
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2004 

 
 Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών και 

Αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, 

και, γενικά, για να καταστεί ο βασικός νόμος πιο αποτελεσματικός, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

54(Ι) του 1996 

4(Ι) του 2000 

122(Ι) του 2000 

40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 

159(Ι) του 2001 

61(Ι) του 2002 

153(Ι) του 2002 

20(Ι) του 2003 

132(Ι) του 2003 

161(Ι) του 2003 

67(Ι) του 2004 

172(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (΄Ελεγχος και 

Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Τροφίμων (΄Ελεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως (Αρ. 

2) του 2004 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

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

Τροφίμων (΄Ελεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως 2005. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   
  (α) Mε την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «πρότυπο», 

«πώληση» και «τρόφιμα» με τους ακόλουθους νέους 

ορισμούς, αντίστοιχα: 
   
 

 

 

 
156(Ι) του 2002. 

  «“πρότυπο” σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται από το νομικό 

πρόσωπο το οποίο εκάστοτε ασκεί την αρμοδιότητα της    

τυποποίησης  δυνάμει  του περί Τυποποίησης,  Διαπίστευσης 

και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002· 
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   “πώληση” περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την έκθεση προς πώληση, τη 

διαφήμιση προς πώληση και τη στα πλαίσια επαγγελματικής, 

εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας δωρεάν 

προσφορά· 
   
   ο όρος «τρόφιμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το ΄Αρθρο 

2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002»· 
   
  (β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των 

ακόλουθων νέων ορισμών των όρων «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

178/2002», «Κοινοτική Απόφαση» και «Κοινοτικός 

Κανονισμός»: 
   
 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της ΕΕ: 

L31, 1.2.2002, 

σ. 1. 

  «“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002” σημαίνει τον Κοινοτικό 

Κανονισμό με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 

τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των 

τροφίμων», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
   
   “Κοινοτική Απόφαση” σημαίνει απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

ή αμφοτέρων· 
   
   “Κοινοτικός Κανονισμός” σημαίνει κανονισμό της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

ή αμφοτέρων·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  
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  (α) Mε την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο: 
  
  «(γ) το διευθυντή του νομικού προσώπου που εκάστοτε ασκεί 

την αρμοδιότητα της τυποποίησης δυνάμει του περί 

Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης 

Νόμου του 2002,»· 
  
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιγ) του σημείου 

στίξης της τελείας με το σημείο στίξης του κόμματος και την 

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ιγ), της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (ιδ): 
   
   «(ιδ) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

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

  (α) Mε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «του 

παρόντος άρθρου» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «του 

εδαφίου (1)», 
   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 

με τη φράση «τρεις χιλιάδες λίρες», 
   
  (γ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (3) και (4) με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια, αντίστοιχα: 
   
  «(3)(α) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο ΄Αρθρο 14(3) 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
   
  (β)  Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(α), 
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εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(4) του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002. 
   
  (γ)  Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1)(γ), 

εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(5) του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002. 
   
  (δ)  Τρόφιμο θεωρείται ότι δεν παραβαίνει τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) εάν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΄Αρθρου 14(7) ή (9) του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002, με την επιφύλαξη του ΄Αρθρου 

14(8) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
   
  (ε)  Σε περίπτωση που τρόφιμο παραβαίνει τις 

διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 

εφαρμόζεται το ΄Αρθρο 14(6) του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002 ως εάν η αναφορά του εν λόγω 

΄Αρθρου σε τρόφιμο που είναι μη ασφαλές να ήταν 

αναφορά σε τρόφιμο που παραβαίνει τις διατάξεις του 

εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 
   
  (4)   Σε περίπτωση που απαγορεύεται ή περιορίζεται η 

προσθήκη ή παρουσία οποιασδήποτε ουσίας σε 

οποιοδήποτε τρόφιμο ή η διάθεση, η πώληση ή 

εμπορία τροφίμου στο οποίο προστίθεται ή περιέχεται 

τέτοια ουσία, είτε δια διάταξης Διατάγματος ή 

Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει του παρόντος 

Νόμου, είτε δια διάταξης υποχρεωτικού προτύπου είτε 

δια διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής 

Απόφασης, η προσθήκη ή παρουσία τέτοιας ουσίας σε 

τέτοιο τρόφιμο, που έγινε κατά παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με οποιαδήποτε προαναφερόμενη 

