
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003 

 

 Για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση 

δευτερογενούς νομοθεσίας, για εναρμόνιση με τις πράξεις 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

  

 (α)  «Οδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

των υγειονομικών όρων παραγωγής και διάθεσης στην 

αγορά νωπού κρέατος» (ΕΕ L 121 της 27.7.1964 

σ.2012) όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 

95/23/ΕΚ, (ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ.7), 

  

 (β)  «Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά 

προβλήματα παραγωγής και εμπορίας νωπού κρέατος 

πουλερικών» (ΕΕ L 55 της 8.3.1971 σ.23) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79/ΕΚ, (ΕΕ L 

24, 30.1.1998, σ.31), 

  

 (γ)  «Οδηγία 94/65/ΕΚ του Συμβουλίου της 14ης ∆εκεμβρίου 

1994 περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων για 

την παραγωγή και τη θέση στην αγορά κιμάδων και 

παρασκευασμάτων κρέατος», (ΕΕ L 368 της 31/12/1994 

σ. 0010), 

  

 (δ)  «Οδηγία 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά 

προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου 

σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων και την 

εμπορία κρέατος των» (ΕΕ L 268 της 14.9.1992 σ.35) 

όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79/ΕΚ,  

(ΕΕ L 24 της 30.1968 σ.31), 
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 (ε)   «Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα υγειονομικά 

προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου 

σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά του 

κρέατος κουνελιών και του κρέατος εκτρεφομένων 

θηραμάτων», (ΕΕ L268 της 24/09/1991 σ.0041) όπως 

αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 94/65/ΕΚ (ΕΕ 

L 368 της 31.12.1994 σ. 0010), 

  

 (στ) «Οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί καθορισμού 

των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή 

και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων», 

(ΕΕ L 268 της 24.9.1991 σ.1) όπως αυτή 

τροποποιήθηκε μέχρι και την Οδηγία 97/79 (ΕΕ L 

024,30.1.1998, σ.31),  

  

 (ζ)   «Απόφαση 2001/471/ΕΚ της Επιτροπής για καθορισμό 

κανόνων για τους τακτικούς ελέγχους γενικής υγιεινής 

που διεξάγουν στις εγκαταστάσεις τους οι υπεύθυνοι 

σύμφωνα με την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ περί υγειονομικών 

όρων παραγωγής και διάθεσης νωπού κρέατος στην 

αγορά και την Οδηγία 71/118/ ΕΟΚ περί υγειονομικών 

προβλημάτων στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης 

στην αγορά νωπού κρέατος πουλερικών», (ΕΕ L 165 της 

21.6.2001 σ.48).  

  

 (η)  Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των 

υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις 

εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν 

υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους 

όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της 
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οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, όσον αφορά τους παθογόνους 

παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, (ΕΕ L 062 της 

15/3/1993, σ.49), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την 

Οδηγία 2003/43/ΕΚ (ΕΕ L 013 της 18/1/2003 σ.24). 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υγιεινής  

Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και ∆ιάθεσής 

τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 

του 2003. 

  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετικά - 

  

 «άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια που εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5 για σκοπούς του παρόντος Νόμου ּ◌ 

  
 «αποστολή» σημαίνει ποσότητα τροφίμων ζωικής 

προέλευσης που καλύπτονται από κοινό κτηνιατρικό 

πιστοποιητικό ή έγγραφο ή άλλο εμπορικό έγγραφο, 

μεταφέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και προέρχεται από 

την ίδια χώρα ή το ίδιο τμήμα χώρας ּ◌ 

  

 «αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης» σημαίνει τον αριθμό ο 

οποίος παραχωρείται από την αρμόδια αρχή σε εγκεκριμένη 

εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 5· 

  

 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 

ενεργουσών διά του ∆ιευθυντή ή οποιουδήποτε άλλου 

λειτουργού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένου από αυτόν ּ◌  
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109(Ι) του 2001. 

«γνωστοποιητέες ασθένειες» σημαίνει μολυσματικές και 

μεταδοτικές ασθένειες των ζώων που καθορίζονται σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 8 του περί της Υγείας των 

Ζώων Νόμου του 2001· 

  

 «διάθεση στην αγορά» σημαίνει την κατοχή, τη διατήρηση ή 

την έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 

πώληση, την πώληση, την παράδοση ή οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο εμπορίας τροφίμων ζωικής προέλευσης, για σκοπούς 

ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες· 

  

 «∆ιευθυντής» σημαίνει το ∆ιευθυντή των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος· 

  

 «εγκατάσταση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό 

στον οποίο παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, 

αποθηκεύονται ή από τον οποίο διατίθενται στην αγορά 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης και δύναται να περιλαμβάνει 

σφαγείο, εργαστήριο τεμαχισμού κρέατος ζώων, εργαστήριο 

επεξεργασίας κρεάτων ζώων, μονάδα επανασυσκευασίας 

κρεάτων ζώων, ψυκτική αποθήκη κρεάτων ζώων ή σύνολο 

που συγκεντρώνει πολλά από τα πιο πάνω τμήματα· 

  

 «εγκεκριμένη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση στην 

οποία παραχωρείται άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το 

άρθρο 5· 

  

 «εγκεκριμένο εργαστήριο» σημαίνει εργαστήριο το οποίο 

αναγνωρίζεται από την Αρμόδια Αρχή για την εξέταση 

δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης· 

  

 «εγχειρίδιο HACCP» σημαίνει το εγχειρίδιο που 
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περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την εφαρμογή των αρχών 

του συστήματος  HACCP (Hazard Analysis Critical Control 

Points) (Aνάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) 

στην εγκατάσταση και σχετικά  έγγραφα που τηρούνται για 

την εφαρμογή του συστήματος· 

  

 

Παράρτημα Ι. 

«Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς» σημαίνει  εργαστήριο που 

ορίζεται στο Παράρτημα Ι· 

  

 «εισαγωγή» σημαίνει την εισαγωγή τροφίμων ζωικής 

προέλευσης στο έδαφος κρατών μελών ή της ∆ημοκρατίας 

από τρίτες χώρες· 

 «εκμετάλλευση» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό 

στο οποίο διατηρούνται, εκτρέφονται ή μεταφέρονται ζώα και 

περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα· 

  

 «ενδοκοινοτικό εμπόριο» σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές 

τροφίμων ζωικής προέλευσης μεταξύ των κρατών μελών 

συμπεριλαμβανομένης και της ∆ημοκρατίας και 

περιλαμβάνει τη διάθεση τους στην εγχώρια αγορά, αμέσως 

πριν από το στάδιο  της λιανικής πώλησης· 

  

 «εντεταλμένος κτηνίατρος» σημαίνει ιδιώτη κτηνίατρο, στον 

οποίο εγγράφως έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, από 

το ∆ιευθυντή, η διενέργεια οποιωνδήποτε καθορισμένων 

κτηνιατρικών ελέγχων και ο οποίος, κατά την άσκηση των εν 

λόγω ελέγχων, θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος 

Νόμου ως επίσημος κτηνίατρος· 

  

 «επίσημος κτηνίατρος» σημαίνει κτηνίατρο που υπηρετεί στις 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και περιλαμβάνει εντεταλμένο 

κτηνίατρο, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το 
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∆ιευθυντή δυνάμει του άρθρου 8, για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου· 

  

 «επιχειρηματίας» σημαίνει τον ασκόντα την εκμετάλλευση 

της εγκατάστασης, τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο της 

εγκατάστασης· 

  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

  

 «ζώα» σημαίνει ζώα των ακολούθων οικογενειών, γενών ή 

ειδών: 

 
- βοοειδή, περιλαμβανομένων και των βουβαλιών, 

- αιγοπρόβατα, 

- κατοικίδια μόνοπλα, 

- χοίρους, 

- πτηνά δηλαδή ορνιθοειδή, γάλους, μελεαγρίδες, 

χήνες, πάπιες,  

- κουνέλια, 

- είδη πτερωτού ή τριχωτού θηράματος, άγριου ή 

εκτρεφόμενου, 

- ερπετά, 

- βατραχοειδή· 

  

 «καθορισμένο» σημαίνει καθορισμένο με Κανονισμούς, 

∆ιάταγμα ή με γνωστοποίηση του ∆ιευθυντή που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας και 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

  

94 του 1979 

65 του 1981 

11(Ι) του 2003. 

«κατάστημα» έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί 

Υγιεινής του Κρέατος Νόμους του 1979 μέχρι 2003· 

  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης· 

  

 «κτηνιατρικός έλεγχος» σημαίνει φυσικό έλεγχο, ή/και 

διοικητική διαδικασία ή διοικητική πράξη που αφορά ζώα και 

ζωικά προϊόντα, εδώδιμα ή μη, και αποβλέπει άμεσα ή 

έμμεσα στη διασφάλιση της προστασίας της υγείας των 

ζώων και της δημόσιας υγείας· 

  

 
 

169 του 1990 

10(Ι) του 1997 

93(Ι) του 2000 

176(Ι) του 2002. 

«κτηνίατρος» σημαίνει εγγεγραμμένο κτηνίατρο δυνάμει των 

προνοιών των περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της 

Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμων του 1990 μέχρι 2002· 

  

 «κτηνιατρικός επιθεωρητής» σημαίνει τον υπάλληλο που 

εργοδοτείται στην αρμόδια αρχή για να βοηθά επίσημο 

κτηνίατρο στην εφαρμογή των εξουσιών του ή εκτέλεση των 

αποφάσεών του, και πληροί τα καθορισμένα κριτήρια· 

  

 «μεταφορικά μέσα» σημαίνει τους χώρους ή τα μέρη οδικών 

οχημάτων, σιδηροδρομικών οχημάτων και αεροσκαφών, τα 

οποία προορίζονται να περιέχουν  φορτίο, καθώς και τα κύτη 

πλοίων, ή τα εμπορευματοκιβώτια τα οποία προορίζονται για 

τη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά· 

  

 «τρόφιμα ζωικής προέλευσης» σημαίνει νωπό κρέας ζώων ή 

κιμά από κρέας ζώων και περιλαμβάνει ζώντα δίθυρα, 

μαλάκια, εχινόδερμα, χιτονόζωα (ουροχορδωτά), θαλάσσια 

γαστερόποδα, και σαλιγκάρια,  τα οποία προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση ως τρόφιμα· 

  

 «τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν ανήκει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· 
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 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος. 

