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Αρ. 4422, 27.12.2013 

   

  Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

________ 
Αριθμός 177(Ι) του 2013 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ 
 
 
                 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 

27(Ι) του 2005 

163(Ι) του 2006 

32(Ι) του 2010 

13(Ι) του 2011 

60(Ι) του 2011 

Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Πρώτο(Ι): 
29.7.2005 
30.9.2005. 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας, 
Παράρτημα Τρίτο(Ι): 
 17.1.2003 
24.6.2011 
30.3.2012. 
 

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

Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 μέχρι (Αρ. 

2) του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 μέχρι 2013. 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 16Α του 

βασικού νόμου. 

2.   Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

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

 

   

  «(1) Καθένας εκ των Διευθυντών Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μπορεί 

να λαμβάνει τα κατά την κρίση του δέοντα μέτρα, περιλαμβανομένης 

της διευθέτησης για δημοσίευση ανακοινώσεων στον ημερήσιο 

τύπο, προβολή τηλεοπτικών ανακοινώσεων, αγγελία ραδιοφωνικών 

ανακοινώσεων και της διευθέτησης ανακοινώσεων διά 

οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού- 

 

(α)  περί του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος 

ενδεχομένως να προκύπτει από τρόφιμο, σύμφωνα με 

τα διαλαμβανόμενα και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, και 

 

(β)  περί παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 7 ή 9 ή 

11 ή 12 ή/ και 13 του παρόντος Νόμου σε σχέση με 

συγκεκριμένο τρόφιμο: 

 

         Νοείται ότι στην ανακοίνωση ο κατά περίπτωση  Διευθυντής 

αναφέρει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 

υποπαραγράφους (i) έως (iii) της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) 

του παρόντος άρθρου.». 
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