγγραφής Εταιρείας:  ..................................  

 .................................................................  .  ............................................................................  

Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου:  ....................................................................................................................................................  

1. Αιτούμαι έκδοση Άδειας Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση 

το άρθρο 4 του Νόμου. 

2. Για υποστήριξη της Αίτησης μου υποβάλλω τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

(Α) Βεβαίωση/Άδεια Πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών βάσει του Περί Υγιεινής του 

Κρέατος Νόμου του 1979 και 1981 όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(Β) Άδεια Οικοδομής ή/και Πολεοδομική Άδεια (συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών όρων και Σχεδίων) για τις 

εγκαταστάσεις του πτηνοσφαγείου/εργαστηρίου τεμαχισμού κρέατος πουλερικών. 

(Γ) Δείγματα πινακίδων σήμανσης που θα χρησιμοποιήσω κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης Άδειας. 

(Δ) Άλλα έγγραφα .......................  .  ....................................................................................................................................................  

3. Έχω υπόψη μου τους Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Κρέατος 

Πουλερικών Κανονισμούς με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω. 

4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και 

έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες των Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση 

και Εμπορία Κρέατος Πουλερικών Νόμους του 2000 και 2002, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω. 

Ημερομηνία ........................................................................  Υπογραφή  .......................................................  .........  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Β 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση . συσκευασία  

και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το Άρθρο 4 του Νόμου 

• Χορηγείται στον/στην Εταιρεία ...........................................  ................................................................................................................  

Αρ.Ταυτότητα/αρ. άδειας Εταιρείας/ .....................................................................................................................................................  

από ..................................................  .........................................................................................................................................................  

και αρ. τηλεφώνου: .......................  .  ........................................................................  .  ...............................................................................  

άδεια για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το άρθρο 4 του Νόμου με τους ακόλουθους όρους: 

................................................................................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

• Η παρούσα Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση δεν ισχύει για κρέας ειδικών κατηγοριών 

με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής που περιγράφονται στον Κανονισμό 12. 

• Η ισχύς της παρούσας άδειας τερματίζεται την 31 η Δεκεμβρίου του ...............................................................  

• Η άδεια εγγραφής δύναται να ανανεωθεί με την υποβολή νέας αίτησης εφόσον η εγκατάσταση εξακολουθεί να πληρεί τις 

πρόνοιες του Νόμου και των βάση αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

- Αριθμός Άδειας Εγκατάστασης ταξινόμησης, συσκευασίας και σήμανσης  

CY ..............................  

Ημερομηνία ....................................................  Υπογραφή ....................................................................................................  

Όνομα και τίτλος..............................................................................................................................................................................................  

για την Εντεταλμένη Υπηρεσία  

Τμήμα Γεωργίας  

Υπουργείου Γεωργίας,  

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τύπος Γ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 

Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση. συσκευασία  

και σήμανση κρέατος πουλερικών με βάση το Άρθρο 4(5) του Νόμου 

• Χορηγείται στον/στην Εταιρεία ..................................................................................................................................  .................  

Αρ.Ταυτότητα/αρ. άδειας Εταιρείας/ ............................................................................................................................................  

από ..........................................  .............................................................................................................................  

και αρ. τηλεφώνου: .......................  ..................................................................................................................................................  

Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση κρέατος πουλερικών, με βάση το 

άρθρο 4 (5) του Νόμου, με τους ακόλουθους όρους: ............................................................................................................................  

 .......................................................... ............. ..........................................................................................................................................  

• Η παρούσα Προσωρινή Άδεια Εγγραφής Εγκατάστασης για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση δεν ισχύει για κρέας 

ειδικών κατηγοριών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής που περιγράφονται στον Κανονισμό 12. 
• Η ισχύς της παρούσας άδειας τερματίζεται την ................................................................................................................................  

• Η παρούσα άδεια εγγραφής δύναται να ανανεωθεί με υποβολή νέας αίτησης εφόσον η εγκατάσταση εξακολουθήσει να 

συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

Αριθμός Προσωρινής Άδειας Εγκατάστασης, ταξινόμησης, συσκευασίας και σήμανσης κρέατος πουλερικών: 
ΠΡ .............................. 

Ημερομηνία ........................................  .  Υπογραφή ....................................................  

Όνομα και τίτλος ..........................................................................................................................................  

για την Εντεταλμένη Υπηρεσία  

Τμήμα Γεωργίας  

Υπουργείου Γεωργίας,  

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
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