E.E., Παρ. I,
*Αρ. 1571, 14.12.79
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Ό περί τής Υγιεινής τοϋ Κρέατος Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθ ρω 52 τοϋ Συντάγματος.
'Αριθμός 94 τοΟ 1979
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979
"Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ως ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφ έρηται ώς ό περί της Υγιεινής του Συνοπτικός
Κρέατος Νόμος του 1979.
τίτλος.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία,
μένου—
«άδεια» σ ημαίνει άδειαν έκδοβεΐσ αν ύπό τοΟ Διευθυντού δυνάμει
του παρόντος Νόμου"
«αποστολή» σ ημαίνει ποσ ότητα κρέατος ή υποπροϊόντων ή ζώων
καλυπτομένων ύπό τοΟ αύτου ΚτηνιατρικοΟ ΠιστοποιητικοΟ καΐ
προοριζομένων δια μεταφοράν"
«βοηθός» σημαίνει ειδικώς έκπαιδευμένον πρόσωπον δεόντως
έξουσιοδοτημένον ύπό του Διευθυντού δια να δοηθη τόν Έπίσημον
ΚτηνΙατρονί
«διεύθυνσις» σημαίνει τό πρόσωπον ή τα πρόσωπα τά υπεύθυνα
δια τά σψαγεΐα, ψυγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, κρεοπωλεία
ή οίονδήποτε άλλον τόπον ορισθέντα ώς κατάστημα*
«•Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν των Κτηνιατρικών Υπηρε
σιών τοΟ Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ή άλλον Λει
τουργόν ή Λξίτουργούς δεόντως εξουσιοδοτημένους ύπ* αύτου"
«Επίσημος Κτηνίατρος» σημαίνει τόν δεόντως έζουσιοδοτημένον
ύπό τοΟ Διευθυντού, Κτηνίοπρον*
«έΗτίσημος σήιμανσις» σημαίινει τήν σήιμανσιν τοΟ κρέατος και τών
υποπροϊόντων δια της μεθόδου τών σφραγίδων, δελταρίων ή
σημάτων"
«έργαστήριον κοπής κρέατος» σημαίνει τό άδειοΟχον κατάστημα
έν ώ, κρέας προορίζόμενον δι* άνθρωπίνην κατανάλωσιν, τεμαχί
ζεται €ΐς μέρη μικρότερα τών τεταρτημορίων (quarters), προετοιμά
ζεται και συσκευάζεται προς χονδρικήν πώλησιν
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«ζώοο περιλαμβάνει βοοειδή, πρόβατα, αίγας, χοίρους, πτηνά
(ορνιθοειδή, Ινδιάνο) και οίονδήποτε έ'τερον είδος ζώου δπερ
ήθελε ΘεωρηΘή ύπό του Διευθυντού κατάλληλον δι* άνθρωπίνην
κατανάλωσιν
«κατάστημα» σημαίνει πάν σφαγεϊον, ψυγεΐον, έργαστήριον
κοπής κρέατος, κρεοπωλείο ν ή οίονδήποτε άλλον τόπον κηρυ
χβέντα ώς τοιούτον ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου'
«κρέας» σημαίνει άπαντα τ ά μέρη ζώου, άτινα είναι κατάλληλα
δΓ άνθρωπίνην κατανάλωσιν'
«κρεο>πωλεΐον» σημαίνει τό άδειοΰχον κατάστημα έν ώ κρέας καί
υποπροϊόντα προοριζόμενα δ ι ' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, εκτίθενται
προς λειανικήν πώλησιν'
«•σπλάγχνα» σημαίνει υποπροϊόντα έκ τής θωρακικής, κοιλιακής
καί πυελικής κοιλότητος, περιλαμβανομένων τής τραχείας καί του
οίσοφάγου καί, προκειμένου περί πτηνών, του προλόβου'
*σφαγεΐον» σημαίνει τό άδειοΰχον κατάστημα έν ώ σφάζονται
ζώα δι* άνθρωπίνην κατανάλωσιν
«σφάγιον» σημαίνει—
(α) όλόκληρον τό σώμα σφαγέντος βοοειδούς, προβάτου ή αίνος
μετά την άφαίμαξιν, έκδοράν, έκσπλαγχνισμόν, άπομά
κρυνσιν τών μαστικών αδένων, άποχωρισμόν τής κεφαλής
καί τήν αποκοπή ν τών άκρων εις τό έπίπεδον του καρπού
καί ταρσοΟ, ή
(β) όλόκληρον τό σώμα χοίρου μετά τήν άφαίμαξιν, έκσπλαγχνι
σμόν, άπομάκρυνσιν τών μαστικών αδένων, άποτρίχωσιν ή
έκδοράν, άποχωρισμόν τής κεφαλής καί τήν άποκοπήν τών
άκρων είς τό έπβχεδον τοΟ καρπού καί ταρσοΟ, f)
( γ ) όλόκληρον τό σώμα πτηνού μετά τήν άφαίμαξιν, άπόπτί
λωσιν καί έκσπλαγχνισμόν
«υποπροϊόντα σημαίνει τ ά κατάλληλα δι' άνθρωπίνην κατανά
λωσιν μέρη του σφαγέντος ζώου άτινα δέν περιλαμβάνονται είς
τήν έννοιαν « σφάγιον», έστω καί έάν τ α ύ τ α παραμένουν φυσικώς
έξηρτημένα έπί τοΟ σφαγίου"
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Γεωργίας καί Φυσικών
Πόρων
«Χώρα προελεύσεως» σημαίνει τήν χώραν έξ ής ζώα, νωπόν
κρέας ί\ υποπροϊόντα αποστέλλονται είς τήν Κυπριακήν Δημο
κρατίαν'
«Χώρα προορισμού» σημαίνει τήν χώραν είς ην ζώα, νωπόν κρέας
ή υποπροϊόντα αποστέλλονται έκ της Κυπριακής Δημοκρατίας'
«ψυγεΐον» σημαίνει τό άδειοΰχον κατάστημα τό χρησιμοποιού
μενον δ ι ' άποθήκευσιν κρέατος καί υποπροϊόντων κρέατος ύπό
χαμηλήν θερμό κρασί αν.
Σφαγή και
ίιιιθίώρηαις.