  

Πεδίο εφαρμογής. 3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 

άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις οι οποίες 

ενεργοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, 

αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση στην αγορά, τροφίμων 

ζωικής προέλευσης και τη ρύθμιση της λειτουργίας τους καθ’ 

όσον αφορά τις πιο πάνω δραστηριότητες με την έκδοση 

δευτερεύουσας νομοθεσίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

∆ιάθεση στην 

αγορά τροφίμων 

ζωικής προέλευσης 

μόνο από 

εγκεκριμένες  

εγκαταστάσεις και 

εισαγωγές 

τροφίμων ζωικής 

προέλευσης. 

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου, επιτρέπεται, η διάθεση στην αγορά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, μόνον εφόσον αυτά έχουν 

παραχθεί, έχουν υποστεί επεξεργασία και αποθήκευση, ή 

έχουν μεταφερθεί σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις σύμφωνα 

με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται με 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

     (2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 

η αρμόδια αρχή δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις για 

εγκαταστάσεις στις οποίες παράγονται, τυγχάνουν 

επεξεργασίας, αποθήκευσης ή μεταφοράς τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, τα οποία δύναται να διατίθενται μόνο στην 

εγχώρια αγορά και οι όροι και οι προϋποθέσεις τέτοιων 

παρεκκλίσεων καθορίζονται  στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

 

 

 

 

 

98(Ι) του 2002. 

     (3) Η εισαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτή έχει γίνει σύμφωνα με τις 

διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κτηνιατρικών 
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Ελέγχων στο Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από 

Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για 

άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2002. 

  

∆ιαδικασία για 

παραχώρηση 

άδειας λειτουργίας 

εγκατάστασης. 

 

Παράρτημα ΙΙ. 

 

5.-(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί όπως η 

εγκατάσταση του εγκριθεί για σκοπούς διάθεσης στην αγορά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, υποβάλλει στην αρμόδια 

αρχή γραπτή αίτηση στον Τύπο Α που εμφανίζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ, η οποία πρέπει να συνοδεύεται με: 

 

  

  

90 του 1972 

56 του 1982 

7 του 1990 

28 του 1991 

91(Ι) του 1992 

55(Ι) του 1993 

72(Ι) του 1998 

59(Ι) του 1999 

142(Ι) του 1999 

(α)    την πολεοδομική άδεια και τους 

συνοδευτικούς της όρους, δυνάμει του 

περί Πολεοδομίας Νόμο του 1972 

μέχρι 1999, 

  

  (β)    το εγχειρίδιο HACCP,  και 

  

  (γ)   το καθορισμένο τέλος για την έκδοση 

της άδειας, το οποίο δεν επιστρέφεται 

σε περίπτωση μη έγκρισης. 

  

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ. 

    (2) Μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το εδάφιο 

(1), η αρμόδια αρχή ελέγχει την εγκατάσταση το 

συντομότερο δυνατό και νοουμένου ότι αυτή πληροί τις 

καθορισμένες προδιαγραφές αναφορικά με κτιριακές 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, εκδίδει άδεια 

λειτουργίας  για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση , στον Τύπο Β 

που εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, με την οποία 
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παραχωρείται και ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης σύμφωνα 

με καθορισμένες διαδικασίες. 

  

      (3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο 

επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στον 

Υπουργό εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

της σχετικής απόφασης, και η απόφαση του Υπουργού 

θεωρείται τελική. 

  
      (4) Η αρμόδια αρχή τηρεί κατά τον καθορισμένο τρόπο,  

μητρώο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στο οποίο 

καταχωρούνται τα ονόματα των επιχειρηματιών και οι 

αριθμοί κτηνιατρικής έγκρισης· 

 
         Νοείται ότι, τμήμα εγκεκριμένης εγκατάστασης δύναται 

να λαμβάνει ξεχωριστό ή τον ίδιο αριθμό κτηνιατρικής 

έγκρισης εφόσον αυτό προνοείται στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο. 

  
        Νοείται περαιτέρω ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να 

καταρτίζει ειδικούς ξεχωριστούς καταλόγους, στους οποίους 

εγγράφει εγκεκριμένες εγκαταστάσεις που δύναται να 

διαθέτουν τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης τους, μόνο στη 

∆ημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών του 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.  

  
      (5) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κατάλογο που καταρτίζει 

με τα ονόματα και τους αριθμούς κτηνιατρικής έγκρισης των 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στα κράτη μέλη και στην 

Επιτροπή, εκτός εάν άλλως πως προνοείται στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  
Προϋποθέσεις για  

διατήρηση άδειας 

λειτουργίας. 

