
Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 199 Ν. 54(Ι)/96 
Αρ. 3052,19.4.96 

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 54(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1.0 παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Συνοπτικός 

Νόμος του 1996. τίτλοζ· 
2. Στον παρόντα Νόμο Εομηνεία. 

"εξέταση" περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και 
οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή ποιότητα τροφί
μου· 

"ανθρώπινη κατανάλωση" περιλαμβάνει και τη χρήση στην παρασκευή 
για ανθρώπινη κατανάλωση· 

"ανθυγιεινές συνθήκες" σημαίνει τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις που είναι 
δυνατό να μολύνουν, ρυπάνουν ή καταστήσουν επιβλαβές ή επικίνδυνο για 
την υγεία τρόφιμο· 

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 
"είδος" δεν περιλαμβάνει ζωντανά ζώα ή πτηνά ή ψάρια· 
"εισαγωγέας" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε ως ιδιοκτήτης, 

αποστολέας ή παραλήπτης, αντιπρόσωπος ή μεσίτης, έχει στην κατοχή του, 
ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του αντικειμέ
νου· 

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" σημαίνει— 
(α) Υγειονομικό Επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας· 
(β) υγειονομικό επιθεωρητή που διορίζεται από το οικείο δημοτικό 

συμβούλιο εντός των ορίων του· και 
(γ) κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι εντεταλμένο από τον Υπουργό 

για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
"ζώο" δεν περιλαμβάνει πτηνό ή ψάρι· 
"παρασκευή" αναφορικά με τρόφιμα, περιλαμβάνει και την κατασκευή όπως 

και κάθε τύπο κατεργασίας· 
"παρασκευή προς πώληση" περιλαμβάνει και τη συσκευασία· 
"παρασκευάζω" και "παρασκευάζω προς πώληση" τυγχάνουν ανάλογης 

ερμηνείας· 
"πρότυπο" σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας· 
"πώληση" περιλαμβάνει και τη δωρεάν προσφορά τροφίμων 
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"τρόφιμα" περιλαμβάνει και είδη και ουσίες που δεν έχουν θρεπτική αξία τα 
οποία είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά δεν περιλαμβάνει

(ί) Νερό (εκτός νερό που προσφέρεται προς πώληση), ζωντανά ζώα ή 
πτηνά* 

(ii) φορβή ή υλικά που χρησιμεύουν ως τροφή ζώων, πτηνών ή ψαριών ή 
(iii) είδη ή ουσίες που χρησιμοποιούνται μόνο ως φάρμακα. 

_ "Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Υγείας. 
Συμβούλιο 3.(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο το οποίο θα καλείται Συμβούλιο Τροφίμων 
τροφίμων. κ α ι τ ο οπο^0 σύγκειται από

(α) Το Διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, 
(β) το Διευθυντή του Γενικού Χημείου, 
(γ) το Διευθυντή του Οργανισμού Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας, 
(δ) το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
(ε) ένα μικροβιολόγο τροφίμων, 

(στ) ένα γιατρό από τον ιδιωτικό τομέα κατά προτίμηση υγιεινολόγο ή 
μικροβιολόγο, 

(ζ) έναν επιστήμονα τροφίμων, 
(η) ένα γιατρό που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, 
(θ) τον Πρώτο Υγειονομικό Επιθεωρητή, 
(ι) δύο Χημικούς από τον Ιδιωτικό Τομέα, 

(ια) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων, 
(ιβ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Καταναλωτών, 
(ιγ) έναν εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι

μελητηρίου. 
(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
(3) Ο Υπουργός Υγείας διορίζει ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ως τον 

Πρόεδρο του. 
(4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Συμβουλίου, αυτός 

αντικαθίσταται από μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζει ο Υπουργός. 
(5) Τα μέλη του Συμβουλίου ασκούν το λειτούργημα τους με τους όρους τους 

οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε καθορίζει. 
(6) Το Συμβούλιο Τροφίμων συνέρχεται σε τόπους και χρόνους που καθο

ρίζονται από τον Πρόεδρο και ο Πρόεδρος μαζί με το ένα τρίτο τουλάχιστο των 
υπόλοιπων μελών συνιστούν απαρτία. 

(7) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όποτε το κρίνει 
σκόπιμο και υποχρεώνεται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συμβουλίου, όταν το 
ζητήσει το ένα τρίτο τουλάχιστο των μελών του. 

(8) Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει επιπρόσθετα με τη δική του 
ψήφο, δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 

(9) Κατά τη διάρκεια απουσίας από τη Δημοκρατία ασθένειας ή ανικανότητας 
λόγω οποιασδήποτε αιτίας οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου Τροφίμων, 
το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο 
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έχει τα αναγκαία προσόντα δυνάμει του άρθρου αυτού, ως μέλος του Συμβουλίου, 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας. 

(10) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Τροφίμων, εκτός από τα ως εκ της 
θέσης τους μέλη (ex officio) είναι τριετής και αρχίζει από το διορισμό τους, 
μπορούν όμως να επαναδιοριστούν αμέσως μετά την πάροδο της περιόδου αυτής: 

Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί 
οποτεδήποτε να ανακαλέσει το διορισμό κάθε τέτοιου μέλους. 

(11) Κάθε μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία 
της Δημοκρατίας, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινο
ποιώντας γραπτώς στον Υπουργό την απόφαση του. 

