
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  
ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 
 

 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 

τίτλο: 
  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139,  

30.4.2004,  

σ. 1. 

(α)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των 

Τροφίμων, στην έκταση που αφορά ή/και ρυθμίζει τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης ή επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης», 
  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139, 

30.4.2004,  

σ. 55. 

(β)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό 

ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στην 

έκταση που αφορά ή/και ρυθμίζει τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή 

επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων ζωικής 

προέλευσης», 
  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139, 

30.4.2004,  

σ. 206. 

(γ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό 

ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα 

προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο, στην έκταση που αφορά ή/και ρυθμίζει τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης ή επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις ή υποστατικά 

τροφίμων ζωικής προέλευσης», 
  
  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4083, 20/4/2006 80(I)/2006



 2 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 165, 

30.4.2004,  

σ. 1. 

(δ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια των 

επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και 

την καλή διαβίωση των ζώων, στην έκταση που αφορά ή/και 

ρυθμίζει τρόφιμα ζωικής προέλευσης ή επιχειρήσεις ή 

εγκαταστάσεις ή υποστατικά τροφίμων ζωικής προέλευσης», 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 1. 

(ε) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης 

Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα», 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 27. 

(στ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα 

προϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την 

οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για την τροποποίηση των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 60. 

(ζ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους 

επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας»,  

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 83. 

(η)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με 

την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 

αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», 
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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

150(Ι) του 2003 

148(Ι) του 2004. 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υγιεινής Παραγωγής 

Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και 

για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 

Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμους του 2003 και 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 Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 

Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμοι του 2003 μέχρι 2006. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

 (α) Με την προσθήκη των ακόλουθων όρων και των ορισμών αυτών 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 
  
 «‹επίσημος βοηθός› σημαίνει τον κτηνιατρικό επιθεωρητή, που 

εργοδοτείται στην αρμόδια αρχή για να βοηθά τον επίσημο 

κτηνίατρο στην εφαρμογή των εξουσιών του  ή στην εκτέλεση 

των αποφάσεών του, και πληροί τα καθορισμένα κριτήρια από το 

Νόμο· 
  
 

 

 
Παράρτημα IΙΙ. 

‹Κοινοτική Απόφαση› σημαίνει την Απόφαση που εκδόθηκε από 

θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνεται 

στο Παράρτημα IΙΙ:  

 

 Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτική Απόφαση 

περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της· 
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Παράρτημα ΙV. 

‹Κοινοτικός Κανονισμός› σημαίνει τον Κανονισμό που εκδόθηκε 

από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV: 

 

 Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτικό Κανονισμό 

περιλαμβάνει και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του· 
  
 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της Ε.Ε.: 

L 31, 

1.2.2002, 

σ. 1. 

‹λιανική πώληση› έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 3 του Κανονισμού (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 Ασφάλειας των Τροφίμων και τον καθορισμό 

διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων· 
  
 ‹Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων› έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του  Κανονισμού (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 Ασφάλειας των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων»· 
  
 (β)  με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «εγκατάσταση», της 

φράσης που άρχεται με τις λέξεις «και δύναται» και λήγει με τις λέξεις 

«πάνω τμήματα» (4η έως 8η γραμμή)· 
  
 (γ)   με τη διαγραφή των όρων «επιχειρηματίας», «κατάστημα» και 

«κτηνιατρικός επιθεωρητής» και των ορισμών τους. 
  
 (δ)   με την αντικατάσταση στο τέλος του ορισμού του όρου «ζώα», της 
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άνω τελείας με κόμμα, και την προσθήκη, αμέσως μετά το είδος των 

ζώων υδατοκαλλιέργειας, των ακόλουθων ειδών ζώων: 
  
    «-μέλισσες, 

  -ιχθείς, 

  -ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτονόζωα 

(ουροχόρδωτα), θαλάσσια γαστρόποδα, και 

  -σαλιγκάρια·»· 
  
 (ε)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης» με τον πιο κάτω νέο ορισμό: 
  
 «‹τρόφιμα ζωικής προέλευσης› σημαίνει ουσίες ή προϊόντα, είτε 

αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα 

οποία παράγονται από ζώα και  προορίζονται για βρώση από τον 

άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι χρησιμοποιούνται για το 

σκοπό αυτό, εξαιρουμένων του παγωτού και του μελιού·»· 
  
 (στ) με την αναρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1) 

και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
  
 «(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στον παρόντα 

Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν, έχουν την 

έννοια που τους αποδίδουν οι Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 852/2004, 

853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005, 

2075/2005 και 2076/2005.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

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

άρθρο: 

 «Πεδίο 3.-(1)  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις, οι 
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εφαρμογής. 

 

 
 
 
 
 

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 

27(Ι) του 2005. 