διάταξη, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3967, 18/3/2005 27(I)/2005



 5 

Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, εκτός αν 

αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το τρόφιμο 

επιβλαβές για την υγεία.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

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

  (α) Mε την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) 

της φράσης «δύο χιλιάδες λίρες» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) 

με τη φράση «τρεις χιλιάδες λίρες», 
   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) 

της φράσης «εδαφίου (1)» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«εδαφίου (2)», 
   
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
   «(5)  Σε περίπτωση που είτε Κοινοτικός Κανονισμός ή 

Κοινοτική Απόφαση είτε Διάταγμα ή Κανονισμοί, που 

εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, είτε υποχρεωτικό 

πρότυπο καθορίζουν τη σύνθεση οποιουδήποτε είδους 

τροφίμου που προορίζεται για διάθεση, πώληση ή 

εμπορία ή απαγορεύει ή περιορίζει την προσθήκη ή 

παρουσία οποιουδήποτε προσθέτου ή άλλου συστατικού 

ή υλικού σε οποιοδήποτε τέτοιο είδος, ο αγοραστής του 

είδους αυτού, εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο, 

θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι 

απαίτησε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού 

Κανονισμού ή της Κοινοτικής Απόφασης ή του 

Διατάγματος ή των Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει 

του παρόντος Νόμου, ή του υποχρεωτικού προτύπου.».   
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Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «με Κανονισμούς» (πρώτη γραμμή) με τη 

φράση «με Διάταγμα ή Κανονισμούς, που εκδίδονται βάσει του 

παρόντος Νόμου, ή με υποχρεωτικό πρότυπο ή με Κοινοτικό Κανονισμό 

ή Κοινοτική Απόφαση». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Mε την αντικατάσταση της φράσης «ο παρών Νόμος ή οι 

Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού», όπου αυτή 

συναντάται στις παραγράφους (α), (γ) και (ε) του εδαφίου (1) 

και στα εδάφια (1α), (3) και (5), με τη φράση «ο παρών 

Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται βάσει 

αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός Κανονισμός ή 

Κοινοτική Απόφαση», 
   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) 

της φράσης «ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που  

εκδίδονται βάσει αυτού ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό 

πρότυπο» (έκτη, έβδομη και όγδοη γραμμή), με τη φράση «ο 

παρών Νόμος ή Διάταγμα ή Κανονισμοί, που εκδίδονται 

βάσει αυτού, ή υποχρεωτικό πρότυπο ή Κοινοτικός 

Κανονισμός ή Κοινοτική Απόφαση», 
   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας παραγράφου (β1): 
   
   «(β1)  να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο 

χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε 

οποιοδήποτε υποστατικό που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β), φέροντας μαζί του οποιοδήποτε 

εξοπλισμό ή υλικά, που κρίνει αναγκαία για την άσκηση 
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οποιασδήποτε άλλης εξουσίας την οποία του χορηγεί το 

παρόν άρθρο,», 
   
  (δ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) 

της φράσης «του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που 

εκδίδονται βάσει αυτού» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη 

φράση «του παρόντος Νόμου ή Διατάγματος ή Κανονισμών, 

που εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή 

Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης», 
   
  (ε) με την προσθήκη στο εδάφιο (1α), αμέσως μετά τη λέξη 

«εισαγόμενου» (τρίτη γραμμή), της φράσης «από χώρα άλλη 

από κράτος-μέλος», 
   
  (στ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1α), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (1β): 
   
   «(1β) Οι διατάξεις για την καταστροφή αντικειμένου 

δυνάμει του εδαφίου (1)(ε) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του 