(12) Οι εξουσίες του Συμβουλίου ασκούνται, ακόμα και σε περίπτωση χήρευσης 
οποιασδήποτε θέσης, μεταξύ των μελών του. 

(13) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλκ· ουθμίζει 
τη διαδικασία λειτουργίας του. 

4.(1) Το Συμβούλιο Τροφίμων έχει καθήκον να συμβουλεύει τον Υπουργό Εξουσίες και 
, n r . , , , Μ , , καθήκοντατοι 

για κάθε ζήτημα, το οποίο άφορα τον παρόντα Νομό είτε αυτεπάγγελτα, είτε έπειτα Συμβουλίου, 
από παραπομπή οποιουδήποτε ζητήματος από τον Υπουργό για γνωμοδότηση 
από το Συμβούλιο. 

(2) Προτού ο Υπουργός υποβάλει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κανονισμούς, 
λαμβάνει τη γνώμη του Συμβουλίου. 

5.(1) Ο Υπουργός μπορεί με γνωστοποίηση που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Έφορος. 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να διορίζει δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στο 
Υπουργείο του ως Έφορο για να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί τα καθήκοντα 
που ανατίθενται σ' αυτόν από τον παρόντα Νόμο. 

(2) Οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου μπορούν να ασκούνται 
τηρουμένων των οδηγιών του Συμβουλίου, από τον Έφορο. 

6.(1) Απαγορεύεται η πώληση, παρασκευή για πώληση ή εισαγωγή για πώληση πώληση κτλ. 
ακατάλληλων 

τροφίμου το οποίο τροφίμων, 
(α) Περιέχει ή φέρει οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή ύλη, η 

οποία το καθιστά επιβλαβές για την υγεία· 
(β) αποτελείται εν λόγω ή εν μέρει από οποιαδήποτε ρυπαρή, σάπια, μο

λυσμένη ή αποκρουστική ή σε αποσύνθεση ουσία· 
(γ) είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση· 
(δ) είναι νοθευμένο ή 
(ε) παρασκευάσθηκε, συντηρήθηκε, συσκευάσθηκε, μεταφέρθηκε ή αποθη

κεύθηκε κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες. 
(2) Όποιος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται-

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
λίρες ή και στις δύο ποινές· 
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Απαγόρευση 
πώλησης 
τροφίμων που 
δεν είναι της 
φύσης, ουσίας 
ή ποιότητας 
που απαιτείται. 

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δυο ποινές. 

(3) Στις περιπτώσεις που απαγορεύεται ή περιορίζεται, δυνάμει οποιωνδήποτε 
κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, η προσθήκη 
ή παρουσία οποιασδήποτε ουσίας σε οποιοδήποτε τρόφιμο, η προσθήκη ή παρουσία 
της ουσίας αυτής, έγινε κατά παράβαση των κανονισμών, θα θεωρείται για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι καθιστά το 
τρόφιμο επιβλαβές για την υγεία. 

(4) Όπου οποιοδήποτε τρόφιμο δεν πληρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 6 και 
είναι μέρος μιας παρτίδας ή αποστολής τροφίμων της ίδιας περιγραφής ή τάξης, 
θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 κατωτέρω 
ότι όλα τα τρόφιμα σε εκείνη την παρτίδα ή αποστολή δεν πληρούν τις εν λόγω 
απαιτήσεις, μέχρι απόδειξης του αντιθέτου. 

7.(1) Απαγορεύεται η πώληση, κατά τρόπο που επηρεάζει δυσμενώς τον 
αγοραστή, οποιουδήποτε τροφίμου το οποίο δεν είναι της φύσης ή της ουσίας 
ή της ποιότητας που ζητεί ο αγοραστής. 

(2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται

(α) Στην περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 
λίρες, ή και στις δύο ποινές, 

(β) στην περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(3) Δε θεωρείται ότι διαπράχθηκε αδίκημα βάσει του Νόμου αυτού

(α) Όταν οποιοδήποτε συστατικό ή υλικό αβλαβές για την υγεία προστίθεται 
σε είδος τροφίμου επειδή απαιτείται για την παραγωγή ή προετοιμασία 
του για μεταφορά ή κατανάλωση και όχι για αύξηση του όγκου, του 
βάρους ή του μεγέθους του είδους τροφίμου, ή για απόκρυψη της κα
τώτερης ποιότητας του, 

(β) όταν το τρόφιμο είναι το αντικείμενο προνομίου ευρεσιτεχνίας σε ισχύ 
και προμηθεύεται στην κατάσταση που απαιτείται από τις προδιαγραφές 
του προνομίου ευρεσιτεχνίας ή είναι ιδιοκατασκεύασμα, 

(γ) όταν το τρόφιμο είναι αναπόφευκτα αναμειγμένο με κάποια ξένη ουσία 
κατά τη διαδικασία συλλογής ή παρασκευής. 

(4) Σε περίπτωση δίωξης βάσει του άρθρου αυτού, δεν αποτελεί υπεράσπιση 
ο ισχυρισμός ότι ο αγοραστής, επειδή αγόρασε το τρόφιμο μόνο για ανάλυση, 
δε ζημιώθηκε. 

