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4. Ή Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν— 
(α) δπως καλέση μάρτυρας και απαίτηση την προσέλευσιν αυ

τών ώς και την προσέλευσιν του υπαλλήλου, ώς εις συνο-
πτικώς διεξαγομένας δίκας" 

(β) δπως απαίτηση προσαγωγή ν παντός εγγράφου σχετιζομέ
νου προς τήν κατηγορίαν' 

(γ) δπως άποδεχθή ο'ιανδήποτε μαρτυρίαν, εγγραφον η προώο
ρικήν, έστω και έάν αϋτη δεν θά έγίνετο δεκτή εις πολιτι-
κήν ή ποινικήν διαδικασίαν' 

(δ) δπως άναδάλλη τήν άκρόασιν άπό καιρού εις καιρόν λοου
μένου δτι ή άκρόασις προχωρεί το ταχύτερον δυνατόν. 

5. Κατά τήν άκρόασιν τηρούνται πρακτικά της διαδικασίας. 
6. Ή 'Επιτροπή διά της αποφάσεως αυτής δύναται είτε νά εϋρη 

τον ύπάλληλον £νοχον πάντων ή οιουδήποτε των αδικημάτων, δια τα 
όποια κατηγορείται, και έπιβάλη εις αυτόν ο'ιανδήποτε των πειθαρ
χικών ποινών τήν οποίαν αϊ περιστάσεις της υποθέσεως θά έδικαιο-
λόγουν, ή νά άπαλλάξη τον ύπάλληλον της κατηγορίας. 

7. Πάσα άπόφασις της Επιτροπής δέον νά είναι ήτιολογημένη, 
υπογράφεται δε ύπό του Προέδρου. "Εν άντίγραφον της τοιαύτης 
αποφάσεως αποστέλλεται ε'ις τήν ένδιαφερομένην άρμοδίαν αρχήν 
και Μτερον άντίγραφον δίδεται εις τον ύπάλληλον δωρεάν. 

Ό περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 
1967, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 34 του 1967 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Πωλήσεως 

Τροφίμων και Φαρμάκων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967, θά άνα
γινώσκηται δέ όμου μετά του περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμά
κων Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τροποποιείται ώδε το άρθρον 2 τοϋ βασικού Νόμου ώς ακο
λούθως : 

(α) Διαγράφεται έκ τούτου ό ορισμός της λέξεως «τρόφιμα» 
και αντικαθίσταται διά τοΰ κατωτέρω : 

«τρόφιμα», ό δρος οδτος περιλαμβάνει ποτά και τσίχλας 
(chewing gum) και 'έτερα, παρόμοιας φύσεως και χρήσεως 
προϊόντα, ώς και είδη και ουσίας χρησιμοποιούμενος ώς 
συστατικά έν τη παρασκευή τροφίμων, ποτών ή τοιούτων 
προϊόντων, δεν περιλαμβάνει δμως— 

(i) ύδωρ (έκτος ύδατος προσφερομένου προς πώλησιν 
εντός έ σφραγισμένων δοχείων) ζώντα ζώα, ή πτηνά" 

(ii) φορβήν ή υλικά χρησιμεύοντα ώς τροφή ζώων, πτη
νών ή Ιχθύων ή 

(iii) εϊδη ή ουσίας χρησιμοποιουμέλ'ας μόνον ώς φάρ
μακα»' 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κ ε φ . 2 6 1 . 

Τροποποίησις 
τοΰ ότρθρου 2 
τοΰ δασικού 
Νόμου. 
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(β) έντίθενται e.v αύτώ, και. κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητι
κή ν τάξιν, οί ακόλουθοι όριομοί : 

<.ανθρωπίνη κατανάλωσις» περιλαμβάνει και χρήσιν εν τη 
παρασκευή προς άνθρωπίνην κατανάλωσιν' 

^Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν* 
«εΐδος» δεν περιλαμβάνει ζών ζωον ή πτηνόν' 
«ζωον» δεν περιλαμβάνει πτηνόν ή ίχθύν' 
«ουσία» περιλαμβάνει ωσαύτως και υγρά' 
«παρασκευή», καθ' δσον άφορα είς τρόφιμα, περιλαμβάνει 

και τήν κατασκευήν ώς και πάντα τύπον κατεργασίας' 
«παρασκευή προς πώλησιν» περιλαμβάνει καΐ τήν συ

σκευασίαν" και 
«παρασκευάζω» και .^παρασκευάζω προς πώλησιν» τυγ

χάνουσιν αναλόγου ερμηνείας' 
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Υγείας, συμβουλευό

μενον, δπου εΐναι άναγκαΐον, οιονδήποτε άλλον Ύπουργόν 
προς τάς αρμοδιότητας του οποίου οιονδήποτε θέμα εμπί
πτον εντός των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
του 'Υπουργού 'Υγείας δυνατόν νά σχετίζηται». 