6.-(1) Για διατήρηση σε ισχύ της άδειας λειτουργίας οι 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πρέπει να πληρούν τις 

καθορισμένες προδιαγραφές ή/και να τηρούν τις 
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καθορισμένες διαδικασίες, που αφορούν την παραγωγή 

επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση στην 

αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

  

      (2) Σε περίπτωση που εγκεκριμένη εγκατάσταση παύσει 

να πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές ή/και δεν τηρεί τις 

καθορισμένες διαδικασίες παραγωγής, επεξεργασίας, 

μεταφοράς,  αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, τότε η αρμόδια αρχή δύναται 

να αναστείλει ή να ακυρώσει την άδεια λειτουργίας τέτοιας 

εγκατάστασης, σύμφωνα με τη παράγραφο (η) του άρθρου 9 

του παρόντος Νόμου, και τους Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

  

Γενικές αρμοδιό-

τητες και εξουσίες 

της αρμόδιας 

αρχής. 

7.-(1) Η αρμόδια αρχή για σκοπούς εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου έχει εξουσία και αρμοδιότητα να: 

 
  (α) Ασκεί τους καθοριζόμενους κτηνιατρικούς 

ελέγχους κατά την παραγωγή, επεξεργασία, 

αποθήκευση και μεταφορά  τροφίμων ζωικής 

προέλευσης για σκοπούς ενδοκοινοτικού 

εμπορίου και εμπορίου με τρίτες χώρες· 

  
  (β) εκδίδει πιστοποιητικά που αφορούν θέματα 

των αρμοδιοτήτων της όπου αυτό 

προβλέπεται στον παρόντα Νόμο ή στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή 

όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο· 

  
  (γ)      τηρεί μητρώο και ετοιμάζει καταλόγους, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις, τα ονόματα των 

επιχειρηματιών και τους αριθμούς 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων· 
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  (δ) διενεργεί τις επιθεωρήσεις και τους 

καθορισμένους ελέγχους που πρέπει να 

γίνονται στις εγκαταστάσεις για την έκδοση 

άδειας λειτουργίας σε αυτές και σε 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για έλεγχο της 

τήρησης των καθορισμένων προδιαγραφών 

και διαδικασιών, και οποιουσδήποτε άλλους 

καθορισμένους ελέγχους και επιθεωρήσεις 

θεωρεί αναγκαίους  

   

  (ε) εισπράττει τα καθορισμένα τέλη που οφείλουν 

να καταβάλλουν οι επιχειρηματίες σχετικά με 

την έκδοση άδειας λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων τους, όπως επίσης και τα 

τέλη για δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 

άρθρου 10· 

  

  (στ) εκδίδει, αναστέλλει ή ακυρώνει άδεια 

λειτουργίας μετά από σύσταση επίσημου 

κτηνιάτρου. 

  

       (2) Ειδικότερα αρμοδιότητες, εξουσίες, δραστηριότητες 

και καθήκοντα που συντελούν στην υλοποίηση των στόχων 

του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, δύνανται να ανατίθενται στην αρμόδια αρχή 

με ∆ιατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 17 του 

παρόντος Νόμου. 

  

Εξουσίες 

∆ιευθυντή. 

8. Ο ∆ιευθυντής έχει εξουσία να:  

   

  (α) Εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας οι 

οποίες αφορούν τα ακόλουθα θέματα: 
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  (i)       το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης 

για έκδοση άδειας λειτουργίας· 

  (ii) το ύψος των τελών για δικαίωμα 

υποβολής ένστασης ενάντια σε 

απόφασή της αρμόδιας αρχής δυνάμει 

του άρθρου 10· 

  (iii) την περίληψη σε καταλόγους των τρίτων 

χωρών και των εγκαταστάσεων τρίτων 

χωρών από τις οποίες μπορεί να 

επιτρέπεται η εισαγωγή στη ∆ημοκρατία 

τροφίμων ζωικής προέλευσης σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που προνοούνται 

στους Κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

  (iv) τον καθορισμό Εργαστηρίων Αναφοράς 

ή εγκεκριμένου εργαστηρίου· 

   

  (β) εξουσιοδοτεί επίσημους κτηνιάτρους να 

εκτελούν τους καθορισμένους κτηνιατρικούς 

ελέγχους και να ασκούν οποιαδήποτε εξουσία 

τους παρέχεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 

εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο· 

  
  (γ) εξουσιοδοτεί κτηνιατρικούς επιθεωρητές, οι 

οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη και τις 

οδηγίες των επίσημων κτηνιάτρων για να τους 

βοηθούν στην άσκηση των κτηνιατρικών 

ελέγχων και στην εφαρμογή ή εκτέλεση  των 

αποφάσεων τους όπως αυτοί προνοούνται σε 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου· 
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  (δ) ορίζει τα μέλη Επιτροπών Εξέτασης 

Ενστάσεων εναντίον Αποφάσεων Επίσημων 

Κτηνιάτρων όπως προνοείται στο άρθρο 10· 

  
  (ε) ορίζει τα μέλη της Ομάδας Καταστροφής 

Κατασχόμενων Τροφίμων Ζωικής 

Προέλευσης. 

  

Εξουσία εισόδου 

και άσκησης 

κτηνιατρικών 

ελέγχων. 

9.-(1) Οι επίσημοι κτηνίατροι και οι κτηνιατρικοί επιθεωρητές, 

που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το ∆ιευθυντή δυνάμει του 

άρθρου 8, έχουν εξουσία ελεύθερης πρόσβασης σε όλους 

τους χώρους των εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων και 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, με σκοπό την άσκηση των 

κτηνιατρικών ελέγχων που αφορούν με οποιονδήποτε τρόπο 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης.   

