
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002  

 
 

129(Ι) του 2002. 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο Προοίμιο του περί 

Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 

2002,  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ποιοτικού 

Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Τροποποιητικός Νόμος του 2004 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα 

Γεωργικά Προϊόντα Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα 

Γεωργικά Προϊόντα Νόμοι του 2002 και 2004. 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  (α) Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «αδειούχο 

συσκευαστήριο», «γεωργικά προϊόντα», «Διευθυντής», 

«νωπά γεωργικά προϊόντα» και «Υπουργός» με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα: 
  
  ««αδειούχο συσκευαστήριο» σημαίνει κάθε χώρο στον 

οποίο διεξάγεται η διαλογή, ταξινόμηση, μεταχείριση, 

συσκευασία, σήμανση και αποθήκευση νωπών 

γεωργικών προϊόντων και για το οποίο έχει εκδοθεί 

άδεια. 

 

  «γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα γεωργικών 

εργασιών    που     εκτίθενται     στο     Μέρος    Α     του  
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Παράρτημα.  Παραρτήματος και περιλαμβάνει τα είδη τροφίμων ή 

ποτών που παρασκευάζονται ή παράγονται ολικά ή 

μερικά από οποιαδήποτε από τα προϊόντα αυτά. 

 
  «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος 

Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος. 
   
 

Παράρτημα. 

 «νωπά γεωργικά προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα που 

συγκαταλέγονται στην Κατηγορία (i) του Παραρτήματος. 

 
  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος.», 

 
  (β) με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών αυτών στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
   
 

 

 

Παράρτημα. 

 ««άδεια» σημαίνει την άδεια λειτουργίας 

συσκευαστηρίου, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 

5(1)(β), για τα προϊόντα, που καθορίζονται στο Μέρος Β 

του Παραρτήματος  
   
  «χυμός εσπεριδοειδών» σημαίνει τον χυμό των 

φρούτων που προέρχεται από καρπούς εσπεριδοειδών 

και η αναλογία τους υπερβαίνει το ποσοστό αναλογίας 

των άλλων νωπών φρούτων, λαχανικών ή άλλων 

γεωργικών προϊόντων που δύναται να υπάρχουν σε 

αυτό.». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 

νέο άρθρο 4: 
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 «Αρμόδια 

αρχή. 
4. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Υπηρεσία 

Επιθεώρησης Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ορίζεται ως αρμόδια 

αρχή.». 

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου 

(1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
  «(α)  Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος τον οποίο 

διορίζει ο Υπουργός, ο οποίος δεν υπηρετεί στο 

Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.». 

 
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
  «έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον οποίο διορίζει ο 

Υπουργός.»· 

 
  (γ)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
  
  «(3) Πρόεδρος της Επιτροπής Επιθεώρησης Γεωργικών 

Προϊόντων είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: 
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        Νοείται ότι, σε περίπτωση απουσίας του εκτός της 

Δημοκρατίας, και σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου 

κωλύματος του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντά 

του, τα καθήκοντα αυτά στην Επιτροπή Επιθεώρησης 

Γεωργικών Προϊόντων θα ασκεί ο εκπρόσωπος του 

Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Κύπρου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   
  «(3) Τα γεωργικά προϊόντα εισέρχονται ελεύθερα στη 

Δημοκρατία από άλλα κράτη-μέλη. Οι έλεγχοι που 

διενεργούνται στα προϊόντα αυτά είναι τυχαίοι, 

δειγματοληπτικοί, με βάση πληροφορίες και την κρίση 

της αρμόδιας αρχής. Για τα προϊόντα αυτά ο έμπορος 

οφείλει να δίδει εγγράφως, τουλάχιστο δύο μέρες πριν 

την εισδοχή τους στη Δημοκρατία, όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που 

κρίνεται αναγκαία η διενέργεια ελέγχου εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 17.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
  «Ο Υπουργός ορίζει λειτουργούς επιθεώρησης προϊόντων 

της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Προϊόντων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για 

σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση, 

αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου: 
  
  «(δ) να διαθέτει προς πώληση, ή πωλεί με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο στη Δημοκρατία γεωργικά προϊόντα τα  

οποία    δεν    είναι    σύμφωνα   με    τα     ισχύοντα 

Διατάγματα, Κανονισμούς, Γνωστοποιήσεις που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,».  
    
Αντικατάσταση 

του 

Παραρτήματος 

του Νόμου. 

8. Το Παράρτημα του Νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

Παράρτημα: 

 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
(Άρθρο 2) 
ΜΕΡΟΣ Α 

 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:  
 
 
 
(ι) Νωπά γεωργικά προϊόντα- 

 

  Νωπά λαχανικά 

  Νωπά φρούτα 

  Νωπά αρωματικά φυτά 

  Νωπά κομμένα άνθη 

  Νωπά φυλλώματα 

 

(ιι) Αποξηραμένα προϊόντα- 

 

  Σταφίδα και αποξηραμένα φρούτα 

  Αποξηραμένα βότανα 
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Μπαχαρικά 

  Οποιαδήποτε άλλα αποξηραμένα προϊόντα 

 

(ιιι) Σπόροι- 

 

  Σπόροι δημητριακών, εκτός αυτών που προορίζονται για ζωοτροφή 

  Σπόροι οσπρίων 

 

(ιν) Σπόροι για φύτευση- 

 

  Σπόροι λαχανικών 

  Σπόροι ανθέων και βολβοί που προορίζονται για παραγωγή ανθέων 

  Σπόροι φρούτων  

  Σπόροι αρωματικών φυτών 

  Σπόροι γρασιδιού και μηδικής 

 

(ν) Ξηροί καρποί- 

 

  Αμύγδαλα 

  Καρύδια 

  Χαλεπιανά 

  Φουντούκια 

  Και άλλοι ξηροί καρποί 

 

(νι) Αμπελουργικά προϊόντα- 

 

  Χυμοί σταφυλιού 

  Χυμοί σταφίδας 

  

(νιι) Χαρούπια και προϊόντα τους- 

 

  Χαρούπια και προϊόντα και υποπροϊόντα χαρουπιών 
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(νιιι) Ελιές και ελαιοκομικά προϊόντα- 

 

  Ακατέργαστα υδρογονωμένα έλαια, εδώδιμα έλαια, ελαιοπυρηνέλαιο 

 

(ιx) Άλλα προϊόντα- 

 

  Χυμοί φρούτων και λαχανικών ή άλλων γεωργικών προϊόντων 

  Ακαβούρδιστος καφές 

  Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα 

  Υποπροϊόντα πατατών 

 

 
(ΜΕΡΟΣ Β) 

 
 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ  
 
Νωπά Λαχανικά 

Νωπά Φρούτα 

Νωπά Αρωματικά Φυτά.». 

 
Μεταβατική 

διάταξη. 
9.  Διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, πιστοποιητικά 

ή άλλης φύσεως πράξεις που έγιναν δυνάμει του περί Επιβολής 

Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμου του 2002, 

εξακολουθούν να ισχύουν ως πράξεις γενόμενες δυνάμει των περί 

Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμων του 

2002 και 2004, μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν ή 

αντικατασταθούν. 
 

 

 

 

 

/ΜΓ 
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