3 . Τροποποιείται ώδε ό βασικός Νόμος διά της προσθήκης εν αύ Προσθήκη 
τω, και αμέσως μετά το άρθρον 2, του ακολούθου νέου άρθρου : νέου άρθρου 
«Έπιστη- 2Α.—(Ί) Καθιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Έπι βασικό Νόμω. 
μονικόν στημονικόν Συμβούλιον Τροφίμων συγκείμενον έκ δύο 
τ^Γων™ μ£λών ώς έκ του αξιώματος αυτών (ex officio), ήτοι του* 

ρ Κυβερνητικού Χημικού και του ΆρχιφαρμακοποιοΟ', και 
έκ τών ακολούθων μελών διοριζομένων ύπό του Υπουργι
κού Συμβουλίου : 

(i) Ενός Χημικού έν τη Δημοσία Υπηρεσία, 
(ii) Δύο Χημικών ασκούντων ιδιωτικώς το επάγγελμα 

αυτών, και 
(Hi) δύο< ιατρών προτιμήσεως διδομένης είς τους κατέ

χοντας τ'ιτλον ύγειονολόγου ή μικροβιολόγου. 
(2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει εν έκ τών με

λών του Συμβουλίου ως Πρόεδρο ν αύτοϋ. 
(3) Τα μέλη τού Επιστημονικού Συμβουλίου άσκούσι 

το λειτούργημα αυτών ύφ' ους δρους το Ύπουργικόν Συμ
βούλιον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

(4) Το Έπιστη μονικόν Συμβούλιον Τροφίμων έ'χει κα
θήκον δπως συμβουλεύη τόν Ύπουργόν έπι ποα/τός ζητή
ματος, δπερ ήθελεν άφορα είς τόν παρόντα Νόμον, είτε 
αυτεπαγγέλτως, είτε τη αναφορά οιουδήποτε ζητήματος 
ύπό του Υπουργού προς γνωμοδότηση/ του Συμβουλίου. 

(5) Πριν ή ό Υπουργός ύποβάλη τω Ύπουργικώ Συμ
βουλίω Κοτνονισμούς ή Διατάγματα προς έκδοσιν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, ούτος οφείλει δπως (έκτος οσάκις 
λόγω τού επείγοντος τού θέματος κρίνει τοιούτον τι άσύα
φορον) παραπέμψη τούτους ύπό μορφήν προσχεδίου ή 
άλλως πως, είς το Συμβούλιον προς γνωμοδότησιν. 

(6) Το Έπιστη μονικόν Συμβούλιον Τροφίμων συνέρχε
ται είς τόπους και χρόνους καθοριζόμενους ύπό τού Προέ
δρου, ό δε Πρόεδρος όμοΟ μετά του ήμίσεος τών λοιπών 
μελών συνιστώσιν άπαρτίαν. 
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Κατάργησις 
τοΰ εδαφίου 
(2) τοϋ 
άρθρου 11 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου, και 
άντικατάστα
σις αύτοΰ. 

Κ ατάργησις 
του άρθρου 19 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
άντικατάοτα
σις αύτοΰ. 

(7) Έ ν περιπτώσει ισοψηφίας, 6 Πρόεδρος κέκτηται, 
επιπροσθέτως της ιδίας αυτού ψήφου, δευτέραν ή νικώ
σαν τοιαύτην. 

(8) Διαρκούσης της απουσίας έκ της Δημοκρατίας 
ασθενείας ή της έξ οιασδήποτε αιτ ίας άνικανότητος τοΰ 
Προέδρου ή οιουδήποτε μέλους τοΰ Επιστημονικού Συμ
βουλίου Τροφίμων, ό Υπουργός δύναται νά διορίζη οιον
δήποτε πρόσωπον ήθελεν έχει τά δυνάμει του παρόντος 
άρθρου α ν α γ κ α ί α προσόντα ώς Πρόεδρολ/, ή, αναλόγως 
της περιπτώσεως, μέλος τοΰ Συμβουλίου, διαρκούσης της 
τοιαύτης απουσίας, ασθενείας ή άνικανότητος. 

