
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 61(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος 
και Πώληση) Νόμους του 1996 έως (Αρ. 3) του 2001 (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 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

54(I) του 1996  
4(I) του 2000  

122(I) του 2000  
40(I) του 2001  

151(I) του 2001 
159(I) του 2001. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4), 
των λέξεων "θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 14 
κατωτέρω" με τις λέξεις "θα θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου".  

Τροποποίηση  
του άρθρου 6 

 του  
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

Τροποποίηση  
του άρθρου  

7 του  
βασικού νόμου. "(3)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), δεν αποτελεί αδίκημα, βάσει του 

εδαφίου (1), η πώληση τροφίμου— 
(i) Στο οποίο έχει προστεθεί συστατικό ή υλικό αβλαβές για την υγεία επειδή 
απαιτείται για την παραγωγή ή προετοιμασία του τροφίμου για μεταφορά ή 
κατανάλωσή του, και όχι για αύξηση του όγκου, του βάρους ή του μεγέθους του 
τροφίμου ή για απόκρυψη της κατώτερης ποιότητάς του· 

 

(ii) το οποίο είναι το αντικείμενο προνομίου ευρεσιτεχνίας σε ισχύ και προμηθεύεται 
στην κατάσταση που απαιτείται από τις προδιαγραφές του προνομίου ευρεσιτεχνίας ή 
είναι ιδιοκατασκεύασμα· 

 

(iii) το οποίο είναι αναπόφευκτα αναμειγμένο με κάποια ξένη ουσία κατά τη 
διαδικασία συλλογής ή παρασκευής. 

 

(β) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
Κανονισμών που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου, 

 

οι οποίοι Κανονισμοί—  

(i) Καθορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν τη σύνθεση του τροφίμου ή κατηγορίας 
τροφίμων στην οποία το τρόφιμο εμπίπτει· ή 

 

(ii) απαγορεύουν, περιορίζουν ή άλλως πως ρυθμίζουν την προσθήκη ή παρουσία 
πρόσθετου ή άλλου συστατικού ή υλικού σε τέτοιο τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων. 

 

(γ) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία πράξη καθίσταται δεσμευτική επί της 
Δημοκρατίας βάσει σύμβασης η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη 
σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.".  

 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 
με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

Τροποποίηση  
του άρθρου  

9 του  
βασικού νόμου. 
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 "(2) Απαγορεύεται η συσκευασία, σήμανση ή διαφήμιση τροφίμου κατά παράβαση 
οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου.".  

Κατάργηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου καταργείται. 
   

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):  

  "(1)(α) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί ή κατέχει ή εκθέτει ή προσφέρει 
προς πώληση νοθευμένο τρόφιμο, είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η 
σήμανση του τροφίμου περιλαμβάνει, σύμφωνα με την παράγραφο (β), 
ένδειξη περί του ότι το τρόφιμο είναι νοθευμένο. 

   

   (β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ένδειξη περιλαμβάνεται στη 
σήμανση του τροφίμου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 
5 των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικών) 
Κανονισμών του 2002, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή 
αντικατασταθούν, και ως εάν η εν λόγω ένδειξη αναφερόταν στις 
παραγράφους (1) και (3) του προαναφερόμενου Κανονισμού 5."· 

 Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.5.2002. 

   

 (β) με τη διαγραφή, στο εδάφιο (2), αμέσως μετά τις λέξεις "τρόφιμο θεωρείται ότι είναι 
νοθευμένο", των λέξεων "ή εξασθενημένο". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 19 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την κατάργηση του εδαφίου (1).  

Κατάργηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου καταργείται. 

Κατάργηση του 
άρθρου 22Α του 
βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 22Α του βασικού νόμου καταργείται. 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 24:  

"Παράβαση 
Κανονισμών 
και 
Διαταγμάτων. 

24. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση ή παραλείπει να συμμορφωθεί 
με κανονισμό ή διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο 
αδικήματος.".  

Αντικατάσταση του 
άρθρου 25 του 
βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 25:  

«Γενική  
ποινή. 

25. Πρόσωπο που ευρίσκεται ένοχο αδικήματος βάσει του παρόντος Νόμου, 
για το οποίο ο παρών Νόμος δεν προβλέπει άλλη ποινή, υπόκειται— 

 

  

  (α) Σε περίπτωση πρώτου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο 
ποινές· και 

  (β) σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου αδικήματος, σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις 
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.". 
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12.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος των περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων 
Γενικών Κανονισμών του 2002, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(1) και (2) των εν λόγω 
Κανονισμών. 

Έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 2003.   
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