αντικειμένου, ο οποίος έχει υποχρέωση να καταβάλλει 

στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας το αντίτιμο αυτών των 

δαπανών, εάν δε ο ιδιοκτήτης αρνείται ή παραλείπει να 

ενεργήσει τοιουτοτρόπως, ο εν λόγω Διευθυντής δύναται 

να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του 

οφειλόμενου ποσού ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη 

Δημοκρατία.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) Mε την αντικατάσταση της φράσης «του παρόντος Νόμου ή 

των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού», όπου αυτή 

συναντάται στο εδάφιο (1) και στις παραγράφους (β), (γ) και 

(δ) του εδαφίου (3), με τη φράση «του παρόντος Νόμου ή 

Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 

υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης», 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2Α) της φράσης «του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει 

αυτού,» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «του 

παρόντος Νόμου, των Διαταγμάτων και Κανονισμών, που 

εκδίδονται βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων, των 

Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων,», 
   
  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), 

αμέσως μετά τη λέξη «Παράρτημα», η οποία συναντάται 

στην έβδομη γραμμή και τον πλαγιότιτλο, της λέξης 

«Πρώτο», 
   
  (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
   «(5)  Σε περίπτωση που - 
    
    (α) Eξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε δείγμα 

τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, 

δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 

14, ή 
     
    (β) εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός 

πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή 

αντικειμένου, δυνάμει της παραγράφου (α) του 
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εδαφίου (2) του άρθρου 14Α, ή 
     
   (γ) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων πήρε 

δείγμα τροφίμου, δυνάμει του εδαφίου (1) του 

άρθρου 17, 
    
   και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και 

εξέταση, το πρόσωπο στο οποίο δόθηκε μέρος του 

δείγματος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 16 ή δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) 

του άρθρου 14Α ή δυνάμει της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, δικαιούται να 

ζητήσει και να λάβει αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, 

ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο της εργαστηριακής 

έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και που 

καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης 

από - 
    
   (αα) Tο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από 

υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος 

Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας ή από πρόσωπο που διορίστηκε 

δυνάμει του εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή 
    
   (ββ) το σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση 

που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό 

επιθεωρητή δήμου· ή 
    
   (γγ) το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, σε 

περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από 

εξουσιοδοτημένο κτηνιατρικό λειτουργό· ή 
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   (δδ) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε 

περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από 

λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων: 
   
    Νοείται ότι ο αιτών δικαιούται να λάβει αντίγραφο 

εργαστηριακής έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού 

καταβάλει στο πρόσωπο που του την παραδίδει το εκάστοτε 

ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (2).», 
   
  (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) της φράσης «του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει 

αυτού.» (όγδοη και ένατη γραμμή) με τη φράση «του 

παρόντος Νόμου, Διαταγμάτων και Κανονισμών, που 

εκδίδονται βάσει αυτού, υποχρεωτικών προτύπων, 

Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων.», 
   
  (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) του εδαφίου (7), 

αμέσως μετά τη φράση «του εδαφίου (4) του άρθρου 16Α» 

(τέταρτη γραμμή) της φράσης «ή με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο», 
   
  (στ) με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iv) της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) με την ακόλουθη νέα 

υποπαράγραφο: 
   
  «(iv) κατά την ημέρα της έκδοσης της έκθεσης, αποστέλλει 

ή παραδίδει αντίγραφά της τόσο στον ενιστάμενο όσο 

και - 
   
   (Α) Στο Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

σε περίπτωση που το δείγμα ή μέρος αυτού, το 

οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της ανάλυσης 
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ή/και εξέτασης, το αποτέλεσμα της οποίας 

