
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά την έκθεση για πώληση των 

γενετικά τροποποιημένων τροφίμων ή των τροφίμων που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά, στα 
καταστήματα πώλησης τροφίμων, 

  
 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  της 
ΕΕ:L 204, 
21.7.1998, 
σ. 37.  
L 217, 
5.8.1998, 
σ. 18. 

L 037, 
12.2.2000,  
σ. 35∙ 
L 236, 
23.9.2003, 
σ. 33∙ 
L 363, 
20.12.2006, 
σ. 81. 

Και επειδή ο παρών Νόμος συνιστά τεχνικό κανόνα κατά την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την 
καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών», όπως διορθώθηκε και όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006, και όπως 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και 

  
 Συνεπώς, ο παρών Νόμος παραπέμπει στην προαναφερόμενη πράξη όπως απαιτεί το Άρθρο 12 αυτής, 
  
 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(I) του 2011. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Πρώτο (Ι): 
29.7.2005 
30.9.2005. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008. 

1.   Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 
Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως 
2011 ως έχουν τροποποιηθεί με Διατάγματα και διορθωθεί (οι οποίοι 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 (Αρ. 2) του 2011. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 21 αυτού, του ακόλουθου νέου 
άρθρου: 
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άρθρου. 
   
 «Σήμανση  

χώρων πώλησης 
των γενετικά 
τροποποιημένων 
τροφίμων. 

22.-(1) Σε κάθε κατάστημα, τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα ή τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα 
συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα 
υπόλοιπα τρόφιμα. 

   
       (2)  Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή 

τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετείται, σε 
περίοπτη θέση, πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς, στην 
ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα η φράση «Γενετικά Τροποποιημένα 
Τρόφιμα/Τρόφιμα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένα Συστατικά». 

   
       (3)  Το εδάφιο (2) δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα τα οποία αναφέρονται στο στοιχείο (ε) 

της παραγράφου 1 του Άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. 
   
       (4)  Κάθε καταστηματάρχης που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το 

παρόν άρθρο είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ (€5.120) ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο ποινές. 

   
       (5) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου - 
   
  ο όρος «γενετικά τροποποιημένο τρόφιμο» έχει την έννοια που αποδίδει σ’ αυτόν το 

Άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003∙ 
   
  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 268, 
18.10.2003, 
σ. 1, 
L 97, 
9.4.2008, 
σ. 64. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 298/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 και όπως 
περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
  «κατάστημα» σημαίνει χώρος στον οποίο διατίθενται προς πώληση διάφορες κατηγορίες 

εμπορευμάτων∙ 
   
  «καταστηματάρχης» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημόσιου ή 

ιδιωτικού δικαίου που έχει την ευθύνη ή στο οποίο ανήκει το κατάστημα και περιλαμβάνει 
τον ιδιοκτήτη ή τον κύριο μέτοχο, το διευθύνοντα σύμβουλο, το γενικό διευθυντή ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα έχουν τον έλεγχο ή τη διαχείριση του 
καταστήματος και την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τα της λειτουργίας 
του καταστήματος.». 

   
Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.052.091-2011 
ΜΚΝ/ΣΧΚ/ΕΜΧ 
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