οποίες ενεργοποιούνται στην παραγωγή, στην 

επεξεργασία, στην αποθήκευση, στη μεταφορά και στη 

διάθεση στην αγορά, τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

εξαιρουμένης της λιανικής πώλησης των τροφίμων 

ζωικής προέλευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του 

περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου. 

   

  

 

 

 

 

 

 

     (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν 

τις εξουσίες της αρμόδιας αρχής, τη διενέργεια των 

κτηνιατρικών ελέγχων, τη δέσμευση και την κατάσχεση 

υλικών και   προϊόντων και τη δημιουργία ποινικών 

αδικημάτων, ισχύουν, για σκοπούς εφαρμογής των 

Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων. 
   

       (3)  Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται αναφορικά με 

διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού ή Κοινοτικής Απόφασης, 

η οποία διάταξη είτε δεν είναι σε ισχύ είτε έχει 

καταργηθεί.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 

του βασικού 

4.  To άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 
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νόμου. 

 «Διάθεση στην 

αγορά τροφίμων 

ζωϊκής 

προέλευσης  

μόνο από 

εγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις 

και εισαγωγές 

τροφίμων ζωϊκής 

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 τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

  
       (2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου ή/και των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών 

Αποφάσεων, η αρμόδια αρχή δύναται να θεσπίζει εθνικά 

μέτρα για εγκαταστάσεις  στις οποίες παράγονται, 

τυγχάνουν επεξεργασίας, αποθήκευσης ή μεταφοράς 

τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα οποία δύνανται να 

διατίθενται μόνο στην εγχώρια αγορά, όπου αυτό 

προβλέπεται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις 

Κοινοτικές Αποφάσεις. 
   
  

 

 

 

 

98(Ι) του 2002. 

     (3) Η εισαγωγή τροφίμων ζωϊκής προέλευσης 

επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτή έχει γίνει σύμφωνα με τις 

διαδικασίες και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, στον περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο 

Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες 

Χώρες Ζώων και Ζωϊκών Προϊόντων καθώς και για Άλλα 

Συναφή Θέματα Νόμο, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς 

ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.». 
   
Τροποποίηση 5.  Το άρθρο  5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 
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του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

 

   
  (α)   Με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (4) 

αυτού, με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
   
         «Νοείται ότι, τμήμα εγκεκριμένης εγκατάστασης δύναται να 

λαμβάνει ξεχωριστό ή τον ίδιο αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης, 

εφόσον αυτό προβλέπεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται 

με βάση τον παρόντα Νόμο, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς 

ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·»· 
   
  (β) με τη διαγραφή στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (4) αυτού 

της λέξης «εγκεκριμένες» (3η γραμμή)· 
   
  (γ) με τη διαγραφή στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού, της τελείας και 

την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «,στους Κοινοτικούς 

Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

6.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο:  

  «(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 εδαφίου (2) του άρθρου 9 

του παρόντος Νόμου, τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
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δυνάμει του παρόντος Νόμου, τους Κοινοτικούς Κανονισμούς 

ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 8 

του βασικού 

νόμου. 

7.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως  ακολούθως - 

  (α) Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(β) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «,τους 

Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις·»·   
   
  (β) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (γ) αυτού, των λέξεων  

«κτηνιατρικούς επιθεωρητές» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις 

«επίσημους βοηθούς» και με τη διαγραφή της άνω τελείας στο 

τέλος της παραγράφου αυτής και την προσθήκη της φράσης 

«,στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές 

Αποφάσεις·». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού των λέξεων 

«κτηνιατρικοί επιθεωρητές» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις 

«επίσημοι βοηθοί»· 
   
  (β) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της  

φράσης «,τους Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές 

Αποφάσεις·»· 
   
  (γ) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 
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(στ) του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,στους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και στις 

Κοινοτικές Αποφάσεις·»· 
   
  (δ) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (ζ) 

του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,τους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές 

Αποφάσεις·»· 
   
  (ε) με τη διαγραφή της άνω και κάτω τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη 

αμέσως μετά της φράσης «,των Κοινοτικών Κανονισμών  ή/και 

των Κοινοτικών Αποφάσεων:»· 
   
  (στ) με την αντικατάσταση της λέξης «επιχειρηματίας» από την 

πρώτη επιφύλαξη της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού 

με τη φράση «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων·»·  
   
  (ζ) με την διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της δεύτερης 

επιφύλαξης της παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού και την 

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης «,στους Κοινοτικούς 

Κανονισμούς  ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις·»· 
   
  (η) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (θ) 

του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,στους Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και στις 

Κοινοτικές Αποφάσεις·»· 
   
  (θ) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(ιγ) του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,τους  Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές 
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Αποφάσεις.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

9.  Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

σε αυτό της λέξης «επιχειρηματίας» (πρώτη γραμμή) με τη φράση 

«υπεύθυνος  επιχείρησης τροφίμων». 