καταδεικνύεται από το αναφερόμενο στην 

παράγραφο (α) πιστοποιητικό,  λήφθηκε από 

υγειονομικό επιθεωρητή του εν λόγω Τμήματος 

ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του 

εδαφίου (4α) του άρθρου 14· ή  
    
   (Β) στο σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε 

περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή 

μέρος αυτού λήφθηκε από υγειονομικό 

επιθεωρητή δήμου· ή 
    
   (Γ) στο Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 

σε περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα 

ή μέρος αυτού λήφθηκε από εξουσιοδοτημένο 

κτηνιατρικό λειτουργό· ή 
    
   (Δ) στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε 

περίπτωση που το προαναφερόμενο δείγμα ή 

μέρος αυτού λήφθηκε από λειτουργό του 

Τμήματος Τελωνείων.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 16Α 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) με τα 

ακόλουθα νέα εδάφια, αντίστοιχα: 
  
  «(1)  Έκαστος εκ του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Διευθυντή Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών δύναται να λαμβάνει τα κατά την κρίση του δέοντα 

μέτρα, περιλαμβανομένης της διευθέτησης για δημοσίευση 
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ανακοινώσεων στον ημερήσιο τύπο, προβολή τηλεοπτικών 

ανακοινώσεων, αγγελία ραδιοφωνικών ανακοινώσεων και της 

διευθέτησης ανακοινώσεων δια οποιουδήποτε άλλου μέσου, 

με σκοπό την ενημέρωση του κοινού περί του κινδύνου για 

την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος ενδεχομένως να προκύπτει 

από τρόφιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και κατ’ 

εφαρμογή του ΄Αρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002. 
   
  (2)(α)  Ο Διευθυντής δύναται, για σκοπούς προστασίας της 

δημόσιας υγείας, να επιβάλλει την υποχρέωση σε πρόσωπο, 

το οποίο εισάγει, εξάγει, πωλεί, διανέμει, διαθέτει ή άλλως 

πως εμπορεύεται τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμου, ή υλικό ή 

αντικείμενο που έρχεται ή προορίζεται να έλθει σε επαφή με 

τρόφιμο ή κατηγορία τέτοιου υλικού ή αντικειμένου, να 

αποσύρει τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια 

κατηγορία τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου από την αγορά 

της Δημοκρατίας ή/και να ανακαλέσει από τους καταναλωτές 

τέτοιο τρόφιμο ή υλικό ή αντικείμενο ή τέτοια κατηγορία 

τροφίμου ή υλικού ή αντικειμένου, αποζημιώνοντας τους 

τελευταίους με δικές του δαπάνες.  Η υποχρέωση απόσυρσης 

ή ανάκλησης επιβάλλεται με τη διαβίβαση γραπτής οδηγίας 

στο επηρεαζόμενο πρόσωπο, η οποία οδηγία ισχύει μέχρις 

ότου ανακληθεί δυνάμει της παραγράφου (γ). 
   
  (β)  Σε κάθε γραπτή οδηγία δυνάμει της παραγράφου 

(α), ο Διευθυντής -  
   
   (i) Καθορίζει επαρκώς το υπό απόσυρση τρόφιμο ή 

υλικό ή αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου υλικού 

ή αντικειμένου, αναφέροντας προς τούτο τις 

αναφερόμενες στην παράγραφο (δ) πληροφορίες 

οι οποίες υφίστανται και είναι σε γνώση του, και 
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(ii) αναφέρει επαρκώς, δεόντως και σαφώς τους 

λόγους για τους οποίους επέβαλε την 

υποχρέωση απόσυρσης ή ανάκλησης, και 

επισυνάπτει αντίγραφο του εκδιδόμενου από 

Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικού το οποίο 

τεκμηριώνει αυτούς τους λόγους καταδυκνείοντας 

το αποτέλεσμα διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και 

εξέτασης, το οποίο αποτέλεσμα πιστοποιεί ότι το 

υπό απόσυρση ή ανάκληση τρόφιμο ή υλικό ή 

αντικείμενο ή κατηγορία τροφίμου, υλικού ή 

αντικειμένου δεν πληροί διάταξη του παρόντος 

Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που 

εκδίδονται βάσει αυτού, ή υποχρεωτικού 

προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής 

Απόφασης. 
   