  

       (2) Κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται 

από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο επίσημος κτηνίατρος, 

εφαρμόζοντας καθορισμένους όρους, διαδικασίες και  

κριτήρια, δύναται να - 

  

  (α) Προβαίνει σε κατασχέσεις:  

  

  (i)   τροφίμων ζωικής προέλευσης, τα οποία 

επιθεώρησε και αποφάσισε ότι είναι 

ακατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση, 

  (ii) εξοπλισμού της εγκεκριμένης 

εγκατάστασης, η χρησιμοποίηση του 

οποίου  θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια 

υγεία· 
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  (β) ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρηματιών ή 

οποιωνδήποτε επηρεαζομένων προς τους 

όρους και μέτρα που επιβάλλονται με βάση 

τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο· 

   

  (γ) επιθεωρεί και ελέγχει: 

  

  (i) τις εγκαταστάσεις ή τις εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις  και τον εξοπλισμό τους, 

  (ii) τις εργασίες που διεξάγονται σε 

εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις, 

  (iii) τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που 

παράγονται σε  εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και προορίζονται για 

διάθεση στην αγορά, 

  (iv) τους εργαζόμενους που εκτελούν 

εργασίες σε εγκαταστάσεις ή 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις· 

   

  (δ) επιθεωρεί, ελέγχει και λαμβάνει αντίγραφα 

γραπτών ή ηλεκτρονικά τηρούμενων 

στοιχείων που έχουν σχέση με τις 

καθορισμένες εργασίες ή ελέγχους που 

διεξάγονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις· 
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  (ε) επιβάλλει κατακράτηση, για τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, τα οποία επιθεωρεί ή ελέγχει, 

για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για 

λήψη τελικής απόφασης για την τύχη τους και 

τις ίδιες εξουσίες έχει για τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης τα οποία προέρχονται από 

περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

οποίες υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής 

σύμφωνα με   Απόφαση της Επιτροπής ή του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένώσης· 

  

  (στ) προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες 

δειγματοληψίες από τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

οποιουδήποτε  τιμήματος, στα πλαίσια 

ελέγχων που καθορίζονται σε Κανονισμούς 

που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο·  

   
  (ζ) επιβάλλει την καταστροφή τροφίμων ζωικής 

προέλευσης που έχουν χαρακτηριστεί ως 

ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· 
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  (η) επιβάλλει τη διακοπή των εργασιών 

παραγωγής,  επεξεργασίας, μεταφοράς ή 

αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης,  

σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, με γραπτή 

ειδοποίησή του  για χρονικό διάστημα μέχρι 

τέσσερις ημέρες, εφόσο διαπιστώσει ότι οι 

συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση αποτελούν σοβαρή παραβίαση 

των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του  

παρόντος Νόμου: 

  

                    Νοείται ότι, εάν ο επιχειρηματίας αποτύχει 

να διορθώσει τους λόγους για τους οποίους 

επεβλήθη η διακοπή των εργασιών κατά τη 

διάρκεια της επιβληθείσας διακοπής τους, ο 

επίσημος κτηνίατρος μπορεί να επιβάλει και 

δεύτερη διακοπή για περίοδο μέχρι τέσσερις 

ημέρες.  Παρερχομένης χωρίς συμμόρφωση 

και της δεύτερης διακοπής των εργασιών, ο 

επίσημος κτηνίατρος εισηγείται στην αρμόδια 

αρχή, την αναστολή για όσο χρονικό 

διάστημα θεωρεί  αναγκαίο, ή την ακύρωση, 

             της άδειας λειτουργίας, όσον αφορά όλη ή 

μέρος της συγκεκριμένης εγκατάστασης: 

   

                  Νοείται περαιτέρω ότι, ο επίσημος 

κτηνίατρος δύναται να διαφοροποιήσει την 

περίοδο διακοπής των εργασιών εγκεκριμένης 

εγκατάστασης, εφόσον  τούτο καθορίζεται 

στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου· 
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  (θ) εισηγείται στην αρμόδια αρχή την έκδοση ή 

μη, ή αναστολή ή ακύρωση άδειας 

λειτουργίας, όπως προνοείται ειδικότερα 

στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου· 

  

  (ι) εκδίδει κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία 

προβλέπονται σε Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

   

  (ια) επιβάλλει την εφαρμογή συστημάτων 

αυτοελέγχου (HACCP) σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις και  επιβλέπει και ελέγχει την 

εφαρμογή τους από τους επιχειρηματίες στις 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις· 

  

  (ιβ) συνοδεύεται κατά τη διενέργεια ελέγχων και 

επιθεωρήσεων από εμπειρογνώμονες 

Κτηνιάτρους της Επιτροπής, σύμφωνα με το 

άρθρο 15. 