(9) Ή θητεία των μελών τοΰ 'Επιστημονικού Συμβου
λίου Τροφίμων, πλην των ex officio μελών είναι διετής, αρ
χομένη από τοΰ διορισμοΰ αυτών, δύνανται δμως νά τύ
χωσιν επαναδιορισμού άμα τη παρόδω της τοιαύτης πε
ριόδου : 

Νοείται δτι, έφ' όσον το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελε 
κρίνει τοΰτο σκόπιμον, δύναται κατά πάντα χρόνον νά 
άνακαλέση τόν διορισμόν παντός τοιούτου μέλους. 

(10) Πάν μέλος τοΰ Επιστημονικού ' Συμβουλίου Τρο
φίμων, όπερ δεν ήθελεν ανήκει εις τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν 
της Δημοκρατίας , δύναται κατά πάντα χρόνον νά παραι
τηθή της θέσεως αύτοΰ, κοινοποιών ε γ γ ρ ά φ ω ς τω Υπουρ
γ ώ τήν προς τοΰτο άπόφασιν αύτοΰ. 

('11) Αϊ έξουσίαι τοΰ Επιστημονικού Συμβουλίου Τρο
φίμων ενασκούνται, και έάν ετι υφίσταται οιαδήποτε χη
ρεύουσα θέσις μεταξύ τών μελών αύτοΰ. 

(12) Το Έπιστημονικόν Συμβούλιον Τροφίμων ρυθμίζει 
τήν 'ιδίαν αύτοΰ> διαδικασίαν». 

4 . Καταργείται ώδε το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 11 τοΰ βασικοΰ 
Νόμου, και αντικαθίσταται, διά τοΰ ακολούθου : 

«(2) Πάς αγοραστής είδους τινός τροφίμων ή φαρμάκου κέκτη
ται το δικαίωμα δπως, τη καταβολή προς τόν Κυβερνητικόν Χη
μικόν τοΰ νενομισμένου τέλους, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή 
διά Δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου, ύποβάλη το έν 
λ ό γ ω είδος ή φάρμακον είς τόν Κυβερνητικόν Χημικόν προς άνά
λυσιν : 

Νοείται ότι, μέχρις οΰ έκδοθή οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα , τά 
δι' αναλύσεις τροφίμων ή φαρμάκων πληρωτέα τέλη είναι τά καθο
ριζόμενα έν τη υπ ' αριθμόν 1223 Γνωστοποιήσει, τή δημοσιευθείση 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας της 25ης Νοεμβρίου 
1965, ή έν οιαδήποτε έτερα τροποποιητική ή μεταγενέστερα γνω
στοποιήσει». 

5 . Καταργείται ώδε το άρθρον 19 τοΰ βασικοΰ Νόμου, και αντι
καθίσταται διά τοΰ ακολούθου : 

19.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδί
δη Κανονισμούς δι' απαντάς ή τινας τών ακολούθων σκο
πών : 

(α) ϊνα καθορίζη και έν γένει ρυθμίζη τήν σύνθεσιν 
παντός εϊδους τροφίμων, όπερ ήθελε προορίζεται 
προς πώλησιν δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, ή οίοτν
δήποτε κατηγορίαν τοιούτων τροφ ίμων 

(β) ίνα έπιβάλλη, άπαγορεύη ή ρυθμίζη τήν προσθήκην 
οιασδήποτε ειδικώς καθοριζομένης ουσίας ή κατηγο

«Έζουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 
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ρίας ουσιών, εις τρόφιμα προοριζόμενα προς πώλη 
σιν δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, ή οιανδήποτε κατη
γορίαν τοιούτων τροφίμων' 

(γ) ϊνα έπιβάλλη, άπαγορεύη ή ρυθμίζη την χρήσιν 
οιασδήποτε μεθόδου ή κατεργασίας εν τή παρα
σκευή τροφίμων προοριζομένων προς πώλησιν δι ' άν
θρωπίνην κατανάλωσιν, ή οιασδήποτε κατηγορίας 
τοιούτων τροφίμων' 

(δ) ϊνα άπαγορεύη ή ρυθμίζη την πώλησιν, κατοχήν 
προς πώλησιν, προσφοράν η' εκθεσιν προς πώλησιν, 
άποστολήν ή παράδοσιν τροφίμων, ατινα δεν συνά
δουσι προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οι
ωνδήποτε Κανονισμών, ή τροφίμων άναφορικώς προς 
όαινα διεπράχθη αδίκημα κατά παράβασιν του πα
ρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, ή θα διεπράττετο 
τοιούτον αδίκημα έάν ελάμβανε χώραν εν τη Δημο
κρατία οιαδήποτε σχετική πράξις ή παράλειψις' 
ωσαύτως δε ϊνα άπαγορεύη ή ρυθμίζη τήν είσαγω
γήν οιωνδήποτε τοιούτων τροφίμων ώς εν τοις ανω
τέρω' 

