
Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 160(I) του 2001  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001. Συνοπτικός τίτλος. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: Ερμηνεία. 

«βιολογική μονάδα» σημαίνει τη μονάδα ή τη γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση 
που διατηρείται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού και περιλαμβάνει μεταποιητική μονάδα στην οποία 
πραγματοποιούνται εργασίες μεταποίησης, τυποποίησης ή συσκευασίας· 

 

«Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός» ή «ΓΤΟ» σημαίνει τον οργανισμό του οποίου 
το γενετικό υλικό έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ο οποίος δε συμβαίνει φυσιολογικά με 
σύζευξη ή φυσικό ανασυνδυασμό, εφόσον η γενετική τροποποίηση έχει επιτευχθεί 
τουλάχιστο με τις τεχνικές που αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος III, και 
εξαιρούνται τα ανθρώπινα όντα: 

Παράρτημα III. 

Νοείται ότι τεχνικές που αναφέρονται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος III, θεωρείται 
ότι δεν οδηγούν σε γενετική τροποποίηση. 

Παράρτημα III. 

«γεωργικό προϊόν» περιλαμβάνει γεωργικό φυτικό και κτηνοτροφικό προϊόν  

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 

 

«εμπορία» σημαίνει την κατοχή, την έκθεση ή διάθεση προς πώληση, την πώληση, την 
παράδοση ή τη με κάθε άλλο τρόπο διάθεση στο εμπόριο· 

 

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει την Υπηρεσία που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
7· 

 

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει λειτουργό της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή 
οποιοδήποτε λειτουργό από άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου που ορίζεται από τον 
Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει αυτού· 

 

«επιχειρηματίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει ή 
εισάγει από κράτη-μέλη ή τρίτες χώρες προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3, με σκοπό 
την εμπορία τους, ή που εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά και ο όρος «επιχείρηση» θα 
ερμηνεύεται ανάλογα

·
 

 

«ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής» σημαίνει τις πρώτες ύλες ζωοτροφών που 
παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής του άρθρου 11· 

 

«ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου» σημαίνει τις ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών 
που συμμορφούνται προς τους κανόνες παραγωγής του άρθρου 11, πλην της περιόδου 
μετατροπής, κατά την οποία οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επί ένα τουλάχιστον έτος πριν 
από τη συγκομιδή· 
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 «ζωοτροφές συμβατικής παραγωγής» σημαίνει τις ζωοτροφές ή πρώτες ύλες ζωοτροφών 
που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες των ζωοτροφών ή πρώτων υλών βιολογικής παραγωγής 
και ζωοτροφών ή πρώτων υλών ζωοτροφών μεταβατικού σταδίου· 

13(I) του 1993. «ζωοτροφή» σημαίνει προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, στη φυσική τους 
κατάσταση, φρέσκα ή διατηρημένα, και προϊόντα της βιομηχανικής, τους επεξεργασίας, 
και οργανικές και ανόργανες ουσίες, που χρησιμοποιούνται μόνα τους ή ως μίγμα με άλλες 
ουσίες, με προσθετικά ή χωρίς προσθετικά, για την από το στόμα διατροφή των ζώων, ως 
αυτά καθορίζονται στον περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος 
Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμο του 1993· 

 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 «κτηνιατρικό φάρμακο» σημαίνει κάθε φαρμακευτικό προϊόν που προορίζεται για ζώα·

 «κτηνοτροφικό προϊόν» σημαίνει το προϊόν που προέρχεται από ήμερα και 
εξημερωμένα χερσαία ζώα συμπεριλαμβανομένων των εντόμων και υδρόβιων ζώων 
εκτρεφομένων σε γλυκό, θαλάσσιο ή υφάλμυρο νερό, αλλά εξαιρουμένων των προϊόντων 
της θήρας και αλιείας άγριων ζώων 

 «μεταποιημένο γεωργικό προϊόν βιολογικής παραγωγής» σημαίνει το προϊόν 
ανθρώπινης διατροφής που αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από ένα ή περισσότερα 
συστατικά φυτικής προέλευσης όπως επίσης και το προϊόν ανθρώπινης διατροφής που 
περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης, που φέρει ή προορίζεται να φέρει ενδείξεις που 
αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής· 

 «μη μεταποιημένο γεωργικό προϊόν βιολογικής παραγωγής» σημαίνει το μη 
μεταποιημένο φυτικό γεωργικό προϊόν, το ζώο και το μη μεταποιημένο ζωικό προϊόν που 
φέρει ή προορίζεται να φέρει ενδείξεις που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής·

 «Μητρώο» σημαίνει το μητρώο ελεγχόμενων επιχειρηματιών που τηρείται από την 
Εντεταλμένη Υπηρεσία· 

 «ομοιοπαθητικό κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν» σημαίνει κάθε κτηνιατρικό 
φαρμακευτικό προϊόν που λαμβάνεται από προϊόντα, ουσίες ή συνθέσεις που καλούνται 
ομοιοπαθητικές πηγές, με μέθοδο ομοιοπαθητικής παρασκευής που περιγράφεται στην 
Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, ή ελλείψει της πληροφορίας αυτής, στις φαρμακοποιίες που 
χρησιμοποιούνται εκάστοτε επισήμως στα κράτη μέλη, και μπορεί να περιέχει περισσότερα 
από ένα δραστικά συστατικά· 

 «Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης» σημαίνει τον Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής ή Ζωικής Προέλευσης που ορίζεται με βάση 
το άρθρο 13· 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I): 
19.3.2001. 

«ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων» σημαίνει τα 
θρεπτικά προϊόντα που περιέχονται στο Παράρτημα II των περί Ζωοτροφών και 
Προσθετικών των Ζωοτροφών Κανονισμών του 2001· 

 

«παραγωγή» σημαίνει τις πραγματοποιούμενες στη γεωργική εκμετάλλευση εργασίες 
παραγωγής, συσκευασίας και πρώτης σήμανσης ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής των 
γεωργικών προϊόντων της εκμετάλλευσης αυτής· 
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«παράγωγο γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού» σημαίνει την ουσία που παράγεται 
από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ή υπ' αυτούς, αλλά δεν περιέχει τέτοιους 
οργανισμούς· 

 

«παρασκευή» σημαίνει τις δραστηριότητες—  

(α) (i) διατήρησης ή μεταποίησης γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, ή  

(ii) διατήρησης, μεταποίησης, σφαγής και κοπής γεωργικών προϊόντων 
κτηνοτροφικής προέλευσης· και 

 

(β) συσκευασίας ή μεταβολής στην σήμανση σχετικά με τη παρουσίαση του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής των νωπών, συντηρημένων ή μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων 

 

«προϊόν βιολογικής παραγωγής» περιλαμβάνει το μεταποιημένο γεωργικό προϊόν 
βιολογικής παραγωγής και το μη μεταποιημένο γεωργικό προϊόν βιολογικής παραγωγής· 

 

«προσθετικά των ζωοτροφών» σημαίνει κάθε ουσία που, αφού αναμιχθεί και 
ενσωματωθεί στη ζωοτροφή, επηρεάζει ευμενώς τα χαρακτηριστικά της ή την παραγωγή 
των ζώων, είναι ασφαλής στην υγεία των ανθρώπων και ζώων και περιλαμβάνει τις ουσίες 
που αναφέρονται στο Παράρτημα του περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών 
(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμου του 1993· 

 

«πρώτες ύλες ζωοτροφών» σημαίνει κάθε φυτικής ή ζωικής προέλευσης προϊόν στη 
φυσική του κατάσταση, νωπό ή διατηρημένο και τα κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας 
παράγωγά του, καθώς και διάφορες άλλες οργανικές ή ανόργανες ουσίες, με προσθετικά ή 
χωρίς προσθετικά, για να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, για την από το στόμα διατροφή των 
ζώων 

 

«σήμανση» σημαίνει αναφορές, ενδείξεις, σήματα κατασκευαστή ή εμπορικά σήματα, 
εικόνες ή σήματα που φέρει κάθε συσκευασία, έγγραφο, επιγραφή, ετικέτα, δακτύλιος ή 
ταινία που συνοδεύει ή αναφέρεται σε προϊόν το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 3· 

 

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο που διορίζεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 
5· 

 

«σύνθετη ζωοτροφή» σημαίνει κάθε παρασκευαζόμενο μίγμα προϊόντων φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης στη φυσική τους κατάσταση, φρέσκων ή διατηρημένων, και προϊόντων 
της βιομηχανικής επεξεργασίας ή οργανικών ή ανόργανων ουσιών, με προσθετικά ή χωρίς 
προσθετικά, για την από το στόμα διατροφή των ζώων είτε ως πλήρης ζωοτροφή είτε ως 
συμπληρωματική ζωοτροφή· 

 

«συσκευασμένο τρόφιμο» σημαίνει οποιοδήποτε μεμονωμένο είδος που προσφέρεται 
σαν τέτοιο στον καταναλωτή, αποτελούμενο από το τρόφιμο μαζί με τη συσκευασία στην 
οποία τοποθετήθηκε, πριν να διατεθεί για πώληση, ανεξάρτητα αν η συσκευασία περικλύει 
ολόκληρο το τρόφιμο ή μέρος του, με τέτοιο τρόπο ώστε το περιεχόμενο να μην μπορεί να 
διαφοροποιηθεί χωρίς το άνοιγμα ή την αλλαγή της συσκευασίας· 

 

«συστατικά» σημαίνει τις ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων, που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) 
του εδαφίου 1 του άρθρου 3, όπως αυτές ορίζονται στους περί Κυπριακών Προτύπων και 
Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα—Αναθεώρηση Τρίτης Σειράς) Κανονισμούς 
του 1995· 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
10. 2.1995 
10.12.1999. 
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«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· «Υπουργός» 

σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 

 «φυτικό προϊόν» σημαίνει το νωπό, μη μεταποιημένο γεωργικό προϊόν φυτικής προέλευσης 
και το προϊόν ανθρώπινης διατροφής που αποτελείται κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα 
συστατικά φυτικής προέλευσης· 

 «χρήση ΓΤΟ και παραγώγων ΓΤΟ» σημαίνει την καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήση ως τροφίμων, 
συστατικών (συμπεριλαμβανομένων προσθέτων και αρωματικών ουσιών), βοηθητικών ουσιών 
παρασκευής (συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών εκχύλισης), ζωοτροφών, σύνθετων 
ζωοτροφών, πρώτων υλών ζωοτροφών, προσθέτων, τεχνολογικών βοηθητικών μέσων, 
ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων βάσει του περί 
Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) 
Νόμο του 1993 και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, σπόρων, αγενών 
πολλαπλασιαστικών υλικών και ζώων. 

Πεδίο 
εφαρμογής. 

3.—(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

(α) Μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής, 
 (β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής βιολογικής παραγωγής, 

 (γ) ζωοτροφές, σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών που δεν καλύπτονται 
από τη παράγραφο (α). 

