
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 40(I) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2000 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων 
(Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2000 (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 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

54(I) του 1996 
4(I) του 2000 
122(I) του 2000

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση του όρου «εξέταση» με τον ακόλουθο νέο όρο: 

«'ανάλυση' ή 'εξέταση' περιλαμβάνει χημικό και μικροβιολογικό προσδιορισμό και 
οποιαδήποτε άλλη τεχνική για να καθοριστεί η σύνθεση ή η ποιότητα ή η ασφάλεια 
τροφίμου· οι όροι 'αναλύω' και 'εξετάζω' τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·»· 

 

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του ορισμού του όρου 
«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 

 

 

«(γ) κάθε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου 
(4α) του άρθρου 14 για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·»· 

 

(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τρόφιμα» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

 

«'τρόφιμα' περιλαμβάνει—  

(α) είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται ως συστατικά στην παρασκευή τροφίμων, 
και 

 

(β) είδη και ουσίες, που δεν έχουν θρεπτική ουσία, αλλά δεν περιλαμβάνει— 
 

(αα) νερό (εκτός νερό που προσφέρεται προς πώληση), ζωντανά ζώα ή πτηνά· και  

(ββ) φορβή και υλικά, που χρησιμεύουν ως τροφή ζώων, πτηνών ή ψαριών και  

(γγ) είδη και ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνο ως φάρμακα·»· 
 

(δ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 
«Κυβερνητικό Χημείο» και «Κυβερνητικός Χημικός»: 

 

«'Κυβερνητικό Χημείο' σημαίνει—  

(α) Το Γενικό Χημείο· 
 

(β) το εργαστήριο ελέγχου τροφίμων ζωικής προέλευσης του Τμήματος 
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για αναλύσεις ή/και εξετάσεις τροφίμων ζωικής 
προέλευσης μόνο· 

 

(γ) εργαστήριο ή χημείο που ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του 
εδαφίου (6) του άρθρου 15· 

 

'Κυβερνητικός Χημικός' σημαίνει χημικό ή άλλο επιστήμονα ή λειτουργό 
που υπηρετεί ή εργάζεται σε Κυβερνητικό Χημείο·». 
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Τροποποίηση 
άρθρων 3,5,8, 
14,20,21 και  
23 του βασικού 
νόμου. 

3. Τα ακόλουθα άρθρα του βασικού νόμου τροποποιούνται με την αντικατάσταση της 
λέξης «μπορώ», σε οποιαδήποτε γραμματική της παραλλαγή, με τη λέξη «δύναμαι», στην 
αντίστοιχη γραμματική της παραλλαγή: 

(α) Εδάφια (10) και (11) του άρθρου 3· 
 

(β) εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5· 
 

(γ) εδάφια (1) και (3) του άρθρου 8· 
 

(δ) εδάφιο (1) του άρθρου 14· 
 

(ε) άρθρο 20· 
 

(στ) άρθρο 21· 
 (ζ) άρθρο 23. 
Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσως μετά τις λέξεις «επειδή αγόρασε το τρόφιμο μόνο για ανάλυση», των λέξεων 
«ή/και εξέταση». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου 

(1) με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (α), (β) και (γ): 
 «(α) Να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει έλεγχο σε 

οποιοδήποτε υποστατικό ή/και άλλο χώρο, εκτός από κατοικία, στο οποίο έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι παράγεται, παρασκευάζεται, μεταποιείται, 
συντηρείται, καθαρίζεται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται, διανέμεται, τυγχάνει 
χειρισμού, διατίθεται, πωλείται ή κατέχεται ή εκτίθεται ή προσφέρεται προς 
διάθεση ή πώληση οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο 
παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, να εξετάσει 
οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο, να πάρει δείγμα ή δείγματά του με την καταβολή 
εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οτιδήποτε για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω 
παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, συσκευασία, 
αποθήκευση, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση 
προς διάθεση ή πώληση, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται στο 
υποστατικό ή άλλο χώρο σε σχέση με τις προαναφερόμενες εργασίες και 
οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο υποστατικό ή άλλο χώρο καθώς 
και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για αξιολόγηση των 
προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους, και να ελέγξει τα 
πρόσωπα που απασχολούνται στο υποστατικό ή άλλο χώρο, 