(ε) ϊνα άπαγορεύη ή ρυθμίζη την πώλησιν, κατοχήν 
προς πώλησιν, προσφοράν, εκθεσιν ή διαφήμισιν 
προς πώλησιν, ή τήν άποθήκευσιν οιασδήποτε ειδι
κώς καθοριζομένης ουσίας, ή οιασδήποτε ουσίας ειδι
κώς καθοριζομένης κατηγορίας, έπί τω τέλει χρή
σεως αυτής έν τή παρασκευή τροφίμων προς άνθρω
πίνην κατανάλωσιν, και τήν κατοχήν ή άποθήκευσιν 
οιασδήποτε τοιαύτης ουσίας προς χρήσιν έν τή παρα
σκευή τροφίμων, ατινα ήθελον προορίζονται προς 
άνθρωπίνην κατανάλωσιν" 

(στ) ϊνα διαλάβη προνοίας άφορώσας, ή άλλως πως ρυθ
μίζουσας τήν έπικόλλησιν έτικεττών, σήμανσιν ή 
διαφήμισιν τροφίμων προοριζομένων προς πώλησιν 
δι ' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, ώς και τον χαρακτηρι
σμόν τοιούτων τροφίμων' 

( ζ ) , ί να τροποποιή διά τους σκοπούς τών Κανονισμών, 
οιασδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, αΐ
τινες άφορώσιν εις τήν λήψιν, άνάλυσιν και έξέτασιν 
δειγμάτων' 

(η) ϊνα προνοή— 
(i) περί της έγγραφης ή παροχής αδείας εις κτίρια 

ένθα παρασκευάζεται, παράγεται ή κατασκευάζε
τα ι οιονδήποτε εΐδος τροφίμων, δπερ ήθελε προορί
ζεται προς πώλησιν δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν' 

(ii) περί της έγγραφης ή παροχής αδείας εις πρόσωπα 
κατέχοντα κατά κυριότητα ή ελέγχοντα τοιαύτα 
κτίρια' 

(iii) περί του έλεγχου έπί προσώπων απασχολουμένων 
εις τοιαύτα κτίρια, ή απασχολουμένων είς τήν δια
νομήν παντός είδους τροφίμων, δπερ ήθελε παρα
σκευάζεται, παράγεται ή κατασκευάζεται εις τοι
αύτα κτίρια" 

(θ) ϊνα προνοή περί τής επιθεωρήσεως κτιρίων, ένθα 
παρασκευάζονται, παράγονται, κατασκευάζονται ή 
είναι αποθηκευμένα προς πώλησιν δι ' άνθρωπίνην 
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κατανάλωσιν είδη τροφίμων, ή ένθα τοιαύτα είδη πω
λούνται ή' εκτίθενται προς πώλησιν" 

(ι) ϊνα έξουσιοδοτή την λήψιν μέτρων. άποσκοπούντων 
εις την αποτροπή ν παντός κινδύνου, δστις ήθελε προ
κύψει εις τήν δημοσίαν ύγείαν εκ της εισαγωγής, πα
ρασκευής, κατασκευής, αποθηκεύσεως και διανομής 
ειδών τροφίμων προοριζομένων προς πώλησιν δι' αν
θρωπίνην κατανάλωσιν' 

(ια) ίνα καθορίζη τι έλλειψις έν οίωδήποτε τών συνήθων 
συστατικών παντός εϊδους τροφίμων, ή τι προσθήκη 
ξένων υλών ή τι αναλογία ύδατος, ήθελεν αποδεικνύ
ει δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δτι το έν 
λόγω είδος δεν είναι γνήσιον ή είναι επιβλαβές δια 
τήν ύγείαν' 

(ιβ) τήν έκδοσιν πάσης ετέρας δευτερευούσης ή συμφυ
ούς προνοίας, ην τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν 
εκάστοτε κρίνει άναγκαίαν ή εύκταίαν. 

(2) Δέν τυγχάνουσιν εφαρμογής αϊ διατάξεις του 
άρθρου 9, καθ' ην εκτασιν αύται άφορώσιν εις θέματα 
άτινα ήθελον καθορισθή ύπό Κανονισμών δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου γενομένων. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τή βάσει του παρόντος 
άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
Έάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ήμερων από της τοιαύ
της καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφά
σεως αυτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους οϋτω κατα
τεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέ
σως μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τί
θενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν πε
ριπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό 
τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοι
αύτης δημοσιεύσεως». 

Έτυπώβη έν τξ> ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