  (γ)  Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ικανοποιηθεί ότι οι 

λόγοι για τους οποίους επέβαλε την υποχρέωση απόσυρσης 

ή ανάκλησης εξέλειπαν, δύναται να ανακαλέσει την οδηγία 

που εξέδωσε δυνάμει της παραγράφου (α) με απόφασή του 

την οποία κοινοποιεί γραπτώς το συντομότερο δυνατό στο 

υποκείμενο στην οδηγία πρόσωπο. 
   
  (δ)  Οι πληροφορίες τις οποίες ο Διευθυντής αναφέρει 

σε οδηγία του σύμφωνα με την παράγραφο (β)(i) είναι οι 

ακόλουθες: 
 

  (i) το είδος του σχετικού τροφίμου, υλικού ή 

αντικειμένου ή της σχετικής κατηγορίας 

αυτών, και την ονομασία υπό την οποία 

πωλείται το σχετικό τρόφιμο, υλικό ή 

αντικείμενο ή η σχετική κατηγορία, 
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  (ii) το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή η 

εμπορική επωνυμία του σχετικού τροφίμου, 

υλικού ή αντικειμένου ή της σχετικής 

κατηγορίας αυτών, 
   
  (iii) ένδειξη της παρτίδας στην οποία ανήκει το 

σχετικό τρόφιμο, υλικό ή αντικείμενο ή της 

σχετικής κατηγορία αυτών.»· 
   
  (β) με την προσθήκη στις παραγράφους (α), (γ) και (ε) του 

εδαφίου (3) της φράσης «,προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου», 

αμέσως μετά την λέξη «τροφίμου», όπου αυτή συναντάται· 
   
  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) 

της φράσης «Πριν τη δημοσίευση της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) 

ανακοίνωσης και πριν την απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της 

εμπορίας τροφίμου,» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 

φράση «Πριν την απαγόρευση δυνάμει του εδαφίου (3) της εμπορίας 

τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου,»· 
   
  (δ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i) της 

παραγράφου (α) του εδαφίου (4)- 
    
   (i)  της φράσης «στο πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο 

εδάφιο (2)(α)(vi)» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 

φράση «στο επηρεαζόμενο από την απαγόρευση 

πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο εδάφιο (3)(α),  

(ii) της φράσης «εδάφιο (2)(α)(i)» (πέμπτη γραμμή) με τη 

φράση «εδάφιο (5)», 

(iii) της φράσης «εδαφίου (1) ή (3)» (έβδομη γραμμή) με τη 

φράση «εδαφίου (3)»· 
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  (ε) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4) 

της φράσης «δημοσιεύει την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) 

ανακοίνωση ή απαγορεύει δυνάμει του εδαφίου (3) την εμπορία 

τροφίμου,» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση 

«απαγορεύει δυνάμει του εδαφίου (3) την εμπορία τροφίμου, 

προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου,»· 
   
  (στ) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (ii) της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (4) της φράσης «εδάφιο (2)(α)(i)» 

(πέμπτη γραμμή) με τη φράση «εδάφιο (5)»· 
   
  (ζ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   
  (5)  Η ανάλυση ή/και εξέταση, την οποία αναφέρει το εδάφιο 

(4) με παραπομπή στο παρόν εδάφιο, είναι ανάλυση ή/και 

εξέταση, διενεργούμενη, δυνάμει του άρθρου 15, το 

αποτέλεσμα της οποίας πιστοποιεί ότι τρόφιμο, προϊόν, υλικό 

ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη είτε του παρόντος Νόμου 

είτε Διατάγματος ή Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού 

είτε υποχρεωτικού προτύπου είτε Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης.»· 
   
   (η)  με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) της φράσης “Στο παρόν 

άρθρο,” με τη φράση “Στα εδάφια (2) μέχρι και (5),”. 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει 

αυτού» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «του παρόντος 
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Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει 

αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης, που ρυθμίζουν τρόφιμα»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3β) της φράσης «του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει 