  

  (ιγ)     επιβάλλει, με επίδοση γραπτής ειδοποίησης,  

          τη λήψη μέτρων που προτείνει να ληφθούν 

από επιχειρηματίες στις εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις τους για συμμόρφωση τους με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

  

       (3) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή 

των μέτρων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και 

τους Κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον παρόντα 

Νόμο, ο ∆ιευθυντής ή ο επίσημος κτηνίατρος μπορεί να 

επικαλείται και να χρησιμοποιεί τη βοήθεια της Αστυνομίας ή 

και άλλων κρατικών υπηρεσιών. 
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∆ικαίωμα 

ένστασης. 

10.-(1) Κάθε επιχειρηματίας ο οποίος, δεν ικανοποιείται από 

απόφαση ληφθείσα σύμφωνα με  τις παραγράφους (α),  και 

(ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, μπορεί με την καταβολή 

του σχετικού τέλους, τηρουμένου του εδαφίου (5) του 

παρόντος άρθρου, να προσβάλει με ένστασή του προς το 

∆ιευθυντή την απόφαση αυτή, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών 

από την γραπτή κοινοποίηση της σ’ αυτό: 

  

          Νοείται ότι, για την καταμέτρηση της περιόδου των 

εικοσιτεσσάρων ωρών, μη εργάσιμες ημέρες που 

ακολουθούν την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης δε θα 

λαμβάνονται υπόψη. 

  

        (2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από 

Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Εναντίον Αποφάσεων 

Επίσημων Κτηνιάτρων (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«τριμελής επιτροπή») η οποία, απαρτίζεται από τρία μέλη, 

δύο επίσημους κτηνιάτρους, εκτός από τον επίσημο 

κτηνίατρο ο οποίος εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση 

και από ένα κτηνίατρο που υποδεικνύεται από τον 

υποβάλλοντα την ένσταση.  Οι δύο επίσημοι κτηνίατροι που 

συμμετέχουν στην επιτροπή, κατά προτίμηση θα είναι 

ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την  επίδικη 

απόφαση επίσημου κτηνιάτρου.  Τα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής διορίζονται για το σκοπό αυτό από το ∆ιευθυντή, 

όπως προνοείται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 8.  

  

        (3) Η τριμελής επιτροπή, κατά την εξέταση της ένστασης 

δύναται, αν κρίνει αναγκαίο να προβεί σε οποιεσδήποτε 

εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που 

μπορεί να έγιναν προηγουμένως.  

  

       (4) Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής λαμβάνεται με 
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πλειοψηφία των μελών της, είναι τελική και υπόκειται σε 

άμεση εφαρμογή. 

  

       (5) Ο υποβάλλων την ένσταση οφείλει κατά την υποβολή 

της να καταβάλει στο λογιστήριο των Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών τα τέλη ένστασης που καθορίζονται από το 

∆ιευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 8.  Σε περίπτωση που η 

τριμελής επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα 

καταβληθέντα τέλη επιστρέφονται στον υποβάλλοντα την 

ένσταση. 

  

       (6) ∆εν παρέχεται το δικαίωμα ένστασης στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κατασχεθέντα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης, είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για 

την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, ή το βάρος τους 

δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά. 

  

Ορισμός Ομάδας 

και διαδικασία 

καταστροφής. 

11.-(1) Ο ∆ιευθυντής ορίζει τριμελή Ομάδα Καταστροφής 

Κατασχόμενων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, η οποία 

αποτελείται από επίσημους κτηνίατρους ή/και κτηνιατρικούς 

επιθεωρητές, και η οποία αποφασίζει τον τρόπο 

καταστροφής σύμφωνα με το εδάφιο (2).  Αναλαμβάνει την 

εκτέλεση και επίβλεψη της καταστροφής τροφίμων ζωικής 

προέλευσης, τα οποία είτε κατασχέθηκαν από επίσημο 

κτηνίατρο επειδή κρίθηκαν σαν ακατάλληλα για ανθρώπινη 

κατανάλωση, όπως προνοείται στους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είτε απορρίφθηκαν 

από την τριμελή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10. 

  

       (2) Η καταστροφή γίνεται το συντομότερο δυνατό με 

ενταφιασμό, αποτέφρωση, εξαλλοίωση ή αξιοποίηση σε 

ειδική εγκατάσταση επεξεργασίας υποπροϊόντων. 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 150(I)/2003



 21

Τέλη. 

 

239(Ι)  του 2002. 

12. Τα τέλη που επιβάλλει η αρμόδια αρχή με βάση τον 

παρόντα Νόμο, επιβάλλονται ανεξάρτητα από τα τέλη που 

επιβάλλονται δυνάμει του περί Κτηνιατρικών Τελών Νόμου 

του 2002. 

  

∆ιατήρηση αδειών 

λειτουργίας 

σύμφωνα με τον 

περί Υγιεινής του 

Κρέατος Νόμου. 

13. Μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

Νόμου, οι διατάξεις των περί Υγιεινής του Κρέατος Νόμων 

του 1979 μέχρι 2003 παραμένουν σε ισχύ και ρυθμίζουν 

μόνο τις άδειες και τη λειτουργία των καταστημάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του προαναφερθέντος Νόμου, τα 

οποία δεν είναι υποχρεωμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος Νόμου να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου. 

  

Αδικήματα και 

ποινές. 