 (β) να ανακόψει, να εισέλθει, να επιθεωρήσει, να ερευνήσει και να διενεργήσει 
έλεγχο σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και να ανοίξει και να εξετάσει 
οποιοδήποτε δοχείο, κουτί, κιβώτιο, δέμα, περιτύλιγμα ή άλλη συσκευασία, 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 
που εκδίδονται βάσει αυτού ή οποιοδήποτε υποχρεωτικό πρότυπο, να εξετάσει και 
να πάρει δείγμα ή δείγματα οποιουδήποτε τέτοιου αντικειμένου με την καταβολή 
εύλογου τιμήματος, να εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο που εφαρμόζεται 
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στο μεταφορικό μέσο σε σχέση με οποιαδήποτε από τις εργασίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) και διεξάγονται στο μεταφορικό μέσο, να 
εξετάσει οποιαδήποτε μέθοδο ελέγχου που εφαρμόζεται στο μεταφορικό μέσο 
καθώς και τα αποτελέσματα αυτής, να προβεί σε δικούς του ελέγχους για 
αξιολόγηση των προαναφερόμενων μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων 
τους, και να ελέγξει τα πρόσωπα που απασχολούνται στο μεταφορικό μέσο, 

(γ) να εξετάσει οποιαδήποτε στοιχεία καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή 
πάνω σε μαγνητικά μέσα ή βιβλία ή έγγραφα, τα οποία βρίσκονται σε 
οποιοδήποτε υποστατικό ή άλλο χώρο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ή σε 
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο που αναφέρεται στην παράγραφο (β) και για τα 
οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις 
σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο 
παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, και να πάρει 
αντίγραφα ή αποσπάσματά τους,»· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις 
«οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών» (τρίτη και τέταρτη 
γραμμή), των λέξεων «που εκδίδονται βάσει αυτού»· 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις 
«αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί» (πρώτη και 
δεύτερη γραμμή), των λέξεων «που εκδίδονται βάσει αυτού»· 
(δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (1α): 

«(1α) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), κάθε 
εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να πάρει δείγμα εισαγόμενου αντικειμένου 
αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που 
εκδίδονται βάσει αυτού, πριν τον εκτελωνισμό του εν λόγω αντικειμένου, χωρίς 
την καταβολή εύλογου τιμήματος.»· 

(ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

«(2) Ο κάτοχος και ο υπεύθυνος οποιουδήποτε υποστατικού ή άλλου χώρου ή 
μεταφορικού μέσου και οποιοδήποτε πρόσωπο απασχολείται σε τέτοιο υποστατικό ή άλλο 
χώρο ή μεταφορικό μέσο, στο οποίο εισέρχεται εξουσιοδοτημένος λειτουργός δυνάμει του 
εδαφίου (1), υποχρεούνται να παρέχουν στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε 
πληροφορία ή διευκόλυνση που ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός εύλογα απαιτεί.»· 

(στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) της φράσης 
«αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί, το 
οποίο δεσμεύθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο» (δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη 
φράση «αντικείμενο, αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι 
Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει αυτού, το οποίο δεσμεύθηκε δυνάμει του εδαφίου 
(1)»· 
(ζ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4), αμέσως μετά τις λέξεις 
«δύναται να επιβάλει» (ένατη γραμμή), της φράσης «,σύμφωνα με Κανονισμούς,»· 
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 (η) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων εδαφίων 
(4α) και (4β): 

  «(4α) Πέραν των προσώπων που καθορίζονται στις παραγράφους (α) και 
(β) του ορισμού του όρου 'εξουσιοδοτημένος λειτουργός' στο άρθρο 2, ο 
Υπουργός δύναται να διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τα 
αναγκαία προσόντα ως εξουσιοδοτημένο λειτουργό για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου. 