αυτού» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με τη φράση «του παρόντος 

Νόμου, Διατάγματος ή Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει 

αυτού, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού Κανονισμού ή 

Κοινοτικής Απόφασης,». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 17Α 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 17Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο εδάφιο (1), αμέσως μετά τη φράση «κάθε λειτουργός του Τμήματος 

Τελωνείων» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) της φράσης «κάθε 

εξουσιοδοτημένος κτηνιατρικός λειτουργός, κάθε κτηνιατρικός 

επιθεωρητής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

12.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή 

άσκηση των εξουσιών»· και 
   
  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «τη δέουσα 

εκτέλεση του καθήκοντός του» (πέμπτη και έκτη γραμμή), της 

φράσης «ή τη δέουσα άσκηση της εξουσίας του». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

13.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως πριν το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου (1): 
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  «(1) Σε περίπτωση που υλικό ή αντικείμενο δεν πληροί διάταξη 

Κανονισμού ή Διατάγματος, που εκδίδεται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου, ή υποχρεωτικού προτύπου ή Κοινοτικού 

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, και είναι μέρος στοίβας, 

παρτίδας ή αποστελλομένου φορτίου υλικών ή αντικειμένων 

της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται, εκτός αν 

αποδειχθεί το αντίθετο, ότι όλα τα υλικά ή αντικείμενα στην εν 

λόγω στοίβα, παρτίδα ή φορτίο δεν πληρούν τη συγκεκριμένη 

διάταξη.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 20  
14.  Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
του βασικού 

νόμου. 

  

   
 «Εξουσία 

Υπουργού για 

προστασία της 

δημοσίας 

υγείας. 

20.  Ο Υπουργός δύναται, για την προστασία της 

δημοσίας υγείας, με Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να απαγορεύει, 

περιορίζει ή επιτρέπει υπό όρους την παραγωγή, 

παρασκευή, χρήση, πώληση, διάθεση, εμπορία, 

εισαγωγή ή εξαγωγή οποιωνδήποτε τροφίμων, 

κατηγοριών τροφίμων, υλικών ή αντικειμένων που 

έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα 

ή κατηγοριών τέτοιων υλικών ή αντικειμένων.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 21 

του βασικού 

νόμου. 

15.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της φράσης «και των Κανονισμών» (πέμπτη γραμμή) 

με τη φράση «, των Διαταγμάτων και των Κανονισμών, που εκδίδονται 

βάσει αυτού, των υποχρεωτικών προτύπων και των Κοινοτικών 

Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων, που ρυθμίζουν αυτές τις 

ουσίες ή τρόφιμα.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

16.  Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο:  
   
   «(1)  Το Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε 

πρόσωπο για αδίκημα -  
    
   (α) δυνάμει του παρόντος Νόμου, αναφορικά με 

παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης είτε με 

τον παρόντα Νόμο είτε με Διάταγμα ή 

Κανονισμούς, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή 
   (β) δυνάμει άλλου νόμου αναφορικά με παράβαση ή 

παράλειψη συμμόρφωσης με Κοινοτικό 

Κανονισμό ή Κοινοτική Απόφαση, που ρυθμίζει 

είτε τρόφιμα είτε υλικά ή αντικείμενα, που 

έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τρόφιμα, 
    
   δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία 

τυχόν επέβαλε, να εκδίδει διάταγμα περί - 
    
   (αα) της κατάσχεσης, καταστροφής ή άλλως πως 

διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου, υλικού ή 

αντικειμένου, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε 

το αδίκημα, 
    
   (ββ) της ακύρωσης της άδειας ή εγγραφής των 

υποστατικών και των προσώπων που τα 

κατέχουν ή τα ελέγχουν, και του κλεισίματος των 

υποστατικών, σε σχέση με τα οποία ή εντός των 

οποίων διαπράχθηκε το αδίκημα, 
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   (γγ) της απαγόρευσης, για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα δέκα έτη, της εμπορίας από το 