14. Κάθε πρόσωπο το οποίο, 

 
  (α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 

προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών και ∆ιαταγμάτων που εκδίδονται 

με βάση τον παρόντα Νόμο· ή 

   

  (β) σκόπιμα παρεμποδίζει οποιοδήποτε επίσημο 

κτηνίατρο ή κτηνιατρικό επιθεωρητή, στην 

άσκηση των εξουσιών που του παρέχονται 

από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς 

που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο· ή 

  

  (γ) παραλείπει να συμμορφωθεί προς 

οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του 

επιβάλλεται από επίσημο κτηνίατρο ή από την 

αρμόδια αρχή με βάση τον παρόντα Νόμο, ή 

τους Κανονισμούς και τα ∆ιατάγματα που 

εκδίδονται με  βάση  τον  παρόντα  Νόμο, 
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  είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση 

καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 

έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 

τις Λ.Κ. 2,500 ή και στις δύο ποινές μαζί.  Σε 

περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, οι 

ποινές μπορούν να διπλασιάζονται. 

  

Εμπειρογνώμονες. 15.-(1)  Στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τις οποίες η εναρμόνιση γίνεται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών, εμπειρογνώμονες κτηνίατροι της Επιτροπής 

μπορούν, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, να 

πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους.  Η αρμόδια αρχή 

δύναται να ζητά από την Επιτροπή ενημέρωση σχετικά με το 

αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων σε άλλο 

κράτος μέλος ή τη τρίτη χώρα. 

  

       (2)  Η αρμόδια αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε 

αναγκαία συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους 

της Επιτροπής για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και 

την εκπλήρωση της αποστολής τους.  Αφού δε, ενημερωθεί 

από την Επιτροπή για το αποτέλεσμα των 

πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα 

μέτρα που κρίνονται αναγκαία. 

  

       (3) Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με τη διενέργεια 

των ελέγχων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) 

δύνανται να καθορίζονται με Απόφαση του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Επιτροπής. 

  

Κανονισμοί. 16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει 

Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 
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παρόντος Νόμου. 

  

       (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 

Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο 

δύνανται: 

  

  (α) Να καθορίζουν τις επιτρεπόμενες εργασίες 

παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς ή 

αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης 

που διεξάγονται σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις· 

  

  (β) να καθορίζουν τις προδιαγραφές και 

προϋποθέσεις έγκρισης και παραχώρησης 

άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων  · 

  

  (γ) να καθορίζουν τις υγειονομικές συνθήκες για τη 

παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, 

μεταφορά, και διάθεση στην αγορά τροφίμων 

ζωικής προέλευσης· 

  

  (δ) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την 

παραχώρηση μόνιμων ή προσωρινών 

παρεκκλίσεων σε εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις όσον αφορά τη διάθεση στην 

αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης· 

  

  (ε) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις και κριτήρια 

για το χαρακτηρισμό των τροφίμων ζωικής 

προέλευσης από επίσημους κτηνιάτρους ως 

ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση· 
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  (στ) να καθορίζουν τις διαδικασίες μεταχείρισης 

τροφίμων ζωικής προέλευσης που έχουν 

χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα· 

   

  (ζ) να καθορίζουν τις επεξεργασίες στις οποίες 

πρέπει να υποβάλλονται τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης ή ορισμένα είδη αυτών· 

   

  (η)  να καθορίζουν λεπτομερειακά τα καθήκοντα 

των επίσημων κτηνιάτρων και κτηνιατρικών 

επιθεωρητών κατά τις επιθεωρήσεις και 

ελέγχους που σχετίζονται με τη παραγωγή, 

επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και 

διάθεση στην αγορά τροφίμων ζωικής 

προέλευσης· 

  

  (θ) να ρυθμίζουν τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε 

εξετάσεων στα πλαίσια των εργασιών της 

παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς, 

αποθήκευσης και διάθεσης στην αγορά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης στις περιπτώσεις 

που κρίνει αναγκαίο ο επίσημος κτηνίατρος· 

   
  (ι) να καθορίζουν λεπτομερειακά τα καθήκοντα 

του επιχειρηματία αναφορικά με τις 

εγκαταστάσεις ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

όπως αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή του 

παρόντος Νόμου· 

   
  (ια) να επιβάλλουν απαιτήσεις σχετικά με τη 

δοκιμή, σήμανση, ή εξέταση τροφίμων ζωικής 

προέλευσης τα οποία προορίζονται για διάθεση 

στην αγορά· 
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  (ιβ) να απαγορεύουν τη διεξαγωγή  δραστηριότητας 

ή την εκτέλεση,  καθορισμένης πράξης, που 

σχετίζεται με τις λειτουργίες της παραγωγής, 

επεξεργασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης ή 

διάθεσης στην αγορά τροφίμων ζωικής 

προέλευσης,  εκτός μετά από εξουσιοδότηση 

στην οποία προνοούνται οι όροι και συνθήκες 

τέτοιας εξουσιοδότησης ή με τη συναίνεση ή 

την έγκριση της αρμόδιας αρχής· 

  
  (ιγ) να καθορίζουν τον τρόπο τήρησης καταλόγου ή 

μητρώου  επιχειρηματιών και εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων από την αρμόδια αρχή· 