(5) Όταν Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου καθορίζουν 
τη σύνθεση οποιουδήποτε είδους τροφίμου που προορίζεται για πώληση ή 
απαγορεύουν ή περιορίζουν την προσθήκη ή παρουσία οποιουδήποτε πρόσθετου 



203 Ν. 54(Ι)/96 

ή άλλου συστατικού ή υλικού σε οποιοδήποτε τέτοιο είδος, ο αγοραστής του είδους 
αυτού, εκτός αν αποδεικνύεται το αντίθετο, θα θεωρείται για τους σκοπούς του 
παρόντος άρθρου ότι απαίτησε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονι

σμών. 
8.(1) Ο Υπουργός μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διεξάγει Εξουσία του 

επιχείρηση ή εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την παρασκευή, εισαγωγή ή χρήση Υπου°ν°ύ να 

οποιασδήποτε ουσίας σε σχέση με την οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, να παροχή 
παράσχει σ' αυτόν, μέσα στην καθορισμένη στη διαταγή προθεσμία, πληροφορίες ^οοφοριών 
για τη σύσταση ή τη χρήση οποιασδήποτε ουσίας που αναφέρεται στη διαταγή τα συστατικά 
η οποία πωλείται κατά τη διεξαγωγή των εργασιών ή χρησιμοποιείται για την οοισμενων 

παρασκευή τροφίμου. 
(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) είναι εμπι

στευτικές. 
(3) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), διαταγή η οποία δίνεται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορεί να απαιτεί την παροχή στον Υπουργό, 
πληροφοριών

(α) Αναφορικά με τη σύσταση και χημικό τύπο της ουσίας, 
(β) για τον τρόπο της χρησιμοποίησης ή της σκοπούμενης χρησιμοποίησης 

της ουσίας στην παρασκευή τροφίμων, 
(γ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν 

γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες, οι οποίες ανα

φέρονται πιο πάνω, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν και σε ποια έκταση 
η ουσία ή οποιοδήποτε σχηματιζόμενο με αυτή προϊόν είναι επιβλαβή 
ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την υγεία, 

(δ) αναφορικά με οποιεσδήποτε έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ή εν 
γνώσει του προσώπου το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται 
πιο πάνω με σκοπό τη διαπίστωση των αθροιστικών επενεργειών πάνω 
στην υγεία προσώπου, το οποίο καταναλώνει την ουσία σε συνήθεις 
ποσότητες. 

9.(1) Απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση ή διαφήμιση οποιουδήποτε Απαγορεύσεις. 
τροφίμου, καθώς και η σήμανση οποιουδήποτε τροφίμου, με τρόπο ψευδή, 
παραπλανητικό ή απατηλό ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση, 
αναφορικά με το χαρακτήρα, φύση, αξία, ποσότητα, σύσταση ή ασφάλεια του. 

(2) Απαγορεύεται η συσκευασία ή σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά πα

ράβαση οποιωνδήποτε κανονισμών, οι οποίοι αφορούν τη συσκευασία ή σήμανση 
ή διαφήμιση του εν λόγω τροφίμου. 

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν καθοριστεί με Κανονισμούς προ

διαγραφές για τρόφιμο, απαγορεύεται η συσκευασία, πώληση, διαφήμιση ή σήμανση 
οποιουδήποτε τροφίμου, κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τις εν λόγω 
προδιαγραφές ή που ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη εντύπωση ότι πρόκειται 
για τρόφιμο που είναι σύμφωνο με τις εν λόγω προδιαγραφές. 

(4) Απαγορεύεται η κατασκευή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, μεταφορά 
ή αποθήκευση, με σκοπό την πώληση οποιουδήποτε τροφίμου, κάτω από αν

θυγιεινές συνθήκες. 
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Προστασία από 
ευθύνη όταν 
τοποθετείται 
κατάλληλη 
επιγραφή 
και δίνεται 
ειδοποίηση 
για αυτό. 

Αφαίρεση από 
είδη τροφίμων 
συστατικών 
αυτών. 

Απαγορεύεται 
η πώληση 
αποσυνθεμένων 
τροφίμων. 

Περιορισμοί 
σε εισαγωγή κλπ. 
γεωργικών 
και άλλων 
προϊόντων. 

10.—(1) Δεν αποτελεί αδίκημα, δυνάμει του άρθρου 7, η πώληση είδους τροφίμου 
αναμειγμένου με οποιοδήποτε συστατικό ή υλικό που δεν είναι επιβλαβές για 
την υγεία και το οποίο δεν αποβλέπει στην αύξηση του όγκου, του βάρους ή του 
μεγέθους του ή στην απόκρυψη της κατώτερης ποιότητας του, αν

ία) Κατά την πώληση τοποθετείται στο εν λόγω είδος ή στο δοχείο που το 
περιέχει ειδοποίηση με επιγραφή γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα και 
ευανάγνωστα στα Αγγλικά και Ελληνικά με την ένδειξη ότι είναι ανα
μειγμένο με ξένα συστατικά ή υλικά, όπως καθορίζονται σε αυτή· και 

(β) κατά την παράδοση του είδους τροφίμου προμηθεύεται το πρόσωπο 
που το παραλαμβάνει με ειδοποίηση γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα 
και ευανάγνωστα στα Αγγλικά και Ελληνικά πάνω ή μαζί με το είδος, 
με την ένδειξη ότι είναι αναμειγμένο με ξένα συστατικά ή υλικά όπως 
καθορίζονται στην επιγραφή

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η ειδοποίηση δε θεωρείται ότι 
είναι γραμμένη ή τυπωμένη ευδιάκριτα και ευανάγνωστα αν συγκαλύπτεται από 
άλλη επιγραφή. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εμποδίζουν ή επηρεάζουν 
τη χρήση οποιουδήποτε εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος. 