καταδικαζόμενο πρόσωπο οποιουδήποτε 

τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου, σε σχέση με το 

οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) με 

την ακόλουθη νέα παράγραφο:  
   
   «(α)  Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου, ενώπιον του 

οποίου έχει προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου για 

αδίκημα - 
   (i) βάσει του παρόντος Νόμου, ή 

(ii) βάσει άλλου νόμου αναφορικά με παράβαση ή 

παράλειψη συμμόρφωσης Κοινοτικού 

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, που 

ρυθμίζει είτε τρόφιμα είτε υλικά ή αντικείμενα, 

που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε 

επαφή με τρόφιμα, 
    
   δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να εκδίδει 

διάταγμα δια του οποίου να απαγορεύει στον κατηγορούμενο 

την εμπορία οποιουδήποτε τροφίμου, υλικού ή αντικειμένου, 

σε σχέση με το οποίο κατ’ ισχυρισμό διαπράχθηκε το 

αδίκημα, μέχρι της τελικής εκδίκασης της υπόθεσης 

αναφορικά με την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.». 
  
Προσθήκη των 

νέων άρθρων 

23Α, και 23Β και 

23Γ στο βασικό 

νόμο. 

17.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 23, των ακόλουθων νέων άρθρων 23Α, 23Β και 23Γ: 
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 «Διοικητικό 

πρόστιμο. 
23Α.-(1) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει 

να συμμορφωθεί με -  
   
   (α) Αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του 

άρθρου 14(4)(α), ή 
    
   (β) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α), ή 
    
   (γ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β), ή 
    
   (δ) διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20, ή 
    
  

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

 (ε) Κοινοτική Απόφαση που αναφέρεται στο 

Δεύτερο Παράρτημα, 

   
  δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για 

κάθε ημέρα συνέχισης παράβασης ή της παράλειψης 

συμμόρφωσης, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της 

παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης, και 

ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής 

ευθύνης δυνάμει άλλης νομικής διάταξης. 
   
       (2)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του 

εδαφίου (1), ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό 

πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους 

οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και 

παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής 

παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την 

ημερομηνία ειδοποίησης. 
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       (3)  Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1) με αιτιολογημένη απόφασή του - 
    
   (α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης· και 
    
   (β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο. 
   
       (4)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με γραπτές 

οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια υπολογισμού 

του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού 

προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική 

ευχέρεια του Διευθυντή, την οποία ασκεί εντός των 

πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να αποφασίζει 

ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με 

βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 
   
       (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό 

πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1) δικαιούται, εντός 

προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του 

διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, 

αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.  Ο 

Υπουργός εξετάζει την προσφυγή, οφείλοντας να ακούσει 

τον προσφεύγοντα ή να δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να 

υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους 

στηρίζεται η προσφυγή, και αποφασίζει και διαβιβάζει την 

απόφασή του στον προσφεύγοντα. Ο Υπουργός δύναται 

να εκδίδει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις: 
    
   (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
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   (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
    
   (γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· 
    
   (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
   
       (6)  Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται 

από το Διευθυντή αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση 

προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού 

προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε 

περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του 

Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από τη διαβίβαση 

της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού. 
   
       (7)  Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού 

προστίμου το οποίο επεβλήθηκε δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 

εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος 

οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 
   
       (8) Στο παρόν άρθρο, «Διευθυντής» σημαίνει το 

Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 
   
 Παράβαση 

διατάξεων 

Κοινοτικών 

Κανονισμών ή 

Αποφάσεων. 

 

 

 

23Β.-(1)  Πρόσωπο το οποίο διεξάγει επιχείρηση ή 

εργασίες σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, 

μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, 

αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, 

πώληση, εμπορία, εισαγωγή ή εξαγωγή τροφίμου, ή 

υλικού ή αντικειμένου που έρχεται ή προορίζεται να έλθει 
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Δεύτερο 

Παράρτημα. 