  (4β) Κάθε υγειονομικός επιθεωρητής δήμου που, για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου, ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος λειτουργός και κάθε 
πρόσωπο που διορίζεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (4α) ως 
εξουσιοδοτημένος λειτουργός ενεργούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.»· και 

 (θ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): 
  «(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 'αντικείμενο 

αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι Κανονισμοί που 
εκδίδονται βάσει αυτού' σημαίνει— 

  
(α) Οποιοδήποτε τρόφιμο· 

  (β) οτιδήποτε χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, καθαρισμό, 
συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, 
πώληση, ή κατοχή ή προσφορά ή έκθεση προς διάθεση ή πώληση 
τροφίμου· 

  (γ) οποιοδήποτε υλικό χρησιμοποιείται για τη διαφήμιση ή σήμανση 
τροφίμου· 

  (δ) οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο έρχεται σε επαφή με τρόφιμο.». 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 15:

«Ανάλυση 
ή/και εξέταση 
δείγματος από 
Κυβερνητικό 
Χημικό. 

15.—(1) Σε περίπτωση που— 
 (α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει δείγμα τροφίμου, προϊόντος, 

υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/και (1α) του άρθρου 
14, ή 

  (β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα τροφίμου, 
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 17, 

  το υποβάλλει, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2) του 
άρθρου 16 και στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 17, αντίστοιχα, σε 
Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, αν έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή 
των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, αναφορικά με το εν λόγω 
δείγμα ή το είδος από το οποίο λήφθηκε το δείγμα, αφού πρώτα ενημερώσει 
σχετικά το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δοθεί μέρος του δείγματος δυνάμει 
της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα. 

  (2) Κάθε πρόσωπο που διεξάγει επιχείρηση ή εργασίες σε σχέση με 
τρόφιμο, όπως η παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, συντήρηση, 
καθαρισμός, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμός, διανομή, 
διάθεση, εμπόριο, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμου, και κάθε αγοραστής 
είδους τροφίμου δικαιούνται, αφού καταβάλουν 
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 το εκάστοτε ισχύον τέλος που καθορίζεται με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υποβάλουν 
δείγμα τροφίμου σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/ και εξέταση. 

 (3)(α) Ο Κυβερνητικός Χημικός ή πρόσωπο που ενεργεί υπό τις οδηγίες 
και την άμεση επίβλεψη του, το συντομότερο δυνατό, αναλύει ή/και 
εξετάζει οποιοδήποτε δείγμα που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή 
(2). 

 (β) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), 
ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του 
εδαφίου (1), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, ο 
Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο λειτουργό 
που υπέβαλε το δείγμα πιστοποιητικό, του τύπου που παρατίθεται στο 
Παράρτημα, το οποίο καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας 
ανάλυσης ή/και εξέτασης. 

Παράρτημα. 

 (γ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, βάσει της παραγράφου (α), 
ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του 
εδαφίου (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη 
του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού, ο 
Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο πρόσωπο 
που υπέβαλε το δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση η οποία 
καταδεικνύει το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης 
και την οποία συντάσσει βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών 
του Κυβερνητικού Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται. 

 (δ) Σε περίπτωση που διενεργηθείσα, δυνάμει της παραγράφου (α), 
ανάλυση ή/και εξέταση δείγματος, το οποίο υποβλήθηκε δυνάμει του 
εδαφίου (1) ή (2), καταδεικνύει ότι το δείγμα δεν παραβαίνει οποιαδήποτε 
διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει 
αυτού, ο Κυβερνητικός Χημικός εκδίδει, και αποστέλλει ή παραδίδει στο 
λειτουργό ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο πρόσωπο που υπέβαλε το 
δείγμα τη συνήθη εργαστηριακή έκθεση που καταδεικνύει το αποτέλεσμα 
της διενεργηθείσας ανάλυσης ή/και εξέτασης και την οποία συντάσσει 
βάσει των σχετικών τυποποιημένων διαδικασιών του Κυβερνητικού 
Χημείου στο οποίο ο ίδιος υπηρετεί ή εργάζεται. 

 (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται και έκθεση που συντάσσεται βάσει του 
εδαφίου (3) λογίζονται ως πιστοποιητικό και έκθεση, αντίστοιχα, για τους 
σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου. 

Κεφ. 9. 

42 του 1978  
86 του 1986  
54(I) του 1994 
94(I) του 1994. 