11. Πρόσωπο το οποίο αφαιρεί από οποιοδήποτε είδος τροφίμου οποιοδήποτε 
συστατικό του ούτως ώστε να επηρεάζει επιβλαβώς τη φύση, ουσία ή ποιότητα 
του ώστε να μπορεί να πωληθεί στη νέα του κατάσταση απαρατήρητα και πρόσωπο 
το οποίο πωλεί οποιοδήποτε είδος που μεταβλήθηκε κατά τον τρόπο αυτό, χωρίς 
να καθιστά γνωστή τη μεταβολή, είναι ένοχο αδικήματος. 

12. Πρόσωπο το οποίο πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς πώληση, ή διατάζει 
ή επιτρέπει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να πωλεί ή εκθέτει ή προσφέρει προς 
πώληση ή έχει στην κατοχή του για σκοπούς πώλησης, οποιοδήποτε είδος τροφίμου, 
το οποίο για οποιοδήποτε λόγο έχει χειροτερεύσει ή έχει αποσυντεθεί, είτε εν 
όλω είτε εν μέρει, κατά τρόπο που να είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατα
νάλωση, είναι ένοχο αδικήματος. 

13.—(1) Πρόσωπο το οποίο εισάγει ή πωλεί ή εκθέτει προς πώληση τρόφιμο 
νοθευμένο ή από το οποίο έχουν αφαιρεθεί συστατικά ή το οποίο δεν είναι πλήρες 
είναι ένοχο αδικήματος εκτός αν το τρόφιμο εισάγεται ή πωλείται ή προσφέρεται 
προς πώληση σε συσκευασία ή δέματα στα οποία αναγράφεται ευκρινώς στην 
Αγγλική  Ελληνική ότι το τρόφιμο είναι νοθευμένο ή έχουν αφαιρεθεί από αυτό 
συστατικά ή δεν είναι πλήρες. 

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρόφιμο θεωρείται ότι είναι 
νοθευμένο ή εξασθενημένο, αν έχει αναμειχθεί με οποιαδήποτε άλλη ουσία ή αν 
οποιοδήποτε μέρος αυτού έχει αφαιρεθεί, κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κάθε 
περίπτωση να επηρεάζει βλαβερά τη φύση, ουσία ή ποιότητα του. 

(3) Τρόφιμο δε θεωρείται ότι είναι νοθευμένο εξαιτίας μόνο της πρόσθεσης 
οποιασδήποτε πρόσθετης ουσίας τέτοιας φύσης και σε τέτοια ποσότητα, που να 
μην καθιστά το τρόφιμο βλαβερό στην υγεία. 

(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε τρόφιμα που καθορίζει ο Υπουργός με 
διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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14.—(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί σε κάθε εύλογο χρόνο Εξουσίες 
εξουσιοδοτημένων 

(α) Να εισέλθει σε οποιοδήποτε υποστατικό, εκτός από κατοικία, στο οποίο λειτουργών. 
έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παρασκευάζεται, κατασκευάζεται, 
συντηρείται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται ή πωλείται οποιοδήποτε 
αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι 
Κανονισμοί, να εξετάσει οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο, να λάβει 
δείγματα του με την καταβολή εύλογου τιμήματος και να εξετάσει 
οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται 
ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παρασκευή, κατασκευή, 
συντήρηση, συσκευασία, αποθήκευση ή πώληση, 

(β) να εξετάσει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και να ανοίξει και να εξετάσει 
οποιοδήποτε δοχείο, κουτί, κιβώτιο ή δέμα, για το οποίο έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει οποιοδήποτε αντικείμενο 
αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί 
ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό πρότυπο, 

(γ) να εξετάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε υποστατικό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο (α) και 
για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες 
ή καταχωρήσεις σε σχέση με οποιαδήποτε αντικείμενα αναφορικά με 
τα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί και να πάρει 
αντίγραφα ή αποσπάσματα τους, 

(δ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίος, οποιοδήποτε 
αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε πρόνοια του πα
ρόντος Νόμου ή Κανονισμών και να διατάξει να παραμείνει ή να με
ταφερθεί το εν λόγω αντικείμενο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει, 

(ε) να καταστρέφει οποιοδήποτε αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο 
εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί, εφόσον αποδειχθεί ότι 
είναι ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6, 

(στ) οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του εξουσιοδοτημένου 
λειτουργού για κατακράτηση ή δέσμευση αντικειμένου, δυνάμει της 
παραγράφου (δ), μπορεί να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο 
οποίος εξετάζει, αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφαση του στον 
προσφεύγοντα. 

(2) Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού, στο οποίο εισέρχεται 
εξουσιοδοτημένος λειτουργός σύμφωνα με το εδάφιο (1), υποχρεούται να παρέχει 
στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση την 
οποία εύλογα απαιτεί. 

(3) Απαγορεύεται

(α) Η εσκεμμένη μετάδοση οποιασδήποτε ψευδούς ή παραπλανητικής 
πληροφορίας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή 

(β) η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε 
αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι 
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Κανονισμοί, το οποίο δεσμεύθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, χωρίς 
την εξουσιοδότηση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού. 