 (2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που οι λεπτομερείς κανόνες παραγωγής 
δεν καθορίζονται στο Παράρτημα II των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, για ορισμένα είδη ζώων και τα προϊόντα τους με εξαίρεση την υδατοκαλλιέργεια και 
των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέπονται όσον αφορά τη
σήμανση στο άρθρο 10 και όσον αφορά τον έλεγχο στο άρθρο 12. 

 (3) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις άλλης υφιστάμενης 
νομοθεσίας, που αφορούν την παραγωγή, παρασκευή, εμπορία, σήμανση και επιθεώρηση των 
προϊόντων που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

Ενδείξεις 
σχετικά 
με το 
βιολογικό 
τρόπο 
παραγωγής. 

4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις 
σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής του, όταν στη σήμανση, τη διαφήμιση ή τα εμπορικά 
έγγραφα, τέτοιο προϊόν ή τα συστατικά του ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών περιγράφονται με τις 
ακόλουθες ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στο κάθε κράτος μέλος: 

 - στα ισπανικά: ecologico, 
 - στα δανικά: okologisk, 
 - στα γερμανικά: okologisch, 
 - στα ελληνικά: βιολογικό, 
 - στα αγγλικά: organic, 
 - στα γαλλικά: biologique, 
 - στα ιταλικά: biologico, 
 - στα ολλανδικά: biologisch, 
 - στα πορτογαλικά: biologico, 
 - στα φινλανδικά: luonnonmukainen, 
 - στα σουηδικά: ekologisk. 
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(2) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή τα χρησιμοποιούμενα παράγωγά τους 
ή συντμήσεις αυτών, μόνες ή σε συνδυασμό, επιτρέπουν στον αγοραστή να συμπεραίνει ότι το 
προϊόν, τα συστατικά του ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών παρήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες 
παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 11 και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, εκτός εάν— 

 

(α) Δεν αφορούν γεωργικά προϊόντα που περιέχονται σε τρόφιμα ή πρώτες ύλες 
ζωοτροφών, ή 

 

(β) προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με το βιολογικό τρόπο παραγωγής.  

5.—(1) Ο Υπουργός διορίζει Συμβούλιο το οποίο καλείται Συμβούλιο Βιολογικών 
Προϊόντων και το οποίο αποτελείται από— 

Διορισμός και 
διαδικασίες 
λειτουργίας του 
Συμβουλίου 
Βιολογικών 
Προϊόντων. 

(α) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, ως Πρόεδρο, 

(β) έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, 

(γ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας, 

(δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, 
(ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,  

(στ) έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα 
προστασίας του καταναλωτή, 

 

(ζ) έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος, 

 

(η) έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων,  

(θ) έναν εκπρόσωπο των παραγωγών γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής,  

(ι) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής Οργάνωσης «Αγροτική»,  

(κ) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής Οργάνωσης «Ένωση Κυπρίων Αγροτών 
(Ε.Κ.Α.)», 

 

(λ) έναν εκπρόσωπο της αγροτικής Οργάνωσης «Παναγροτική Ένωση Κύπρου 
(Π.Ε.Κ.)», 

 

(μ) ένα εκπρόσωπο της αγροτικής Οργάνωσης «Παναγροτικός».  

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να 
εκτελέσει τα καθήκοντά του για ορισμένη περίοδο, ο Υπουργός διορίζει πρόεδρο για την εν 
λόγω περίοδο οποιοδήποτε από τα άλλα μέλη του Συμβουλίου. 

 

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.  

(4) Κάθε μέλος του Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της 
Δημοκρατίας μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του κοινοποιώντας γραπτώς 
στον Υπουργό την απόφαση του. 

 

(5) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και απαρτία σε οποιαδήποτε 
συνεδρίαση αποτελούν ο πρόεδρος και έξι τουλάχιστο μέλη του Συμβουλίου. 

 

(6) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση δε 
ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. 

 

(7) Στα μέλη του Συμβουλίου τα οποία δεν είναι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας μπορεί να 
καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον Υπουργό και εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Οικονομικών. 
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(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τη 

διαδικασία λειτουργίας του. 
Αρμοδιότητες 
Συμβουλίου. 

6. Το Συμβούλιο έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες: 

(α) Συμβουλεύει τον Υπουργό και γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής, 
 

(β) γνωματοδοτεί επί θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του τομέα των 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής εν γένει, και ειδικότερα τις διαδικασίες και τους 
όρους παραγωγής και προώθησης τέτοιων προϊόντων σε συνεργασία με την 
Εντεταλμένη Υπηρεσία, 

 
(γ) συμβουλεύει τον Υπουργό για τη χρησιμότητα συμμετοχής παραγόντων στο 

Συμβούλιο, 
 

(δ) μεριμνά για συνεργασία και αλληλοενημέρωση με συναρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, υπηρεσίες άλλων 
Υπουργείων, οργανώσεις παραγωγών, Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και 
κάθε ενδιαφερόμενο για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, 

 
(ε) υποβάλλει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία εισηγήσεις για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

Εξουσίες και 
καθήκοντα 
Εντεταλμένης 
Υπηρεσίας. 