  
Κατάργηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

10.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

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

  (α) Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,των  Κοινοτικών  Κανονισμών  ή/και των Κοινοτικών  

Αποφάσεων·»· 
   
  (β) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) 

του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά της 

φράσης «,τους Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και τις Κοινοτικές  

Αποφάσεις·»· 
   
  (γ) με την προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(1) αυτού, της φράσης «τους  Κοινοτικούς  Κανονισμούς  ή/και 

τις Κοινοτικές  Αποφάσεις· ή»· 
   
  (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (γ) του 

εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  
   
   «(δ) παραλείπει να συμμορφωθεί με διάταξη 
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Παράρτημα V. 

 

 
 
Παράρτημα VΙ. 

Κοινοτικού Κανονισμού, η οποία αναφέρεται ή 

περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος V 

ή με διάταξη Κοινοτικής Απόφασης, η οποία 

αναφέρεται ή περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του 

Παραρτήματος VΙ,»· 
   
  (ε) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
   «(4) Πρόσωπο, το οποίο 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 ζωικής προέλευσης ή 

υλικά ή αντικείμενα που έρχονται ή 

προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης, και 
    
   (β)  οι πληροφορίες είναι ψευδείς, ανακριβείς ή 

παραπλανητικές ή, κατά περίπτωση, η αίτηση 

περιέχει πληροφορίες ή στοιχεία που είναι 

ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά,  
    
   είναι ένοχο του αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή/και σε 

χρηματική ποινή, όπως αυτές καθορίζονται στο 

εδάφιο (1). 
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        (5)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα 

βάσει του εδαφίου (4), 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.». 
    
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου, αμέσως 

μετά το άρθρο 

14 αυτού. 

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

άρθρο 14 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
 «Διοικητικό 

πρόστιμο που 

επιβάλλεται 

από το 

Διευθυντή. 

14 Α.-(1) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση που έχει εύλογη 

αιτία να πιστεύει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με- 

   
  

 
Παράρτημα V. 

(α)  Διάταξη Κοινοτικού Κανονισμού, η οποία αναφέρεται 

στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος V, σε σχέση 

με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη του ιδίου 

Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως αρμόδια 

αρχή για την επιβολή διοικητικού προστίμου, ή 
   
   
   
  (β)  Κοινοτική Απόφαση, η οποία αναφέρεται ή 
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Παράρτημα VΙ. 

περιγράφεται στην Πρώτη Στήλη του Παραρτήματος 

VΙ, σε σχέση με την οποία διάταξη η Δεύτερη Στήλη 

του ιδίου Παραρτήματος αναφέρει το Διευθυντή ως 

αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικού 

προστίμου,  
   
  δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο, διοικητικό 

πρόστιμο που να μην υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για 

κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα με την 

βαρύτητα αυτής της παράβασης ή παράλειψης 

συμμόρφωσης και ανεξάρτητα από το εάν 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 του επιβάλει τέτοιο 

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. 
   
       (3) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει 

του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία 

κοινοποιείται στον επηρεαζόμενο. 
   
       (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 επηρεάζει τη διακριτική 
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ευχέρεια του Διευθυντή, να αποφασίζει ελεύθερα εντός των 

πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, για το ύψος 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 

διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, 

αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης. Ο 

Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και αφού ακούσει τον 

προσφεύγοντα ή δώσει σε αυτόν την ευκαιρία να 

υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους 

στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει και διαβιβάζει την 

απόφασή του σε αυτόν. Ο Υπουργός δύναται να - 
   
  (α)  Επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
  (β)  ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
  (γ)  τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή 
   
  (δ) 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 διοικητικού 
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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 επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος 

Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 

εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος 

οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 16 

του βασικού 

νόμου. 

13.    Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 

τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού και με την προσθήκη αμέσως 

μετά της φράσης «,των Κοινοτικών  Κανονισμών  ή/και των Κοινοτικών  

Αποφάσεων.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

14.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την διαγραφή της 

τελείας από την παράγραφο (α) αυτού και με την προσθήκη αμέσως μετά 

της φράσης «,με Κοινοτικούς Κανονισμούς  ή/και με Κοινοτικές  

Αποφάσεις.». 
   
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

Παραρτημάτων, 

αμέσως μετά το 

Παράρτημα II 

αυτού. 

Πίνακας. 

15 .  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

Παράρτημα ΙΙ αυτού, των νέων Παραρτημάτων ΙΙΙ, IV, V, και VI που 

εμφαίνονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου. 