(4)(α) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός κατά την άσκηση των εξουσιών που 
του παρέχονται, δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου, διαπιστώσει 
ότι

(i) Παράγονται ή φυλάσσονται σε υποστατικά προϊόντα ακατάλληλα, με 
βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6· ή 

(ii) έχουν διαμορφωθεί ή επικρατούν στο υποστατικό σοβαρές υγειονομικές 
ελλείψεις, παραλείψεις ή συνθήκες που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία του προσωπικού ή τη δημόσια υγεία, 

δύναται να επιβάλει, σύμφωνα με Κανονισμούς, την αναστολή της λειτουργίας 
του υποστατικού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες, με δυ

νατότητα παράτασης, για μία ή περισσότερες φορές, διάρκειας τεσσάρων ή 
λιγότερων ημερών, για εκτέλεση βελτιώσεων και απολυμάνσεων. 

(β) Η διεύθυνση οφείλει κατά το χρόνο που ισχύει η αναστολή της λειτουργίας 
του υποστατικού, να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για άρση των 
λόγων, για τους οποίους επιβλήθηκε η αναστολή των εργασιών: 

Νοείται ότι, αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ικανοποιηθεί ότι οι λόγοι 
που επέβαλαν την αναστολή των εργασιών εξέλειπαν πριν από την εκπνοή της 
πρώτης ή οποιασδήποτε τετραήμερης περιόδου, δύναται να επιτρέψει την 
επαναλειτουργία του υποστατικού πριν από τον καθορισμένο χρόνο εκπνοής. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «αντικείμενο αναφορικά 
με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί» σημαίνει

(α) Οποιοδήποτε τρόφιμο· 
(β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την κατασκευή, παρασκευή, συντήρηση, 

συσκευασία ή αποθήκευση του· και 
(γ) οποιοδήποτε υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή σήμανση 

του: 
Νοείται ότι ο υγειονομικός επιθεωρητής του Δήμου που ενεργεί ως εξου

σιοδοτημένος λειτουργός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή 
Ιατρικών Υπηρεσιών. 

Δικαίωμα 15.—(1) Αν ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός που προμηθεύεται με δείγμα 
δεμάτων™"1 τροφίμων, υποπτευθεί ότι το δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα 

πωλήθηκε κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου ή ότι 
οι διατάξεις του παρόντος Νόμου παραβιάστηκαν άλλως πως σε σχέση με το είδος, 
το υποβάλλει για ανάλυση σε Κυβερνητικό Χημικό. 

(2) Κάθε αγοραστής κάποιου είδους τροφίμου έχει το δικαίωμα αφού καταβάλει 
το καθοριζόμενο με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου τέλος, να υποβάλλει 
το είδος αυτό σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση. 

(3) Μέχρις ότου εκδοθεί διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2) τα πληρωτέα τέλη 
για αναλύσεις τροφίμων είναι τα καθοριζόμενα στην υπ' αριθμό 234 γνωστοποίηση 
που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 24ης Ιανουαρίου 
1992. 
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(4) Ο Κυβερνητικός Χημικός, το συντομότερο δυνατό, αναλύει οποιοδήποτε 
δείγμα που υποβάλλεται όπως προαναφέρθηκε και δίνει στο πρόσωπο από το 
οποίο στάλθηκε το δείγμα, πιστοποιητικό που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης κατά τον τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα. παράρτημα. 

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 16 "Κυβερνητικός 
Χημικός" σημαίνει

(α) Χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο, 
(β) κτηνιατρικό λειτουργό που υπηρετεί στο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων 

ζωικής προέλευσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξετάσεις τροφίμων 
ζωικής προέλευσης μόνο, 

(γ) οποιοδήποτε άλλο χημικό ή άλλο επιστήμονα ή τεχνικό που εργάζεται 
σε εργαστήριο ή χημείο, που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με 
γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο

κρατίας, σε σχέση με συγκεκριμένη περιοχή, για το σκοπό διεξαγωγής 
ανάλυσης τροφίμων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

16.(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός λαμβάνει δείγμα Διαίρεση και 
οποιουδήποτε αντικειμένου ή προβαίνει σε κατάσχεση αντικειμένου, με σκοπό j ^ S i J ^ 
να υποβάλει το δείγμα ή το αντικείμενο ή δείγμα του για εξέταση θα διαιρεί επί 
τόπου το δείγμα ή αντικείμενο σε τρία μέρη, θα σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει 
κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και

(α) Θα δίνει ένα μέρος στον πωλητή του ή στον αντιπρόσωπο του, 
(β) θα κρατεί ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, 
(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για εξέταση. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώμη του 
εξουσιοδοτημένου λειτουργού η διαίρεση του δείγματος ή αντικειμένου είναι 
πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το δείγμα ή την εξέταση, αυτός, αντί 
να διαιρέσει το δείγμα ή αντικείμενο θα σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει 
ολόκληρο το δείγμα ή τα δείγματα της ίδιας παρτίδας ή ίδιου κωδικού ή αντι

κείμενο κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει και θα το αποστέλλει 
σε Κυβερνητικό Χημικό για εξέταση. 