7.—(1) Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου ορίζεται ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 
(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του συστήματος 

ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής που εγκαθιδρύεται με βάση τον 
παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 (3) Ειδικότερα η Εντεταλμένη Υπηρεσία— 

 
(α) Καθορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και 

Πιστοποίησης, 
 (β) αξιολογεί τις αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου 

και Πιστοποίησης, 
 (γ) χορηγεί άδειες λειτουργίας των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 

λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Συμβουλίου που αναφέρονται στη παράγραφο 
(ε) του άρθρου 6 και ελέγχει τη μετέπειτα λειτουργία τους, 

 
(δ) ελέγχει την εμπορία ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής των προϊόντων τα οποία 

εισάγονται από τρίτες χώρες και κράτη-μέλη, 
 

(ε) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 στους Οργανισμούς 
Ελέγχου και Πιστοποίησης σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, 

 (στ) τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο, 
 

(ζ) εξετάζει καταγγελίες για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, που 
υποβάλλονται από το κοινό και ακολούθως λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, 

 (η) εκπροσωπεί την Δημοκρατία σε διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, 
αρμόδιους για θέματα βιολογικής παραγωγής. 
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8.—(1) Κάθε επιχειρηματίας οφείλει— Υποχρεώσεις 
επιχειρηματιών. 

(α) Να γνωστοποιεί τις δραστηριότητες του στην Εντεταλμένη Υπηρεσία με 
γνωστοποίηση που περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα I, 

Παράρτημα I. 

(β) να παρέχει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 
πληροφορίες κρίνονται αναγκαίες για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του, σε σχέση με 
τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 

 

(γ) να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο,  

(δ) να υποβάλλει την επιχείρησή του στο σύστημα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 
12. 

 

(2) Κάθε επιχειρηματίας υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία για όλες τις εισροές που 
χρησιμοποιεί κατά την παραγωγική διαδικασία (είδος, ποσότητες, προέλευση, τρόπος χρήσης 
κ.λ.π.), καθώς επίσης και για τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων που πραγματοποιεί (είδος, 
ποσότητες, προορισμός) και τυχόν αποθέματα. 

 

9.—(1) Μόνο επιχειρηματίες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και υποβάλλουν 
τις επιχειρήσεις τους σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 12, δύνανται να χρησιμοποιούν τον όρο 
«βιολογικό» ή άλλους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, ή 
παράγωγα ή συνώνυμα τους, σε προϊόντα που προτίθενται να προωθηθούν στην αγορά ως 
γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής. 

Δικαίωμα χρήσης 
ενδείξεων 
αναφορικά 
με το 
βιολογικό 
τρόπο 
παραγωγής. 

(2) Για λόγους προστασίας του όρου «βιολογικό», που αναφέρεται σε συγκεκριμένη μέθοδο 
παραγωγής ή παρασκευής γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής βιολογικής παραγωγής 
καθώς και για λόγους προστασίας των καταναλωτών, απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς 
σήμανσης ή διαφήμισης των όρων «οίκο», «βίο», «οργανικό», «οικολογικό» ή άλλων συναφών 
όρων, δυνάμενων να προκαλέσουν σύγχυση, με άλλα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής. 

 

10.—(1) Όλα τα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής που παράγονται, εισάγονται, 
γίνονται αντικείμενο εμπορίας ή μεταποιούνται στη Δημοκρατία πρέπει να φέρουν σχετική 
σήμανση, όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Υποχρέωση 
σήμανσης. 

(2) Στη σήμανση πρέπει να αναφέρονται—  

(α) Το όνομα και ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης στον 
οποίο υπόκειται ο επιχειρηματίας, 

 

(β) ο λογότυπος, σε περίπτωση που η Εντεταλμένη Υπηρεσία, ορίσει τέτοιο,  

(γ) η σύσταση, ο κατάλογος των συστατικών γεωργικής και μη γεωργικής προέλευσης και 
ο τρόπος παρασκευής όσον αφορά τα γεωργικά μεταποιημένα προϊόντα, και 

 

(δ) τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής τα οποία βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο.  

11.—(1) Τα συστήματα βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποβλέπουν στη διατήρηση ή 
αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητας (όγκος και απόδοση) βιολογικών προϊόντων. 

Κανόνες 
παραγωγής και 
συσκευασίας. 
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 (2) Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται προς αυτό το
σκοπό, δεν πρέπει να αντιβαίνουν στις ακόλουθες αρχές: 

 (α) Της ισορροπίας και της διατήρησης των τοπικών οικοσυστημάτων, 
 (β) της διατήρησης ή αύξησης της γονιμότητας, της βιολογικής δραστηριότητας και της 

βελτίωσης της δομής και της υφής του εδάφους, 
 (γ) της μείωσης της μόλυνσης και της αποφυγής της καταστροφής του περιβάλλοντος 

και των φυσικών πόρων, 
 (δ) της ελάττωσης της χρήσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, 

 (ε) της εφαρμογής γεωργικών συστημάτων παραγωγής, κοινωνικά και οικολογικά 
αποδεκτών. 

 (3) Κάθε επιχειρηματίας δικαιούται περίοδο μετατροπής από το συμβατικό στο βιολογικό 
τρόπο παραγωγής, η διάρκεια της οποίας προτείνεται από τον Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης, και εγκρίνεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, όπως καθορίζεται στους 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 (4) Κάθε επιχειρηματίας οφείλει να εφαρμόζει τη μέθοδο της αμειψισποράς των 
καλλιεργειών βιολογικών προϊόντων που αποβλέπει στην αύξηση της γονιμότητας και 
βιολογικής δραστηριότητας του εδάφους καθώς επίσης τη βιολογική καταπολέμηση των 
εχθρών και ασθενειών. 

