
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ 
 
 

 Για σκοπούς διασφάλισης πλήρους συμβατότητας με τα Άρθρα 12, 

39 και 43 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

και την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

  

 «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 

σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική 

εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19 της 24/1/1989, 

σ.16), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

31(I) του 1996 

42(Ι) του 2001. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής 

Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εγγραφής 

Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμους του 1996 και 2001 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εγγραφής 

Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμοι του 1996 έως 2004. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακολούθων νέων όρων και 

της ερμηνείας τους: 

 «‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία. 

  
 ‘Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο’ σημαίνει τη 
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Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφηκε 

στο Οπόρτο, στις 2 Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 

8 με το ακόλουθο νέο άρθρο 8: 

   
 «Προσόντα 

για την 

εγγραφή στο 

Μητρώο 

Επιστημόνων 

Τροφίμων και 

Τεχνολόγων 

Τροφίμων. 

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο 

Μητρώο Επιστημόνων Τροφίμων και Τεχνολόγων 

Τροφίμων, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι -  

  
     (α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε 

άλλου κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της 

αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας 

και έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία. 

 

  
     (β) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για 

αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική 

αισχρότητα, το οποίο κατά την κρίση του 

Συμβουλίου το καθιστά ακατάλληλο να εγγραφεί 

στα Μητρώο. 
  
     (γ) έχει συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του. 
  
     (δ)   (i) κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή 

άλλο ισότιμο προσόν στον κλάδο του 

επιστήμονα τροφίμων ή του τεχνολόγου 

τροφίμων οποιασδήποτε χώρας, όπως το 

Συμβούλιο καθορίζει με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Δημοκρατίας ως αναγνωρισμένο προσόν 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

 

          (ii) είναι επαγγελματικό μέλος (professional 

member) του Ινστιτούτου Τεχνολόγων 

Τροφίμων των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής ή αδειούχος (licentiate) ή 

συνδεδεμένο μέλος (associate member) ή 

εταίρος (fellow member) του Ινστιτούτου 

της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

της Μεγάλης Βρετανίας ή μέλος άλλου 

ανάλογου και αναγνωρισμένου ινστιτούτου. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
179(Ι) του 

2002 

129(Ι) του 

2003. 

(2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο 

Μητρώο, η εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) 

σ΄αυτούς γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών 

Προσόντων Νόμου του 2002 και 2003.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), 

με την ακόλουθη παράγραφο: 
   
  «(α) Κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις 

παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) 

του άρθρου 8.» 
  
    (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), 

της φράσης «Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από προηγούμενη 

εισήγηση του Συμβουλίου» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη 

λέξη «Συμβούλιο». και  
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    (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου 3: 

 
 

 

 

 

179(Ι) του 2002 

129(Ι) του 2003. 

      «(3) Για την εγγραφή πολιτών κρατών μελών στο 

Μητρώο Διαιτολόγων, η εφαρμογή των διατάξεων των 

παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 8, γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των 

Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2002 και 

2003». 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δ85/ΕΕ/ΜΚ/Περί εγγραφής επιστημόνων τροφίμων/ΠΠ 
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