(3) Σε περίπτωση λήψης δείγματος ή αντικειμένου από αυτόματη μηχανή, ως 
πωλητής λογίζεται, εκτός αν αποδειχτεί το αντίθετο, ο κάτοχος του υποστατικού 
μέσα στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω μηχανή. 

17.(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, Εξουσίες 
κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων μπορεί να πάρει δείγμα κατά την Λ ε ^ ^ ώ Γ 
εισαγωγή οποιουδήποτε τροφίμου, για να διαπιστώσει κατά πόσο πληρούνται 
οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και μπορεί να επιβάλλει 
περιορισμούς αναφορικά με την εισαγωγή τροφίμων. 

(2) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα 
κατά την εισαγωγή τροφίμου, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θα το διαιρεί 
σε τρία μέρη, θα σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε μέρος κατά τέτοιο τρόπο 
όπως επιτρέπει η φύση του, και θα αποστέλλει ένα μέρος στον εισαγωγέα, ένα 
μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για εξέταση και θα κρατά ένα μέρος. 
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Παρεμπόδιση 
λειτουργών 
κατά την 
εκτέλεση 
καθηκόντων. 

Τεκμήρια. 

Εξουσία 
απαγόρευσης 
εισαγωγής για 
προστασία της 
δημόσιας 
υγείας. 

Εξουσία του 
Υπουργού 
να ζητά 
εργαστηριακό 
έλεγχο από 
ορισμένες 
βιομηχανίες. 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) όπου κατά τη γνώμη του 
εν λόγω λειτουργού η διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά αδύνατη ή δυνατό 
να επηρεάσει την εξέταση, δεν είναι αναγκαίο να διαιρεί το δείγμα, αλλά θα 
σημαίνει και σφραγίζει ή ασφαλίζει ολόκληρο το δείγμα ή τα δείγματα της ίδιας 
παρτίδας ή κωδικού κατά τέτοιο τρόπο όπως επιτρέπει η φύση του και θα το 
αποστέλλει σε Κυβερνητικό Χημικό για εξέταση ή ανάλυση. 

(4) Κάθε τρόφιμο το οποίο προορίζεται για πώληση πρέπει να συνοδεύεται 
κατά την εισαγωγή του από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας πα
ρασκευής του το οποίο να αναφέρει ότι αυτό παρασκευάστηκε και συσκευάστηκε 
κάτω από υγιεινές συνθήκες και ότι είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, 
και από οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά που καθορίζονται με διάταγμα του 
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(5) Τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται από το εδάφιο (4) πρέπει να 
παραδίδονται από τον εισαγωγέα στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό ο οποίος 
προβαίνει σε έλεγχο των τροφίμων, και σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται σε 
ημέρες και ώρες εκτός των εργάσιμων ημερών και ωρών της Δημόσιας Υπηρεσίας, 
θα καταβάλλονται τα τέλη υπερωρίας, που ορίζει και υπό τους όρους που ορίζει 
το Υπουργικό Συμβούλιο. 

18. Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο 
λειτουργό ή οποιοδήποτε λειτουργό Τελωνείου ή άλλο λειτουργό, κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του βάσει του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών 
που εκδίδονται βάσει αυτού ή με οποιοδήποτε φιλοδώρημα, δωροδοκία, υπόσχεση 
ή άλλο κίνητρο εμποδίζει ή αποπειράται να εμποδίσει τη δέουσα εκτέλεση του 
καθήκοντος του από οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό βάσει του Νόμου αυτού ή 
οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος. 

19.—(1) Κάθε τρόφιμο λογίζεται ότι παρασκευάστηκε από το πρόσωπο, το 
όνομα, η διεύθυνση ή εμπορικό σήμα του οποίου εμφαίνεται στο κιβώτιο, δοχείο, 
κουτί ή περιτύλιγμα το οποίο περιέχει το τρόφιμο, εκτός αν αποδειχθεί το 
αντίθετο. 

(2) Κάθε ουσία η οποία χρησιμοποιείται συνήθως για ανθρώπινη κατανάλωση 
και η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την πα
ρασκευή, αποθήκευση ή πώληση τέτοιας ουσίας και κάθε ουσία η οποία χρησι
μοποιείται συνήθως στην παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση και 
η οποία βρίσκεται σε υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, 
αποθήκευση ή πώληση τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, λογίζεται, εκτός 
εάν αποδειχθεί το αντίθετο, ότι υπάρχει πρόθεση να πωληθεί ή να χρησιμοποιηθεί 
για την παρασκευή τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση. 

20.0 Υπουργός μπορεί για την προστασία της δημόσιας υγείας να απαγορεύει, 
με διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
την εισαγωγή οποιωνδήποτε τροφίμων, τα οποία προέρχονται από οποιαδήποτε 
χώρα ή οποιεσδήποτε κατηγορίες τέτοιων τροφίμων. 

21.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να απαιτήσει από οποιεσδήποτε κατηγορίες 
βιομηχανίας που καθορίζονται με κανονισμούς να υποβάλλουν σε εργαστηριακό 
έλεγχο όλες τις ουσίες που προστίθενται σε τρόφιμα όπως και τα παρασκευαζόμενα 
από αυτές τρόφιμα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτά πληρούν όλες τις διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών. 
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(2) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα 
καταχωρούνται σε βιβλίο που θα τηρείται ειδικά για το σκοπό αυτό και θα 
υπογράφονται από το πρόσωπο που έκανε τον εργαστηριακό έλεγχο. '.' / 

(3) Οι λεπτομέρειες και τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου θα 
φυλάττονται για περίοδο δύο τουλάχιστο χρόνων μετά την ημερομηνία λήξης 
των τροφίμων στα οποία αναφέρονται. 