 (5) Κάθε επιχειρηματίας οφείλει να διασφαλίζει ότι η θρέψη των φυτών βασίζεται στην 
αύξηση της γονιμότητας με βιολογικές μεθόδους και συμπληρώνεται με οργανικές και άλλες 
φυσικές ουσίες που δύναται να εγκρίνει ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σύμφωνα με 
το Παράρτημα III των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

 (6) Κάθε επιχειρηματίας οφείλει να χρησιμοποιεί βιολογικούς τρόπους διαχείρισης για τη 
καταπολέμηση των εχθρών, ασθενειώ και των ζιζανίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο 
Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης να εγκρίνει τη χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό, 
προϊόντων ή παρασκευασμάτων όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται 
δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

54(Ι) του 1996  
4(Ι) του 2000  
122(Ι)του2000 
40(Ι) του 2001. 

(7) (α) Τα υλικά συσκευασίας για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 μέχρι 
2001 και των εκάστοτε Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών και ειδικότερα πρέπει να 
είναι— 

 (i) Επιτρεπόμενα για συσκευασία τροφίμων, 
 (ii) καθαρά, 

 (iii) αχρησιμοποίητα, 
 (iv) ανθεκτικά κατά τη μεταφορά των τροφίμων, 
 (ν) φιλικά προς το περιβάλλον, 

 (β) η συσκευασία δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τις οργανοληπτικές ιδιότητες ή να 
μεταφέρει στο προϊόν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία του καταναλωτή. 

Σύστημα ελέγχου. 12.—(1) Εγκαθιδρύεται σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής το οποίο διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης και στο οποίο 
υπόκεινται όλοι οι επιχειρηματίες. 

 (2) Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει τουλάχιστον την εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και 
προφύλαξης του Παραρτήματος V των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3565, 31/12/20901 160(I)/2001



(3) Ο έλεγχος των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου από τους 
Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, γίνεται στα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης, 
συσκευασίας και εμπορίας και χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. 

 

(4) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία ελέγχει την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου από τους 
εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και ειδικότερα— 

 

(α) Εξετάζει κατά πόσο οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης είναι αντικειμενικοί, 

 

(β) επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων,  

(γ) λαμβάνει γνώση των παρατυπιών ή/και παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και των 
κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, 

 

(δ) ανακαλεί την έγκριση ενός Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης εφόσον 
διαπιστώσει ότι αυτός παρέβηκε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα 
σημεία (α), (β), και (γ) ή δεν πληροί πλέον τα κριτήρια με βάση τα οποία εγκρίθηκε. 

 

(5) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία χορηγεί σε κάθε εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης κωδικό αριθμό ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας. 

 

(6) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία υιοθετεί μέτρα που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των 
απαιτήσεων του άρθρου 13 και των μέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος 
άρθρου και των κυρώσεων που επιβάλλει το άρθρο 20. 

 

(7) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία μεριμνά ώστε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να έχει στη 
διάθεσή του ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών που 
υπάγονται στο σύστημα ελέγχου. 

 

13.—(1) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής παραγωγής 
μπορεί να είναι είτε— 

Οργανισμοί 
Ελέγχου και 
Πιστοποίησης. 

(α) Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, εξαιρουμένης της Εντεταλμένης Υπηρεσίας ή 
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου εγκεκριμένοι από την Εντεταλμένη Υπηρεσία κατά τη 
διαδικασία του εδαφίου (2): 

Νοείται ότι οι Οργανισμοί ή Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), 
παρέχουν τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση το εδάφιο (2), όπου αυτό είναι πρακτικά 
εφικτό, ή 

 

(β) Ιδιωτικοί Οργανισμοί εγκεκριμένοι από την Εντεταλμένη Υπηρεσία, κατά τη 
διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2). 

 

(2)(α) Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης προκειμένου να τύχουν έγκρισης για τη 
διενέργεια ελέγχων και τη πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής παραγωγής υποβάλλουν αίτηση, 
στην Εντεταλμένη Υπηρεσία στη μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα II (Τύπος Α) η οποία 
συνοδεύεται με έγγραφα που περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Παράρτημα II. 

(i) Την έδρα του Οργανισμού, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ιδιωτικό 
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με έδρα κράτος μέλος πρέπει να τηρήσει την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας περί ίδρυσης και 
λειτουργίας της συγκεκριμένης μορφής επιχείρησης, 

 

(ii) τη συνήθη ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου του Οργανισμού η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των μέτρων 
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 ελέγχου και προφύλαξης, στα στάδια παραγωγής, παρασκευής και εμπορίας των 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής, τα οποία ο Οργανισμός αυτός αναλαμβάνει να 
επιβάλει στους επιχειρηματίες που ελέγχει, 

 (iii) το ιστορικό των εργασιών του μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης από το 
οποίο αποδεικνύεται η εμπειρία του σε θέματα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής, η αξιοπιστία, η αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού, 

 (iv) το βιογραφικό σημείωμα των ελεγκτών και των μελών της τεχνικής επιτροπής του 
Οργανισμού, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις για πιστοποίηση, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η εμπειρία, η ανεξαρτησία και η επάρκεια των πιο πάνω προσώπων, 

 (ν) την εργαστηριακή υποδομή του ή γνωστοποίηση των συνεργαζομένων  με αυτών 
εργαστηρίων, 

 (vi) το καταστατικό και το οργανόγραμμα λειτουργίας του, 
 (vii) τον τύπο των συμβολαίων, που θα υπογράφονται μεταξύ του Οργανισμού 

Ελέγχου Πιστοποίησης και των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών προκειμένου να 
λάβουν την πιστοποίηση, καθώς και ο τύπος του ερωτηματολογίου που υποχρεούται να 
συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, 

 (viii) το σήμα και την ετικέτα που τίθενται επί της συσκευασίας των προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής και ειδών διατροφής μετά την πιστοποίηση, 

 (ix) τις κυρώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Οργανισμός σε περίπτωση παραβάσεων ή 
παρατυπιών από τους επιχειρηματίες, 

 
(Χ) αποδεικτικά συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 45011 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράρτημα II. (β) Η αίτηση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης για ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας του γίνεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία, στη μορφή που φαίνεται στο 
Παράρτημα II (Τύπος Β). 