 

 (5) Σε περίπτωση που— 
 (α) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός πήρε δείγμα τροφίμου, προϊόντος, 

υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων (1) ή/ και (1α) του άρθρου 
14, ή 

 (β) λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων πήρε δείγμα τροφίμου, δυνάμει 
του εδαφίου (1) του άρθρου 17, 
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  και το υπέβαλε σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και εξέταση, το 
πρόσωπο στο οποίο δόθηκε μέρος του δείγματος δυνάμει της παραγράφου 
(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 16 ή δυνάμει της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 17, αντίστοιχα, δικαιούται να ζητήσει και να λάβει 
αντίγραφο του πιστοποιητικού ή, ανάλογα με την περίπτωση, αντίγραφο 
της εργαστηριακής έκθεσης, που εξέδωσε ο Κυβερνητικός Χημικός και 
που καταδεικνύει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης από— 

  (αα) το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε από υγειονομικό 
επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας ή από πρόσωπο που διορίστηκε δυνάμει του εδαφίου (4α) του 
άρθρου 14· ή 

  (ββ) το σχετικό δημοτικό συμβούλιο, σε περίπτωση που το δείγμα λήφθηκε 
από υγειονομικό επιθεωρητή δήμου· ή 

  (γγ) το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σε περίπτωση που το δείγμα 
λήφθηκε από λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων: 

  Νοείται ότι ο αιτούντος δικαιούται να λάβει αντίγραφο εργαστηριακής 
έκθεσης Κυβερνητικού Χημικού μόνο αφού καταβάλει στο πρόσωπο που 
του την παραδίδει το εκάστοτε ισχύον τέλος που αναφέρεται στο εδάφιο 
(2). 

  (6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίηση που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει 
εργαστήριο ή χημείο, που πληροί τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα 
που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος 
Νόμου, ως Κυβερνητικό Χημείο, σε σχέση με συγκεκριμένη περιοχή, για 
το σκοπό διεξαγωγής ανάλυσης ή/κ αι εξέτασης τροφίμων, προϊόντων, 
υλικών ή/και αντικειμένων βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και 
των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 16: 

«Χειρισμός 
δειγμάτων που 
λαμβάνονται από 
εξουσιοδοτημένο
υς λειτουργούς. 

16.—(1) Σε περίπτωση που εξουσιοδοτημένος λειτουργός παίρνει 
δείγμα τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου, δυνάμει των εδαφίων 
(1) ή/και (1α) του άρθρου 14, με σκοπό να το υποβάλει για ανάλυση ή/και 
εξέταση, θα διαιρεί επί τόπου το δείγμα 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 στο πρόσωπο που κατέχει ή κατά οποιοδήποτε 
τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, προϊόντος, υλικού ή 
αντικειμένου ή στον αντιπρόσωπο του εν λόγω προσώπου, και 

  (β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και 
  (γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση ή/και 

εξέταση. 
  (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), όπου κατά τη γνώμη 

του εξουσιοδοτημένου λειτουργού η διαίρεση του δείγματος είναι 
πρακτικά αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω 
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δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός, αντί να το 
διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή κωδικού, θα σημαίνει, και 
σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως η φύση του το επιτρέπει 
και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1)· σε αυτή την 
περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και 
στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου διατηρεί τα 
δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15. 

 

(3) Σε περίπτωση λήψης δείγματος από αυτόματη μηχανή, ως πρόσωπο που 
κατέχει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δικαιούται σε φύλαξη ή έλεγχο του τροφίμου, 
προϊόντος, υλικού ή αντικειμένου από το οποίο λήφθηκε το δείγμα λογίζεται, εκτός αν 
αποδειχθεί το αντίθετο, ο κάτοχος του υποστατικού ή άλλου χώρου μέσα στο οποίο 
βρίσκεται η εν λόγω μηχανή.». 

 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) αυτού με τα ακόλουθα νέα 
εδάφια (1), (2) και (3): 

«(1) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων λειτουργών, κάθε 
λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να εξετάσει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά 
την εισαγωγή του και να πάρει δείγμα ή δείγματα από οποιοδήποτε τέτοιο τρόφιμο για 
να διαπιστώσει κατά πόσο πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού. 