22. Απαγορεύεται η πώληση οποιουδήποτε συσκευασμένου τροφίμου, αν δεν Σήμανση 
αναγράφεται πάνω στο κιβώτιο, κουτί, δοχείο ή περιτύλιγμα στο οποίο είναι ^ ^ μ ^ ι έ ν ω ν 

συσκευασμένο

(α) Το είδος του τροφίμου, 
(β) τα στοιχεία του κατασκευαστή του, 
(γ) η ημερομηνία λήξεως του, 
(δ) πλήρης κατάλογος συστατικών του τροφίμου και κώδικας για αναγνώριση 

κάθε παρτίδας παραγωγής σύμφωνα με το κυπριακό πρότυπο περί 
σημάνσεως, 

(ε) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία καθορίζονται με τους κανονι

σμούς. 
23. Το Δικαστήριο το οποίο καταδίκασε οποιοδήποτε πρόσωπο για αδίκημα Εξουσία 

δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, μπορεί, επιπρόσθετα με ν<Γδιατάσσει 
οποιαδήποτε άλλη ποινή την οποία τυχόν επέβαλε, να διατάξει κατάσχεση 

τροφίμων. 
(α) Την κατάσχεση, καταστροφή ή άλλως πως διάθεση οποιουδήποτε τρο

φίμου, σε σχέση με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, 
(β) την ακύρωση της άδειας ή εγγραφής των υποστατικών και το κλείσιμο 

των υποστατικών, σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε 
το αδίκημα. 

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί Παράβαση 
με οποιοδήποτε κανονισμό, που εκδίδεται βάσει του Νόμου αυτού, είναι ένοχο Κανονισιιων· 
αδικήματος. 

25. Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος για το οποίο δεν προβλέπεται Γενική ποινή, 
άλλη ποινή από τον παρόντα Νόμο, υπόκειται

(α) Σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε χρηματική ποινή πεντακόσιων 
λιρών, 

(β) σε περίπτωση δεύτερου αδικήματος, σε φυλάκιση τριών μηνών ή σε 
χρηματική ποινή χίλιων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές, 

(γ) σε περίπτωση μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση έξι μηνών ή 
σε χρηματική ποινή τριών χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποι

νές. 
26. Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα αναφορικά με την πώληση Έλλειψη 

τροφίμων, αν αποδείξει ότι γνώσης. 
(α) Προμηθεύτηκε το τρόφιμο αυτό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο μέσα 

σε σφραγισμένο δοχείο και ότι το πώλησε μέσα στο ίδιο σφραγισμένο 
δοχείο και στην ίδια κατάσταση στην οποία βρισκόταν το τρόφιμο κατά 
το χρόνο κατά τον οποίο το αγόρασε* και 
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Διάπραξη 
αδικήματος 
από νομικό 
πρόσωπο. 

Τροποποίηση 
Παραρτημάτων. 

Εξουσία 
έκδοσης 
Κανονισμών. 

(β) ότι δεν μπορούσε, καταβάλλοντος εύλογη επιμέλεια για το σκοπό αυτό, 
να διαπιστώσει ότι η πώληση του τροφίμου αυτού έγινε κατά παράβαση 
οποιασδήποτε διάταξης του παρόντα Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν. 

27. Όταν διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών 
που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν από νομικό πρόσωπο, κάθε πρόσωπο το οποίο 
κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει θέση συμβούλου, διευθυντή, 
γραμματέα ή άλλη παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί 
με την ιδιότητα αυτή, θεωρείται ένοχο του ίδιου αδικήματος, εκτός αν αποδείξει 
ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια του ιδίου, 
και υπόκειται στην ποινή που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 

28. Ο Υπουργός μπορεί με Διάταγμα να τροποποιεί τα Παραρτήματα των 
Κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 29. 

29.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για όλους 
ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) Για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τη σύνθεση κάθε είδους τρο
φίμου, το οποίο δυνατό να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη 
κατανάλωση ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιου τροφίμου, 

(β) για να καθορίζει μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας τροφίμων, 
(γ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει την προσθήκη ή παρουσία 

οποιασδήποτε ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή κατηγορίας ουσιών, σε 
τρόφιμα που προορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση 
ή οποιαδήποτε κατηγορία τέτοιων τροφίμων, 

(δ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου 
παρασκευής, κατασκευής, συντήρησης, συσκευασίας, αποθήκευσης ή 
μεταφοράς οποιωνδήποτε τροφίμων, που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση ή χρήση ή οποιεσδήποτε κατηγορίες τροφίμων, 

(ε) να απαγορεύει ή ρυθμίζει τη χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας, 
η οποία έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα, 

(στ) για να προνοεί για την τήρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων τα 
οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, 