Έκδοση και 
ανανέωση άδειας 
λειτουργίας του 
Οργανισμού Ελέγχου 
και Πιστοποίησης. 

14.—(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία εκδίδει ή ανανεώνει τις άδειες λειτουργίας των 
Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης, και σε περίπτωση ιδιωτικού οργανισμού χρεώνεται 
τέλος που ορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία πριν αποφασίσει για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
εισήγηση του Συμβουλίου σχετικά με το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου (α), του εδαφίου (2) του άρθρου 13. 

 (3)(α) Σε περίπτωση που η Εντεταλμένη Υπηρεσία δεν εγκρίνει την έκδοση ή την 
ανανέωση της άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης, ο Οργανισμός 
μπορεί να υποβάλλει γραπτή ένσταση στον Υπουργό εντός τριάντα ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. 

 (β) Σε περίπτωση που η Εντεταλμένη Υπηρεσία εγκρίνει την έκδοση ή την ανανέωση της 
άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης γίνεται σχετική δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Παράρτημα II. (4)(α) Η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης παραχωρείται στη 
μορφή που φαίνεται στο Παράρτημα II (Τύπος Γ). 

(β) Εκτός εάν ανακληθεί σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 21, 
η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
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παραμένει σε ισχύ για δώδεκα μήνες, από την ημέρα έκδοσης ή της ανανέωσης της.  

15.—(1) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης υποχρεούνται— Υποχρεώσεις 
Οργανισμών 
Ελέγχου και 
Πιστοποίησης. 

(α) Να παρέχουν στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πρόσβαση στα γραφεία και τις 
εγκαταστάσεις τους, και κάθε πληροφορία και βοήθεια που αυτή κρίνει αναγκαία για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

(β) να διαβιβάζουν στην Εντεταλμένη Υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 
κάθε χρόνου, κατάλογο των επιχειρηματιών που υπόκειντο στον έλεγχο τους την 31η 
Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου και να υποβάλλουν ετησίως σχηματική έκθεση. 

 

(2) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης οφείλουν—  

(α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
10,11 και 12 και του Παραρτήματος V των Κανονισμών να απαιτούν την αφαίρεση της 
ένδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4, από όλη την παρτίδα ή από όλη 
την παραγωγή στην οποία διαπιστώνεται παρατυπία· 

 

(β) σε περίπτωση καταφανούς ή παρατεταμένης παράβασης να αφαιρούν από τον εν 
λόγω επιχειρηματία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ένδειξη που αναφέρεται στο 
εδάφιο (1) του άρθρου 4 για διάστημα που καθορίζεται από τον Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης. 

 

16.—(1) Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να αναγράφει ή χρησιμοποιεί την 
ένδειξη «Βιολογική Γεωργία - Σύστημα Ελέγχου, Νόμος  ................................. του 2001», 
στη σήμανση ή στη διαφήμιση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 με την οποία 
υποδηλώνεται ότι τα προϊόντα υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς ελέγχου, παρά μόνο στις 
περιπτώσεις που τέτοια προϊόντα— 

Ένδειξη 
πιστότητας στο 
σύστημα 
ελέγχου. 

(α) Πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου που εκδίδονται δυνάμει του, και των 
Κανονισμών, και ειδικότερα αναφορικά με τη σήμανση και το σύστημα ελέγχου, 

 

(β) πωλούνται απευθείας σε σφραγισμένες συσκευασίες από τον παραγωγό ή τον 
παρασκευαστή στον τελικό καταναλωτή ή διατίθενται στο εμπόριο ως 
προσυσκευασμένα τρόφιμα και σε περίπτωση απ' ευθείας πώλησης από τον παραγωγό ή 
από τον παρασκευαστή στον τελικό καταναλωτή, δεν απαιτείται σφραγισμένη 
συσκευασία, όταν η σήμανση επιτρέπει τον σαφή και αδιαμφισβήτητο προσδιορισμό του 
προϊόντος το οποίο αφορά η ένδειξη αυτή, 

 

(γ) ανεξάρτητα με την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας φέρουν στη 
σήμανσή τους το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του παραγωγού, του 
παρασκευαστή ή του πωλητή καθώς και το όνομα και τον κωδικό αριθμό του 
Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

 

(2) Στη σήμανση ή στη διαφήμιση δεν μπορεί να υπάρχει κανένας ισχυρισμός που να 
δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι η ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 
αποτελεί εγγύηση ότι το προϊόν είναι ανώτερης ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών 
κριτηρίων, θρεπτικής αξίας ή υγιεινής διατροφής. 
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 (3) Οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης οφείλουν— 
 

(α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 10, 
11 και 12 και του Παραρτήματος V των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 
παρόντος Νόμου να απαιτούν την αφαίρεση της ένδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), 
από όλη την παρτίδα ή από όλη την παραγωγή στην οποία διαπιστώνεται παρατυπία· 

 
(β) σε περίπτωση καταφανούς ή παρατεταμένης παράβασης, να αφαιρούν από τον εν 
λόγω επιχειρηματία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ένδειξη που αναφέρεται στο εδάφιο 
(1), για διάστημα που καθορίζεται από κοινού με την Εντεταλμένη Υπηρεσία. 