3.—(1) Πλην τών καθορισθησομένων περιπτώσεων σφαγής ζώων
δι* άτομικήν χρήσιν, ουδέν πρόσωπον θά σφάζη ή προξενή ή έπι
τρέπτ| τήν σφαγήν οίουδήιτοτε ζώου, ειμή μόνον εντός σφαγείου.
(2) Ουδέν πρόσωπον θά προβαίνη « ίς τήν κοπή ν, έκβεσιν προς
πώλησιν, ή άποθήκευσιν νωποΟ κρέατος ή υποπροϊόντων, εΙμή μόνον
. εντός καταστήματος.
(3) Ουδέν πρόσωπον θά σφάζη ή προξενη ή έπιτρέπτ} τήν σφαγήν
ζώου έν τω σφαγείω, πρΙν τ ό τοιούτο ζώον έπιθεωρηθη έν τω σφα
γείω ύπό τοΟ επισήμου Κτηνιάτρου (ιτρό της σφαγής' υγειονομική
έπιβεώρησις).
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(4) Πάν πρόσ ωπον σ φάζον ή προξενούν την σ φαγήν ζώου θά
άναφέρη αμέσ ως την τοιαύτην σ φαγήν εις τόν Έπίσ ημον Κτηνίατρον
και θά παρουσ ιάζη το σ φάγιον και τά υποπροϊόντα εις τόν Έπίσ ημον
Κτηνίατρον προς έπιθεώρησ ιν (μετά την σ φαγήν υγειονομική έπιθεώ
ρησις).
(5) Ουδέν πρόσ ωπον θά άπομακρύνη ή έπιτρέπη την άπομά
κρυνσιν σ φαγίου f\ υποπροϊόντων σ φαγέντος ζώου έκ του σ φαγείου
μέχρις δτου τό τοιούτο σ φάγιον και υποπροϊόντα επιθεωρηθούν και
καταλλήλως σ ημανθοΟν ύπό του Επισ ήμου Κτηνιάτρου.
(6) Ό Επίσ ημος Κτηνίατρος δύναται, άμα τη επιθεωρήσ ει, νά
έγκρίνη άνευ ορών ή ύπό δρους ως κατάλληλον δι' ανθρωπίνην
κατανάλωσιν οιονδήποτε σ φάγιον ή μέρη τούτου ή* υποπροϊόντα ή νά
κατακράτηση ταύτα προς περαιτέρω έξέτασ ιν.
(7) Έ ά ν ό 'Επίσ ημος Κτηνίατρος κατά τήν έπιθεώρησ ιν σ φαγίου
ή υποπροϊόντων ευρη ταΟτα ακατάλληλα προς ανθρωπίνην κατανά
λωσιν, προδαίνη εις την κατάσ χεσ ιν των τοιούτων σ φαγίων ή υπο
προϊόντων ή ίμερων τούτων άνευ ουδεμιάς αποζημιώσ εως.
(8) Ό 'Επίσ ημος Κτηνίατρος άμα τη κατασ χέσ ει οιουδήποτε
σφαγίου ή υποπροϊόντων ή μερών τούτου, διατάσ σ ει την διεύθυνσ η/
τού* κατασ τήματος νά άπομακρύνη και κατασ τρέψη τό τοιούτο
σφάγιον ή υποπροϊόντα ή μέρη τούτου κατά τρόπον μή θέτοντα ε'ις
κίνδυνον τήν δημοσ ίαν ύγείαν ή την έπιζωοτιολογικήν κατάσ τασ ιν
των ζώων.
(9)· Ό Διευθυντής προμηθεύει τάς καθορισ θησ ομένας σ φραγίδας,
δελτάρια ή σ ήματα δεικνύοντα τό κατάσ τημα προελεύσ εως και φέ
ροντα τάς λέξεις «κτηνιατρικός έλεγχος» διά τήν έπίσ ημον σ ήμαν
σιν των έπιθεωρηθέντων σ φαγίων.
4.—(1) Ή διεύθυνσις οιουδήποτε καταστήματος παρεμποδίζει τήν ,γΥε">νο
εϊσοδον €ΐς αυτό ζώων, άτινα δεν προορίζονται διά σφαγήν και ^ ^ 6 u x *
κρέατος ή υποπροϊόντων άτινα δέν προορίζονται δι' ανθρωπίνην
κατανάλωσιν.
(2) Ή διεύθυνσις οιουδήποτε καταστήματος λαμβάνει δλα τά
ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα ίνα σφάγια και ύποιτροΐόντα έπι
θεωρηθέντα ύπό 'Επισήμου Κτηνιάτρου και ευρεθέντα κατάλληλα
δι' ανθρωπίνην κατανάλωσιν, μή μολύνονται ή επηρεάζονται καθ*
οιονδήποτε τρόπον συνιστώντα κίνδυνον διά την δημοσίαν ύγείαν.
=.ι τ ο υ ς ΔιεύΟυνοις
5. Σφαγεΐον του όποιου ή ετησία άπόδοσις υπερβαίνει
1,000 τόννους θά τέλη ύπό τήν διεύθύνσιν εγγεγραμμένου Κ
Κτηνιά "VXYtiwτρου.