 

(2) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων παίρνει δείγμα από 
τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, δυνάμει του εδαφίου (1), με σκοπό να υποβάλει το 
δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση, θα διαιρεί το δείγμα 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 εισαγωγέα ή στον αντιπρόσωπο του, και  

(β) θα κρατά ένα μέρος για μελλοντική σύγκριση, και  

(γ) θα υποβάλλει ένα μέρος σε Κυβερνητικό Χημικό για ανάλυση 
ή/και εξέταση. 

 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), όπου κατά τη γνώμη του 
λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων ή διαίρεση του δείγματος είναι πρακτικά 
αδύνατη ή δυνατό να επηρεάσει το εν λόγω δείγμα ή την ανάλυση ή/και εξέταση, ο εν 
λόγω λειτουργός αντί να το διαιρέσει, θα παίρνει τρία δείγματα της ίδιας παρτίδας ή 
κωδικού, θα σημαίνει, και σφραγίζει ή ασφαλίζει κάθε δείγμα κατά τέτοιο τρόπο όπως 
η φύση του το επιτρέπει και θα χειρίζεται τα δείγματα ως να ήταν μέρη δείγματος 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) σε 
αυτή την περίπτωση, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 
(2) και στο οποίο δίνεται ένα από τα τρία δείγματα δυνάμει του παρόντος εδαφίου 
διατηρεί τα δικαιώματα που του παρέχουν τα εδάφια (1) και (5) του άρθρου 15.»· 
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 (β) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων εδαφίων (3α), (3β) και (3γ): 

  «(3α) Σε περίπτωση που λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων λάβει 
από Κυβερνητικό Χημικό πιστοποιητικό το οποίο καταδεικνύει 
εισαγόμενο τρόφιμο ως ακατάλληλο με βάση το άρθρο 6, ο εν λόγω 
λειτουργός δύναται, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, να απαγορεύσει ή 
περιορίσει ή επιτρέψει υπό όρους την εισαγωγή του εν λόγω τροφίμου και 
την εισαγωγή της παρτίδας ή αποστολής της ίδιας περιγραφής ή τάξης, της 
οποίας το εν λόγω τρόφιμο αποτελεί μέρος. 

  (3β) Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών των εξουσιοδοτημένων 
λειτουργών, κάθε λειτουργός του Τμήματος Τελωνείων δύναται να 
κατακρατεί ή να δεσμεύει οποιοδήποτε τρόφιμο κατά την εισαγωγή του, 
σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει παραβιαστεί 
οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 
εκδίδονται βάσει αυτού και να διατάξει να παραμείνει ή να μεταφερθεί το 
εν λόγω τρόφιμο σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει. 

  (3γ) Απαγορεύεται η μετακίνηση, μεταβολή ή επέμβαση με 
οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε τρόφιμο το οποίο κατακρατήθηκε ή 
δεσμεύτηκε δυνάμει του εδαφίου (3β), χωρίς την εξουσιοδότηση 
λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων.». 

Τροποποίηση του 
βασικού 

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 17, αυτού 
του ακόλουθου νέου άρθρου 17Α: 

νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

«Επαγγελματικό 
απόρρητο. 

17Α.—(1) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός, κάθε λειτουργός του 
Τμήματος Τελωνείων και κάθε Κυβερνητικός Χημικός υποχρεούνται να 
μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των 
εξουσιών που τους παρέχονται ή την εκτέλεση των καθηκόντων που τους 
ανατίθενται, από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
βάσει αυτού, εκτός— 

  

  (α) Με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο 
λήφθηκαν οι πληροφορίες· ή 

  (β) για σκοπούς απόδειξης σε ποινική υπόθεση που εκκρεμεί 
ενώπιον δικαστηρίου· ή 

  (γ) για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλο υπηρεσιακό 
σκοπό. 

  (2) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου  
28 του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 28: 

«Τροποποίηση 
Παραρτημάτων 
του Νόμου και 
των 
Κανονισμών. 

28. Ο Υπουργός δύναται με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος 
Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.».  

