
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013  Ν. 122(Ι)/2013 

122(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 

Προοίμιο. 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L303, 

18.11.2009, 

σ. 1. 

Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο - 

 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης 

Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή 

τους», και 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα  της 

Ε.Ε.: L299, 

16.11.2007,  

σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 

2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 

ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός 

ΚΟΑ»)», 

  

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

150(I) του 2003 

148(Ι) του 2004 

80(Ι) του 2006 

114(Ι) του 2009 

126(Ι) του 2011. 

 

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 2013 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 μέχρι 2011 (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 2013.   
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Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

  

    (α) Με την αντικατάσταση του όρου «επίσημος βοηθός» και του 

ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό: 

 

 «“επίσημος βοηθός” σημαίνει οποιοδήποτε άτομο της αρμόδιας 

αρχής που βοηθά τον επίσημο κτηνίατρο στην εφαρμογή των 

εξουσιών του ή στην εκτέλεση των αποφάσεών του και πληροί τα 

καθορισμένα κριτήρια·». 

  

 (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 

 

 «“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009” σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 

του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία 

των ζώων κατά τη θανάτωσή τους”. 

 

  “Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007” σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 

του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής 

οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για 

ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»).”. και 

  

    (γ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων 

«2075/2005 και 2076/2005» (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις 

«2075/2005, 2076/2005, 1234/2007 και 1099/2009». 

  

Τροποποίηση  3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου 
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του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

υποπαραγράφου (iii) αυτής με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως 

μετά, των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων (iv) και (v): 

  

          «(iv) σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο είναι εταιρεία, 

αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας. 

 

            (v)  σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα λειτουργεί ως σφαγείο,  

τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εδάφιο (2) του 

άρθρου 6, το εδάφιο (2) του άρθρου 14 και το εδάφιο (2) του 

άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 5Α  

του βασικού 

νόμου. 

4. Tο εδάφιο (5) του άρθρου 5A του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

   (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) 

αυτού με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

  

           «(γ) σε περίπτωση που η εν λόγω εγκατάσταση λειτουργεί ως 

σφαγείο, εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από 

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.». και  

 

    (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης «και 

σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με 

τη φράση: 

  

   «, σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης, αντίγραφο του πιστοποιητικού 

σύστασης εταιρείας, σε περίπτωση εταιρείας, και στην περίπτωση 

σφαγείου τις πληροφορίες που απαιτούνται από το εδάφιο (2) του 

άρθρου 6, το εδάφιο (2) του άρθρου 14 και το εδάφιο (2) του 
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άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14Α 

του βασικού 

νόμου. 

 5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

                         (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) αυτού, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (γ): 

    «(γ) διάταξη του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών ή 

διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,». και 

δδ 

δ    (β)  με την αντικατάσταση, στην τελευταία παράγραφο αυτού, 

των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«οκτακόσια πενήντα πέντε ευρώ (€855)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

 6. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της τελείας στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού με άνω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

 

  «(δ) για την τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος 

Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

ΙΙ του βασικού 

νόμου. 

Πίνακας. 

 7. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του τύπου Α αυτού με το νέο τύπο Α, ο οποίος 

παρατίθεται στον Πίνακα. 

  

Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος 

IV του βασικού 

νόμου. 

 8. Το Παράρτημα IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (θ) αυτού με άνω 

τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων (ι) και (ια): 
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  «Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L299, 

16.11.2007,  

σ. 1. 

 (ι) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 

των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 

γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)· 

   

  Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L303, 

 18.11.2009, 

 σ.1. 

 (ια) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009, του Συμβουλίου της 

24ης Σεπτεμβρίου 2009 για την προστασία των ζώων κατά 

τη θανάτωσή τους.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου V 

του βασικού 

νόμου. 

 9. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το σημείο 6 αυτού, των ακόλουθων νέων σημείων 7 και 8: 

 

 

   Αύξων 
αριθμός 

 Πρώτη Στήλη  Δεύτερη Στήλη  Τρίτη Στήλη  

  «Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L299, 
16.11.2007,  
σ. 1. 

 7. Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του 

Συμβουλίου, της 
22

ας
 Οκτωβρίου 

2007, για τη 
θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών 
και ειδικών 

διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ») 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 κ 

    Σημείο II του 
παραρτήματος XΙα  

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

   Σημείο III του 
παραρτήματος XΙα 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Σημείο IV του 
παραρτήματος XΙα 
(παράγραφος 1) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Σημείο VI του 
παραρτήματος XΙα  

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 

 Άρθρο 14  



6 
 

Υπηρεσιών 

    Σημείο VIII του 
παραρτήματος XΙα 

(παράγραφος 1) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

  Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L303, 
18.11.2009, 

           σ.1. 

 8.   Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009, 

του Συμβουλίου της 
24

ης
 Σεπτεμβρίου 

2009, για την 
προστασία των 
ζώων κατά τη 

θανάτωσή τους 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

  

    Άρθρο 3 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 4 
(παράγραφοι 1 και 

4) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 5 
(παράγραφοι 1 και 

2) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 6 
(παράγραφοι 1 και 

4) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 7 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 8 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 9 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 10 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 11 Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 14 
(παράγραφοι 1 και 

2) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 15 
(παράγραφοι 1, 2 

Διευθυντής 
Τμήματος 

 Άρθρο 14  
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και 3) Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

    Άρθρο 16 
(παράγραφοι 1, 2 

και 3 ) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  

    Άρθρο 17 
(παράγραφοι 1, 4 

και 5) 

Διευθυντής 
Τμήματος 
Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών 

 Άρθρο 14  
 

». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 6) 
«ΤΥΠΟΣ Α 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Διευθυντή 
Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
 
Με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και 
Διάθεσή τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, υποβάλλω την παρούσα αίτηση για 
σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής μου.  
 
Παραθέτω πιο κάτω όλα τα απαραίτητα στοιχεία: 
 
Όνομα εγκατάστασης: ………………………………………………….………..………................... 
 
Είδος εγκατάστασης / Δραστηριότητες: ……………………………………………………….…….. 
 
Παραγόμενα προϊόντα: ……………………………………………….………………………………. 
 
Όνομα Υπεύθυνου Επιχείρησης Τροφίμων  : ……………………………………………………… 
 
Αρ. Ταυτότητας: …………………………………………..………….……………………….……….. 
 
Ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης: …………….…………….………..……….……………… 
 
Αρ. τηλεφώνου εγκατάστασης: ………...…….…… Αρ. φαξ εγκατάστασης: ……………….…… 
 
Επισυνάπτω τα ακόλουθα αντίγραφα αναφορικά με την εγκατάσταση:  
(α) Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της εγκατάστασης 
(β) αντίγραφο του εγχειριδίου HACCP 
(γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής / σύστασης εταιρείας σε περίπτωση εταιρείας 
(δ) πληροφορίες που απαιτούνται από τα άρθρα 6(2), 14(2) και 16(2) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1099/2009. 
 
Ημερομηνία : ……………………………..          Yπογραφή αιτητή: ………….………..…………..». 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

 

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