(ζ) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση, προ
σφορά ή έκθεση προς πώληση, αποστολή ή παράδοση τροφίμων, τα οποία 
δε συνάδουν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε 
κανονισμών ή τροφίμων αναφορικά με τα οποία διαπράχθηκε αδίκημα 
κατά παράβαση του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών ή θα διαπραττόταν 
τέτοιο αδίκημα αν λάμβανε χώρα στη Δημοκρατία οποιαδήποτε σχετική 
πράξη ή παράλειψη, καθώς επίσης και για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την 
εισαγωγή οποιωνδήποτε τέτοιων τροφίμων όπως αναφέρεται πιο πά
νω, 

(η) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση, προ
σφορά, έκθεση ή διαφήμιση προς πώληση ή την αποθήκευση οποιασδήποτε 
ειδικά καθοριζόμενης ουσίας ή οποιασδήποτε ουσίας ειδικά καθορι
ζόμενης κατηγορίας, με σκοπό τη χρησιμοποίηση της στην παρασκευή 
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τροφίμων προς ανθρώπινη κατανάλωση και την κατοχή ή αποθήκευση 
οποιασδήποτε τέτοιας ουσίας προς χρήση στην παρασκευή τροφίμων, 
τα οποία δυνατό να προορίζονται προς ανθρώπινη κατανάλωση, 
για να περιλάβει πρόνοιες που αφορούν ή άλλως πως ρυθμίζουν την 
επικόλληση ετικετών, τη σήμανση ή τη διαφήμιση τροφίμων που προ
ορίζονται προς πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως και το χα
ρακτηρισμό τέτοιων τροφίμων, 
για να τροποποιεί για τους σκοπούς των κανονισμών, οποιαδήποτε από 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τη λήψη, ανάλυση και 
εξέταση δειγμάτων, 
για να προνοεί

(ΐ) για την εγγραφή ή παροχή άδειας σε κτίρια όπου παρασκευάζεται, 
παράγεται ή κατασκευάζεται οποιοδήποτε είδος τροφίμων, το 
οποίο δυνατόν να προορίζεται προς πώληση για ανθρώπινη κα
τανάλωση, 

(ii) για την εγγραφή ή παροχή άδειας σε πρόσωπα που κατέχουν ως 
ιδιοκτήτες ή ελέγχουν τέτοια κτίρια, 

(iii) για τον έλεγχο σε πρόσωπα που απασχολούνται σε τέτοια κτίρια 
ή που απασχολούνται στη διανομή κάθε είδους τροφίμων, το οποίο 
δυνατό να παρασκευάζεται, παράγεται ή κατασκευάζεται σε τέτοια 
κτίρια, 

(iv) για να προνοεί για την επιθεώρηση κτιρίων, όπου παρασκευάζονται, 
παράγονται, κατασκευάζονται ή είναι αποθηκευμένα προς πώληση 
για ανθρώπινη κατανάλωση είδη τροφίμων ή όπου τέτοια είδη 
πωλούνται ή εκτίθενται προς πώληση, 

(ν) για να εξουσιοδοτεί τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην 
αποτροπή κάθε κινδύνου, ο οποίος δυνατό να προκύψει για τη 
δημόσια υγεία από την εισαγωγή, παρασκευή, κατασκευή, απο
θήκευση και διανομή ειδών τροφίμων που προορίζονται προς 
πώληση για ανθρώπινη κατανάλωση, 

(νί) για να καθορίζει ποιο συστατικό λείπει από οποιοδήποτε από τα 
συνήθη συστατικά κάθε είδους τροφίμων ή ποια προσθήκη ξένων 
υλών ή ποια αναλογία ύδατος δυνατό να αποδεικνύει για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι το εν λόγω είδος δεν είναι γνήσιο 
ή είναι βλαβερό για την υγεία, 

(νίί) για να απαγορεύει ή ρυθμίζει την πώληση, κατοχή προς πώληση 
προσφορά, έκθεση ή διαφήμιση προς πώληση ή την αποθήκευση

(α) Οποιουδήποτε νεωτεριστικού τροφίμου ή πηγών τροφίμων, 
από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί τέτοιο τρόφιμο, 

(β) οποιουδήποτε γενετικώς τροποποιημένου τροφίμου ή πηγών 
τροφίμων, από τις οποίες μπορεί να εξαχθεί. 

Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου

«νεωτεριστικό τρόφιμο» σημαίνει οποιοδήποτε τρόφιμο 
το οποίο δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για 
ανθρώπινη κατανάλωση στην Κυπριακή Δημοκρατία ή 
έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό. 
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«γενετικώς τροποποιημένο τρόφιμο» σημαίνει εκείνο 
του οποίου οποιοδήποτε γονίδιο ή άλλο γενετικό υλικό 
έχει τροποποιηθεί με τεχνητή τεχνική. 

(ιβ) Την έκδοση κάθε άλλης δευτερεύουσας ή σχετικής πρόνοιας, 
την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο εκάστοτε κρίνει ανα
γκαία ή επιθυμητή. 

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 13 δεν εφαρμόζονται στην έκταση που αφορούν 
θέματα τα οποία καθορίζονται με κανονισμούς. 

κατάργηση 30.—(1) Ο π^ρί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Νόμος καταργείται. 
επιφύλαξη. 
Κεφ. 261. (2) Όλοι οι κανονισμοί, διατάγματα, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, 

άδειες, πιστοποιητικά ή άλλης φύσης πράξεις που έγιναν δυνάμει του καταργημένου 
νόμου λογίζεται ότι έγιναν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα 
ισχύουν και εφαρμόζονται σαν να είχαν γίνει δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

/ 