σε επαφή με τρόφιμο, και το οποίο πρόσωπο ενεργεί 

κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

διάταξη Κοινοτικής Απόφασης αναφερόμενης ή 

περιγραφόμενης στο Δεύτερο Παράρτημα, είναι ένοχο 

αδικήματος. 
   
       (2)  Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος, σε περίπτωση 

που παρέχει πληροφορίες ή υποβάλλει αίτηση - 
    
   (α) Σε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ή σε 

αρμόδιο όργανο ή αρχή της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, δυνάμει διάταξης Κοινοτικού 

Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, η οποία 

διάταξη ρυθμίζει τρόφιμα, ή υλικά ή αντικείμενα 

που έρχονται ή προορίζονται να έλθουν σε 

επαφή με τρόφιμα, και 
    
   (β) οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή 

παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση 

περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι 

ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά. 
   
       (3)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει 

του εδαφίου (2) αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι υπέβαλε αίτηση ή, κατά 

περίπτωση, παρείχε πληροφορία με καλή πίστη και 

χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν 

ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική ή, κατά περίπτωση, 

ότι η αίτηση περιείχε πληροφορία ή στοιχεία που ήταν 

ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά. 
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 Παράβαση 

διατάξεων του 

παρόντος 

Νόμου. 

23Γ.  Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα είναι ένοχο αδικήματος: 

    
   (α) Διαταγή του Υπουργού δυνάμει του άρθρου 8, 
    
   (β) το άρθρο 14(2) ή (3), 
    
   (γ) αναστολή λειτουργίας υποστατικού δυνάμει του 

άρθρου 14(4)(α), 
    
   (δ) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(2)(α), 
    
   (ε) οδηγία δυνάμει του άρθρου 16Α(3)(α) ή (β), 
    
   (στ) το άρθρο 17(3γ).». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

   
 «Παράβαση 

κανονισμών, 

διαταγμάτων 

και προτύπων. 

24.  Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή 

παραλείπει να συμμορφωθεί με - 

    
   (α) Κανονισμούς ή Διάταγμα, που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή 
    
   (β) υποχρεωτικό πρότυπο που ρυθμίζει είτε 

τρόφιμο είτε υλικό ή αντικείμενο που έρχεται ή 

προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμο, 
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   είναι ένοχο αδικήματος.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 25  

του βασικού 

νόμου. 

19.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

   
 «Γενική ποινή. 25.  Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει 

του παρόντος Νόμου, για το οποίο ο παρών Νόμος δεν 

προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

20.  Η παράγραφος (β) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της φράσης «του παρόντα Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή) με τη φράση «του παρόντος Νόμου, Διατάγματος ή 

Κανονισμών, που εκδίδονται βάσει αυτού, ή οποιουδήποτε 

υποχρεωτικού προτύπου, Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής 

Απόφασης.». 
  
Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

21.  Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του τίτλου «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» με τον τίτλο «ΠΡΩΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». 

  
Προσθήκη 

Δεύτερου 

Παραρτήματος 

στο βασικό νόμο. 

22.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη προσθήκη, αμέσως μετά το 

Πρώτο Παράρτημα, όπως αυτό επανατιτλοφορήθηκε με το άρθρο 21, 

του ακόλουθου νέου Δεύτερου Παραρτήματος: 
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 «ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρα 23Α και 23Β) 
  
 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
  
 1. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 53 

ή/και 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, στην έκταση που 

αυτή η Κοινοτική Απόφαση ρυθμίζει τρόφιμα. 
  
 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ: 

L 268, 

18.10.2003, σ. 1. 

2. Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 8(6) 

του Κοινοτικού Κανονισμού με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα και ζωοτροφές», ως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ: 

L 175, 19.7.1993, 

σ. 1. 

3.   Κοινοτική Απόφαση η οποία θεσπίζεται δυνάμει του ΄Αρθρου 10 

της Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 

για την υγιεινή των τροφίμων, ως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται.». 
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