Τροποποίηση του 
άρθρου  
29 του βασικού 
νόμου. 

11.—(1) Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), αμέσως μετά τις λέξεις «για 
να καθορίζει μικροβιολογικά κριτήρια ποιότητας τροφίμων», των λέξεων «και κριτήρια 
για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατηγοριών τροφίμων»· 
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(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (δ): 

«(δ) για να επιβάλλει, απαγορεύει ή ρυθμίζει τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου 
παραγωγής, παρασκευής, μεταποίησης, συντήρησης, καθαρισμού, 
συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, χειρισμού, διάθεσης, 
πώλησης, ή κατοχής ή έκθεσης ή προσφοράς προς διάθεση ή πώληση 
τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή χρήση ή 
οποιωνδήποτε κατηγοριών τέτοιων τροφίμων, για να επιβάλλει, απαγορεύει ή 
ρυθμίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγονται οι προαναφερόμενες 
εργασίες, για να επιβάλλει, καθορίζει ή ρυθμίζει τους κανόνες υγιεινής ή/κ αι 
ασφάλειας των τροφίμων οι οποίοι τηρούνται κατά τις προαναφερόμενες 
εργασίες, καθώς και τις μεθόδους ελέγχου που τηρούνται από τις επιχειρήσεις 
τροφίμων για την εξασφάλιση της ασφάλειας ή/ και της υγιεινής των 
τροφίμων,»· 

(γ) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (iii), (iv) και (ν) της παραγράφου (ια) 
του εδαφίου (1) αυτού με τις ακόλουθες νέες υποπαραγράφους (iii), (iv) και (ν): 

«(iii) για τον έλεγχο σε πρόσωπα που απασχολούνται σε υποστατικά ή/και 
άλλους χώρους όπου παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, 
συντηρούνται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται, τυγχάνουν 
χειρισμού, διανέμονται, διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή εκτίθενται ή 
προσφέρονται προς διάθεση ή πώληση τρόφιμα που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση και σε πρόσωπα που απασχολούνται σε μεταφορικά 
μέσα όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε από τις 
προαναφερόμενες εργασίες και σε πρόσωπα που διεξάγουν οποιαδήποτε από 
τις προαναφερόμενες εργασίες, 

(iv) για την επιθεώρηση και έλεγχο υποστατικών ή/και άλλων χώρων όπου 
παράγονται, παρασκευάζονται, μεταποιούνται, συντηρούνται, καθαρίζονται, 
συσκευάζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται, τυγχάνουν χειρισμού, 
διατίθενται, πωλούνται, ή κατέχονται ή προσφέρονται ή εκτίθενται προς 
διάθεση ή πώληση •τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και 
μεταφορικών μέσων όπου μεταφέρονται τρόφιμα ή διεξάγεται οποιαδήποτε 
από τις προαναφερόμενες εργασίες, 

(ν) για την εξουσιοδότηση της λήψης μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή 
κάθε κινδύνου που δυνατό να προκύψει για τη δημόσια υγεία από την 
παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, εισαγωγή, συντήρηση, συσκευασία, 
αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, χειρισμό, διάθεση, πώληση, ή κατοχή ή 
έκθεση ή προσφορά προς διάθεση ή πώληση τροφίμων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση,»· 

(δ) με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (1) σε 
παράγραφο (ιε) και την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (ια), των ακόλουθων 
νέων παραγράφων (ιβ), (ιγ) και (ιδ): 

«(ιβ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Διευθυντής 
του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι 
εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, οι 
Κυβερνητικοί Χημικοί και 
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 οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχει και εκτελούν τα 
καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών Νόμος και για να παρέχει ή/και αναθέτει στα εν 
λόγω πρόσωπα οποιεσδήποτε άλλες σχετικές ή παρεμφερείς εξουσίες ή/και καθήκοντα, 
αντίστοιχα, 

 (ιγ) για να καθορίζει και γενικά να ρυθμίζει— 
 (i) τον τρόπο με τον οποίο τα Κυβερνητικά Χημεία αξιολογούνται, διαπιστεύονται 

και εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο, 
 (ii) τις προδιαγραφές, κριτήρια και πρότυπα που τα Κυβερνητικά Χημεία 

υποχρεούνται να πληρούν, 
 (ιδ) για να παρέχει εξουσίες σε εντεταλμένους λειτουργούς της Επιτροπής των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άσκηση των οποίων προϋποθέτει σχετική υποχρέωση της 
Δημοκρατίας η οποία προνοείται σε σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία,»· και 

 (ε) με την προσθήκη στο τέλος του  ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 
 «(3) Οι κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του εδαφίου (1) τίθενται σε ισχύ κατά την 

ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός αν 
προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά.». 