   
  (ιδ) να προνοούν για την εκτέλεση καθορισμένων 

λειτουργιών σε εγκεκριμένη εγκατάσταση 

αναφορικά με παραγωγή, επεξεργασία, 

μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση στην 

αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης από 

πρόσωπα, που κατέχουν καθορισμένα 

προσόντα και πείρα· 

   

  (ιε) να ρυθμίζουν την απασχόληση σε εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις κάτω από καθορισμένες 

περιστάσεις οποιασδήποτε κατηγορίας 

προσωπικού· 

   

  (ιστ) να απαιτούν την κατοχή αναγκαίων προσόντων 

από κτηνιατρικούς επιθεωρητές όσον αφορά 

την εκτέλεση   καθηκόντων που αφορούν την 

παραγωγή, επεξεργασία, μεταφορά, 

αποθήκευση και διάθεση στην αγορά τροφίμων 

ζωικής προέλευσης· 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 150(I)/2003



 26

  (ιζ) να καθορίζουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις 

οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές από τρίτες 

χώρες τροφίμων ζωικής προέλευσης · 

  
  (ιη) να καθορίζουν  κανόνες, σύμφωνα με τις 

μεθοδολογικές αρχές του HACCP (Ανάλυση 

Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) 

(Hazard Analysis Critical Control Points) για 

εφαρμογή τους από τους επιχειρηματίες στις 

εγκεκριμένες εγκαταστάσεις·  

  

  (ιθ)   να προνοούν για συλλογή και χρησιμοποίηση 

στοιχείων τα οποία προκύπτουν από τους 

ελέγχους που διεξάγονται αναφορικά με τις 

εργασίες παραγωγής, επεξεργασίας, 

μεταφοράς και αποθήκευσης τροφίμων ζωικής 

προέλευσης. 

  
  (κ)      να      προνοούν     για    τον    καθορισμό    από 

           επίσημο κτηνίατρο, διαφορετικών περιόδων 

διακοπής των εργασιών εγκεκριμένης 

εγκατάστασης, από αυτές που προνοούνται 

στο άρθρο 9(2)(η).   

  
∆ιατάγματα. 17. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει ∆ιατάγματα - 

  
  (α) Για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών 

θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με Κανονισμούς 

που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.  

  
  (β) για τον καταρτισμό καταλόγων στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι τρίτες χώρες ή τμήματα 

τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται  

εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης· 
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  (γ) για τον καταρτισμό καταλόγων στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις τρίτων 

χωρών για τις οποίες οι αρμόδιες αρχές των 

τρίτων χωρών έχουν παράσχει τις αναγκαίες 

εγγυήσεις προς την Επιτροπή ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου και από τις 

οποίες επιτρέπονται εισαγωγές τροφίμων 

ζωικής προέλευσης. 

  

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος 

Νόμου. 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που 

θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

∆ημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Άρθρο 2) 
 

ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

  

1. Για την υγιεινή των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης. 

 Το Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 

(ΕΕΤΖΠ). 

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

 Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

 και Περιβάλλοντος 

 1417 Λευκωσία 

 Κύπρος 

  
2. Για τα υπολείμματα των Κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 Γενικό Χημείο 

 Υπουργείο Υγείας 

 Κίμωνος 44 

 1451 Λευκωσία 

 Κύπρος 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3758, 3/10/2003 150(I)/2003



 29

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(Άρθρο 5) 

ΤΥΠΟΣ Α 
 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 
 
 

Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης 

 

∆ιευθυντή 

Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

 

Με βάση το Άρθρο 5(1) του περί της Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 

Προέλευσης και ∆ιάθεσής τους στην Αγορά και καθώς για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμου του 2003, υποβάλλω την παρούσα αίτηση για σκοπούς 

έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής μου που βρίσκεται 

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

παραθέτω πιο κάτω όλα τα απαραίτητα στοιχεία: 

 

Όνομα Ιδιοκτήτη :.......................................................................................... 

Αρ. Ταυτότητας :........................................................................................... 

Αρ. Τηλεφώνου :........................................................................................... 

 

Επισυνάπτεται πολεοδομική άδεια με τους όρους έκδοσής της και το 

εγχειρίδιο HACCP. 

 

 

Ημερομηνία                                                              Υπογραφή Αιτητή 

 

 

...........................                                                ............................................. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(Άρθρο 5) 
ΤΥΠΟΣ Β 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 

 
Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
∆ιά       του         παρόντος   χορηγείται    άδεια     λειτουργίας     

εγκατάστασης 

(Είδος/ η Εγκατάσταση...................................................................................... 

στον/στην............................................................................................................ 

που βρίσκεται στη διεύθυνση .......................................................................... 

με βάση το άρθρο 5(1) η οποία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του πιο πάνω 

Νόμου  και με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού του Νόμου. 

Αριθμός Κτηνιατρικής Έγκρισης.......................................................................... 

Η άδεια αυτή εκδίδεται για τους πιο κάτω περιγραφόμενους χώρους και 

εγκαταστάσεις: 

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

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

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

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

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

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

                                                                                   ∆ιευθυντής Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Ημερομηνία............................... 

 
F.18 No. ……………. ημερ. .......................∆ικαιώματα Έκδοσης £.....(............) 

Αρ. Φακ.:  23.01.195.2003 
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