6. Ό Διευθυντής δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον νά έλέγχη τά 'Αρχεία
καθορισθησόμενα αρχεία ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων στοι κατσσΤ|ΐ
μάτων.
χείων, τηρουμένων 6φ* οΙουδήποτε καταστήματος.
7. Ό Διευθυντής ή οιοσδήποτε Επίσημος Κτηνίατρος ή οιονδή
ποτε άλλον πρόσωπον δεόντως έξουσιοδοτημένον δυνάμει των
Κανονισμών δύναται νά είσέρχηται εις οιονδήποτε κατάστη,μα ή
δχημα τό όποιον χρησιμοποιείται διά τήν μεταφορά ν κρέατος και
υποπροϊόντων καθ" οίανδήποτε ώραν της ημέρας και της νυκτός
προς τόν σκοπόν δπως έλέγξη οΙονδήποτε ζώον, κρέας ή υποπροϊόν
τα και γενικώς προς έκπλήρωσιν των καθηκόντων του δυνάμει του
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών.

Δικαίωμα
εισόδου
Διευθυντού,
'Επισήμου
Κτηνιάτρου
ή άλλου
εξουσιο
δοτημένου
προσώπου.

8. Ή εισαγωγή ε'ις τήν Δημοκρατίαν ζώντων ζώων προς σφαγήν, Διατάξεις
κρέατος καΐ υποπροϊόντων θά ρυθμίζηται ύπό του περί Μεταδοτι τρίτης
κών Νόσων των Ζώων Νόμου.
Εισαγωγής
1