Εμπορία 
προϊόντων 
βιολογικής 
παραγωγής που 
εισάγονται από κράτη- 
μέλη 
και τρίτες χώρες. 

17.—(1) Η εμπορία ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής, προϊόντων που εισάγονται από 
κράτη-μέλη επιτρέπεται εφόσον αυτά φέρουν σήμα που αποδεικνύει ότι έχουν τύχει ελέγχου 
από Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης εγγεγραμμένο σε κράτος-μέλος, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 2092/91/ΕΚ του Συμβουλίου. 

(2) Η εμπορία ως προϊόντων βιολογικής παραγωγής, προϊόντων που εισάγονται από τρίτες 
χώρες επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισμούς 
που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Διορισμός και εξουσίες 
εξουσιοδοτημένου 
λειτουργού. 

18.—(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει εξουσιοδοτημένους λειτουργούς για την καλύτερη 
εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

(2) Κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός μπορεί σε εύλογο χρόνο— 
 (α) Να εισέλθει σε οποιαδήποτε μονάδα βιολογικής παραγωγής ή επιχείρηση, στην 

οποία παράγεται, παρασκευάζεται, συντηρείται, συσκευάζεται, αποθηκεύεται ή 
πωλείται οποιοδήποτε προϊόν βιολογικής παραγωγής και να εξετάσει τα προϊόντα, να 
λάβει δείγματα προς εξέταση με την καταβολή εύλογου τιμήματος, και να εξετάσει 
οτιδήποτε έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά την εν λόγω παραγωγή, παρασκευή, συντήρηση, συσκευασία, 
αποθήκευση ή πώληση, 

 (β) να εξετάσει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα τα οποία βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
μονάδα βιολογικής παραγωγής ή επιχείρηση, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και 
για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες ή καταχωρήσεις 
σε σχέση με οποιαδήποτε προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος ή οι 
Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να πάρει αντίγραφα ή αποσπάσματά 
τους, 

 (γ) να κατακρατεί ή να δεσμεύει για όσο χρόνο είναι αναγκαίο οποιοδήποτε 
αντικείμενο ή προϊόν αναφορικά με το οποίο ή σε σχέση με το οποίο έχει εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι έχει παραβιασθεί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και να διατάξει να παραμείνει ή να 
μεταφερθεί το εν λόγω προϊόν σε οποιοδήποτε μέρος θα υποδείξει. 

 
(3) Ο επιχειρηματίας ή υπεύθυνος οποιασδήποτε επιχείρησης ή μονάδας βιολογικής 

παραγωγής, στην οποία εισέρχεται ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός 
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ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (2), υποχρεούται να παρέχει 

στον εξουσιοδοτημένο λειτουργό οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκόλυνση την οποία εύλογα 

απαιτεί. 

 

(4) Οποιοσδήποτε δεν ικανοποιείται από την απόφαση του εξουσιοδοτημένου λειτουργού 
για κατακράτηση ή δέσμευση προϊόντος ή αντικειμένου δυνάμει της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2) μπορεί να προσφύγει εγγράφως στον Υπουργό, ο οποίος εξετάζει την προσφυγή 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από τριάντα 
ημέρες, αποφασίζει και κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή του στον προσφεύγοντα. 

 

(5) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του με βάσει τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου 
αδικήματος σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. 

 

19. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οφείλουν να μην αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα 
εκτός από τους υπεύθυνους της εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, πληροφορίες 
ή στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Εμπιστευτικότητα 
πληροφοριών. 

20.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 8, 
9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 και 19 του παρόντος Νόμου ή με βάση τους Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού, παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του 
παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες σε περίπτωση πρώτου αδικήματος ή σε περίπτωση δεύτερου ή μεταγενέστερου 
αδικήματος σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει πέντε χιλιάδες λίρες ή σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί. 

Κυρώσεις. 

(2) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία υποχρεούται να δημοσιεύει στον ημερήσιο τύπο τα στοιχεία 
των επιχειρηματιών που έχουν καταδικαστεί με βάση το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου. 

 

21.—(1) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, 
εξετάζει παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Διοικητικές 
κυρώσεις. 

(2) Όταν κατά τη διερεύνηση που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1), διαπιστωθεί 
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει 
εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες: 

 

(α) Να διατάξει τον παραβάτη όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει την 
παράβαση και αποφύγει επανάληψη της στο μέλλον, 

 

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλιες λίρες ανάλογα με τη φύση, τη 

βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ή 

 

(γ) να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης 
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του ή διαπιστώνεται παράβαση των όρων λειτουργίας του όπως ορίζονται στον παρόντα Νόμο 
ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

 
(3) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στον παραβάτη 

με αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβαση, αφού 

ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακουστεί 

προφορικώς ή γραπτώς. 
 

(4) Η απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον 
του Υπουργού, η οποία καταχωρείται εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης. 

Κανονισμοί. 22.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το 
οποίο, με βάση τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί. 