 

  
Τροποποίηση  

με διάταγμα των 
16.  Τα Παραρτήματα ΙΙΙ, IV, V και VI του βασικού νόμου δύναται να 

τροποποιούνται με Διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην 
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Παραρτημάτων 

III, IV, V και VI 

του βασικού 

νόμου. 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  
 

(Άρθρο 15) 
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
 
 

(Άρθρο 2, 17) 
 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
(Άρθρο 2) 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139,  

30.4.2004,  

σ. 1. 

(α)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  για την Υγιεινή των Τροφίμων», όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139,  

30.4.2004,  

σ. 55. 

(β)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για 

τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 139,  

30.4.2004,  

σ. 206. 

(γ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την 

οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης 

που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
Εφημερίδα της 

EE.: L 165,  

30.4.2004,  

σ. 1. 

(δ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για την διενέργεια των επίσημων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και προς τους 

κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων», όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 1. 

(ε) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης 

Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα», 

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
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Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 27. 

(στ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα 

προϊόντα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την 

οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για την τροποποίηση των 

Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 60. 

(ζ)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους 

επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας», όπως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 388, 

22.12.2005,  

σ. 83. 

(η)  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της Επιτροπής της 5ης 

Δεκεμβρίου 2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με 

την εφαρμογή των Κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 

αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

(Άρθρο 14(1) (δ) και 14 Α) 
 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη 
 

Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια Αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 
βάσει του άρθρου 14Α 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαμοστέα ποινή 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 139, 
30.4.2004, 
σ. 1. 

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για την υγιεινή των τροφίμων. 
 

  

  Άρθρο 3 Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

΄Αρθρο 14 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
 

΄Αρθρο 14 

  Άρθρο 4 (παράγραφος 5)  Άρθρο 14 
 

  Άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 4)  Άρθρο 14 
 

  Άρθρο 6 (παράγραφοι 1, 2 και 3)  Άρθρο 14 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4083, 20/4/2006 80(I)/2006



 22 

 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια Αρχή για την επιβολή 

διοικητικού προστίμου βάσει του 
άρθρου 14Α 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαμοστέα ποινή 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 139, 
30.4.2004, 
σ. 55. 

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για τον καθορισμό ειδικών κανόνων 
για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 
 

  

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

  Άρθρο 4 (παράγραφος 1)  Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

  Άρθρο 4 (παράγραφος 4)  Άρθρο 14 

  Άρθρο 5 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

  Άρθρο 6 (παράγραφοι 1, 3 και 4)  Άρθρο 14 

  Άρθρο 7 (παράγραφος 1)  Άρθρο 14 

  Άρθρο 8 (παράγραφος 1)  Άρθρο 14 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη 
 

Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια Αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 
βάσει του άρθρου 14Α 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαμοστέα ποινή 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 388, 
22.12.2005, 
σ. 1. 

3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 
Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 
τρόφιμα. 
 

  

  Άρθρο 1  Άρθρο 14 

  Άρθρο 3 (παράγραφος 1)   Άρθρο 14 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 2)  Άρθρο 14 

  Άρθρο 5 (παράγραφος 2 πρώτο και 
δεύτερο εδάφιο) 

Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

  Άρθρο 5 (παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο) Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

  Άρθρο 9   Άρθρο 14 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 388, 
22.12.2005, 
σ. 27. 

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της 
Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 
περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 
τρόφιμα. 
 

  

  Άρθρο 1  Άρθρο 14 

  Άρθρο 2   Άρθρο 14 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 
Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια Αρχή για την επιβολή 

διοικητικού προστίμου βάσει του 
άρθρου 14Α 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαμοστέα ποινή 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 388, 
22.12.2005, 
σ. 60. 

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 της 
Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 
για τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
για ανίχνευση Trichinella στο κρέας. 
 

  

  Άρθρο 2 (παράγραφος 2)   Άρθρο 14 

  Άρθρο 9   Άρθρο 14 

  Παράρτημα IV Κεφάλαιο Ι. Διευθυντής του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 

Άρθρο 14 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 388, 
22.12.2005, 
σ. 83. 

6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της 
Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2005 
για τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σχετικά με τους επίσημους ελέγχους 
για ανίχνευση Trichinella στο κρέας. 
 

  

  Άρθρο 5   Άρθρο 14 

  Άρθρο 6  Άρθρο 14 

  ΄Αρθρο 10  Άρθρο 14 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 
(Άρθρο 14(1) (δ) και 14 Α) 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
 Αύξων 

Αριθμός 
Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη 

 
Τρίτη Στήλη  

Διατάξεις Κοινοτικών Αποφάσεων  Αρμόδια Αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 
βάσει του άρθρου 14Α 

Άρθρο το οποίο προβλέπει 
την εφαμοστέα ποινή 

 
 

». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΚΜ 
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