ζώων.
Κεφ. 45.
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9. I lcxc; όστις
(α) αρνείται ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδήποτε
διάταξιν του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδο
θέντων Κανονισμών
(β) σκοπίμως εμποδίζει οιονδήποτε λειτουργόν ή πρόσωπον
διορισ€έν διά την έφαρμογήν των διατάξεων του παρόν
τος Νόμου ή των δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών,
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης εις
φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους έ'ξ μήνας ή είς χρηματικήν
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας
τάς ποινάς φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.
10.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιο ν κέκτηται έξουσίαν δπως
έκδίδη Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι της
Δημοκρατίας δια την καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων τοΟ
παρόντος Νόμου και τόν καθορισμόν οιουδήποτε θέματος δπερ
£δει ή δύναται νά καθορισβή.
(2) ΕΙδικώτερον και άνευ επηρεασμού της γενικότη,τος ταΟ εδα
φίου (1), οι τοιούτοι Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι περί απάν
των ή τίνων τών ακολούθων θεμάτων:
(α) την Ικδοσιν άδειων είς καταστήματα,
(β) τάς ύγειονομικάς συνθήκας τών σφαγείων,
(γ) τάς ύγειονομικάς συνθήκας τοΟ προσωπικού, χώρων εξο
πλισμού και εργαλείων είς καταστήματα,
(δ) τήν προ της σφαγής όγειονομικήν έπιθεώρησιν,
(ε) τάς ύγειονομικάς συνθήκας τής σφαγής και έκσπλαγχνι
σμόύ,
(στ) τήν μετά τήν σφαγήν ύγειονομικήν έπιθεώρησιν,
(ζ) τήν έπίσημον σήμανσιν και τήν έκδοσιν Κτηνιατρικών
Πιστοποιητικών,
(η) τάς συνθήκας αποθηκεύσεως του κρέατος και τών υπο
προϊόντων,
. ■
Ν ■
(θ) τάς συνθήκας συσκευασίας και περιτυλίξεως τοΟ κρέατος
και τών υποπροϊόντων,
(ι) τήν μεταφοράν τοΟ κρέατος και τών υποπροϊόντων,
(ια) τάς ύγειονομικάς συνθήκας τών εργαστηρίων κοπής
κρέατος,
(ιβ) τάς όγειονομικάς συνθήκας τών κρεοπωλείων,
(ιγ) τά προσόντα και καθήκοντα τών δοηβών τών εργαζομέ
νου ύπό κτηνιατρικήν έπιτήρησιν,
(ιδ) τά άρχεϊα ημερησίων, μηνιαίων και ετησίων στοιχείων
ατινα δέον νά τηρώνται ύφ' έκαστου καταστήματος,
(ιε) τά απαιτούμενα δικαιώματα.
(3) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου κατατί
θενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν εντός τριάκοντα
ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώ
πων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή αχυρώση τους οΟτω
κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως
μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν tfj έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύΐ ά π ο της
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δηιμο
σιε'ύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τή,ς Δημοκρατίας ώς ήβελον
ούτω τροποποιηθή όπ* αυτής και τίθενται, έν ίσχύΐ άπό της τοιαύ
της δημοσιεύσεως.
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II.— (1) Ουδέν των εν τώ παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων έφαρϋόζεται εις τα δημοτικά σ φαγεία τα λειτουργούντα δυνάμει των
περί Δήμων Νόμων και του περί Δήμων (Σφαγεία) Νόμου:
Νοείται δτι ό Διευθυντής θα έ'χη το δικαίωμα, κατά πάντα χρόνον,
όπως έπι€εωρη και έλέγχη τάς σ χετικάς προς την ύγιεινήν του
κρέατος εργασ ίας >είς οιονδήποτε δημοτικόν σ φαγεΐον και νά σ φραγίζη διά της καθορισ θησ ομένης επισ ήμου σ ημάνσ εως τά έπιθεωρουμενα σ φάγια:
Νοείται περαιτέρω δτι ή επίσ ημος σ ήμανσ ις των έπιθεωρουμένων
σφαγίων θά είναι επιπρόσ θετος καΊ ούχι κατ' άναίρεσιν της ση
μάνσεως ην χρησιμοποιεί έν τη ενασκήσει των αρμοδιοτήτων του
οιονδήποτε δημοτικόν σφαγεΐον.
(2) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου ό 'Υπουργός δύναται, τη είσηγήσει οιουδήποτε συμβου
λίου, νά διορίζη ώς υπευθύνους των δημοτικών σφαγείων τοσαΰτα
ικανά και κατάλληλα πρόσωπα και ύπό τοιούτους δρους ώς το
συμβούλιον ή€ελεν ορίσει. Μετά τόν διορισμόν των οι υπεύθυνοι
δημοτικού τίνος σφαγείου θεωρούνται ώς δημοτικοί υπάλληλοι,
άργοδοτούμενοι ύπό του συμβουλίου, έπί των οποίων θά έχουν έφαρ
μογήν α'ι έν σχέσει προς δημοτικούς υπαλλήλους εκάστοτε ισχύ
ουσαι διατάξεις, περιλαμβανομένων και των περί πειθαρχίας και
απασχολήσεως τοιούτων.
Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «συμβούλιον» σημαίνει
το Δημοτικόν Συμβούλιον.
(3) Ό Διευθυντής κέκτηται έξουσίαν νά μεταβιβάζη άπαντα ή
τίνα των δικαιωμάτων και εξουσιών του, δι* ών περιβέβληται δυ
νάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, εις οιονδήποτε ύπεύθυ
νον δημοτικού τίνος σφαγείου.

Έ-πιφύλαξις.
κ εφ. 240.
^5τοθΐ966
9τοθΐ97θ
47τοθΐ97θ
89τοϋΐ970
89 ΐ^ο ί 979.
Κεφ. 241.
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12/ Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμέραν όρισθησο Ημερομηνία
μένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δήμο έν*Ρ^εως_
,σχ
σιευομένης εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.
^^ Τθυ
Νόμου.

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