Αντικατάσταση 
του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το Παράρτημα του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το Παράρτημα του 
παρόντος Νόμου. 
 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

13. Με την εξαίρεση του άρθρου 11, το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ο παρών 
Νόμος τίθεται σε ισχύ έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 15(3)(β)) 

Κυβερνητικό Χημείο(1) ............................................................................................  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Προς(2) .................................................................................................................  
Εγώ, ο υπογραφόμενος Κυβερνητικός Χημικός, πιστοποιώ ότι παρέλαβα 
την ...... ημέρα του ................... , του έτους ............... , από(3) ......................................  
ένα δείγμα που σημάνθηκε(4) .......................................... και είχε την περιγραφή(5) 

για ανάλυση και εξέταση(6) (το οποίο μετά ζυγίστηκε(7)) και το οποίο έχει αναλυθεί 
και εξετασθεί(8) από εμένα ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση επίβλεψή 
μου(9), και ότι τα αποτελέσματα είναι τα εξής, ως ακολούθως(10): 

Η γνώμη και οι παρατηρήσεις μου είναι(11): 

Επιπλέον πιστοποιώ ότι το δείγμα (από τη στιγμή της παραλαβής του από 
εμένα) δεν έχει υποστεί καμία αλλαγή η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
αποτελέσματα, τη γνώμη μου και τις παρατηρήσεις μου που εκφράστηκαν πιο πάνω. 

Σαν μάρτυρας η υπογραφή μου την .......... ημέρα του ............ , του έτους ............  

(Υπογραφή) ...............................  
Κυβερνητικός Χημικός. 

Σημειώσεις: 

(1) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του Κυβερνητικού Χημείου που εκτελεί την ανάλυση 

ή/και εξέταση.  

(2) Εδώ εισάγεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου που υπέβαλε το δείγμα για ανάλυση 
ή/και εξέταση.  

(3) Εδώ εισάγεται το όνομα του προσώπου που έφερε το δείγμα για ανάλυση ή/και εξέταση. 
 

(4) Εδώ εισάγεται το όνομα/είδος του δείγματος και ο αριθμός αναφοράς, παραδείγματος χάριν, ο 
αριθμός Γενικού Χημείου (Αρ. Γ.Χ.).  

(5) Εδώ εισάγονται παρατηρήσεις σχετικές με το δείγμα, όπως ημερομηνία δειγματοληψίας, 
ημερομηνία λήξης και στοιχεία πωλητή ή/και κατασκευαστή.  

(6) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «ανάλυση και» ή οι λέξεις «και εξέταση» ή δε διαγράφεται 
οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση.  

 Αυτό το σημείο μπορεί να διαγραφεί ή το κενό να μη συμπληρωθεί, όταν το δείγμα δεν μπορεί να 
ζυγιστεί εύκολα ή όταν η ζύγιση δεν έχει σημασία για το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και 
εξέτασης. 

 

(8) Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «αναλυθεί και» ή οι λέξεις «και εξετασθεί» ή δε διαγράφεται 
οποιαδήποτε λέξη, ανάλογα με την περίπτωση.  
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(9) 

Εδώ διαγράφονται οι λέξεις «από εμένα ή» ή οι λέξεις «ή από πρόσωπο υπό τις οδηγίες και την άμεση 
επίβλεψή μου», ανάλογα με την περίπτωση. 

 
(10) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός ορίζει το αποτέλεσμα της ανάλυσης ή/και εξέτασης. 

(11) Εδώ ο Κυβερνητικός Χημικός εκφράζει, αν το κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του και τις παρατηρήσεις του, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού. 
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