 
(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), με τους εν λόγω 

Κανονισμούς μπορούν να καθορίζονται— 
 

(α) Τέλη για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας λειτουργίας των Οργανισμών 
Ελέγχου και Πιστοποίησης, 

 (β) η σήμανση ή διαφήμιση, 
 

(γ) οι κανόνες παραγωγής, τα επιτρεπόμενα προϊόντα και παρασκευάσματα για τη 
θρέψη των φυτών, τα εδαφοβελτιωτικά, οι μέθοδοι καταπολέμησης των εχθρών και 
ασθενειών και ο τρόπος και τα υλικά συσκευασίας, 

 
(δ) οι τρόποι και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης της παραγωγής, μεταποίησης 

και εμπορίας, 
 

(ε) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για εισαγωγές από κράτη-μέλη και τρίτες χώρες, 

 
(στ) οι περιορισμοί και τα μέτρα εφαρμογής για τυχόν παρεκκλίσεις που αφορούν 
κτηνιατρικά φάρμακα, 

 
(ζ) τα μέτρα εφαρμογής βάσει των επιστημονικών δεδομένων ή της τεχνικής προόδου 
σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης ΓΤΟ και παραγώγων ΓΤΟ. 

Διατάγματα. 23. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα— 
 

(α) Για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που 
εκδίδονται δυνάμει αυτού και, ειδικότερα, για την τροποποίηση τεχνικών θεμάτων που 
αναφέρονται στα Παραρτήματα των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, και 

 
(β) για την περαιτέρω ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κατ' εξουσιοδότηση των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

24. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο 
με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3565, 31/12/20901 160(I)/2001



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 (Άρθρο 8) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, 
 Εδάφιο (1), παράγραφος (α) 

(α) Όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία, 

(β) γεωγραφική θέση των χώρων ενδεχομένως των αγροτεμαχίων (στοιχεία 

  κτηματολογίου και σχετικό σχεδιάγραμμα των αγροτεμαχίων 
 με το εφαρμοζόμενο σύστημα αμειψισποράς) όπου πραγματοποιούνται 

  οι εργασίες, 

(γ) φύση των εργασιών και των προϊόντων, 

(δ) δέσμευση του επιχειρηματία να πραγματοποιεί τις εργασίες σύμφωνα 

  με τα άρθρα 10, 11 ή/και 17, 

(ε) όταν πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση, η ημερομηνία κατά την 

 οποία ο παραγωγός έπαψε να χρησιμοποιεί, στα συγκεκριμένα 
 αγροτεμάχια, προϊόντα μη επιτρεπόμενα από το άρθρο 11 και τους 
 Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

        (στ) το όνομα του εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
 στον οποίο ο επιχειρηματίας έχει αναθέσει τον έλεγχο και πιστοποίηση 
  της εκμετάλλευσής του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  

(Άρθρο 13) 

Τύπος Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001 Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας 

Ιδιωτικού Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Άρθρο 13) 

Ονομασία Οργανισμού: .......................................................................................
Αρ. Εγγραφής με βάση τον περί Εταιρειών Νόμον (Κεφ. 113) ή τον περί 

Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμο (Κεφ. 116) 
ή σε περίπτωση οργανισμού εγκεκριμένου σε κράτος μέλος, τον αριθμό εγγραφής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: ...........................................................................................  

1. Αιτούμαι έκδοση Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
για την/τις πιο κάτω κατηγορία/ες επιχειρηματιών: 
Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. 
2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται 
από τον περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμο (άρθρο 13(2)(α)) του 2001. 
3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπ' όψη μου 
όλες τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 και των 
Κανονισμών με τις οποίες συμφωνώ και θα ακολουθήσω. 
4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα 
επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε πλήρως ενήμερος 
για τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 και των 
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

Ημερομηνία: ...............................  Υπογραφή: ......................................

Ονοματεπώνυμο: ...............................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

(Άρθρο 13) 

Τύπος Β 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001 Αίτηση για Ανανέωση Άδειας 

Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (Άρθρο 13) 

Ονομασία Οργανισμού: .......................................................................................  

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή του αιτούντος Οργανισμού: ..........................................  

Αριθμός  ..........................  και ημερ. έκδοσης  .................................  προηγούμενης 
Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

1. Αιτούμαι την Ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας Οργανισμού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης για την/τις πιο κάτω κατηγορία/ες Επιχειρηματιών: 
Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. 
2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται 
από τον περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμο του 2001 (Άρθρο 13(2)(β)) που μου 
έχουν ζητηθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία. 
3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου 
όλες τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 και των 
Κανονισμών με τις οποίες συμφωνώ και θα ακολουθήσω. 
4. Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πιο πάνω πληροφορίες και τα επισυναπτόμενα 
πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε πλήρως ενήμερος για τις 
Πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 και των Κανονισμών 
που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

Ημερομηνία:  ...............................  Υπογραφή:  .........  ...........................................  

Ονοματεπώνυμο: ........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (Άρθρο 14) 

Τύπος Γ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος του 2001 Άδεια Λειτουργίας Οργανισμού 

Ελέγχου και Πιστοποίησης (Άρθρο 14) 

Χορηγείται στον/στην/στους .................................................................................  

από .....................................................................................................................  

 και αρ. τηλεφώνου ......................................... και αρ. φαξ ..............................  

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
με τους ακόλουθους όρους: 
1. Κατηγορία/κατηγορίες επιχειρηματιών των οποίων εγκρίνεται ο έλεγχος και η 

πιστοποίηση: 
Παραγωγή/Παρασκευή/Εισαγωγή/Εμπορία Προϊόντων Βιολογικής Παραγωγής. 

2. Να τηρεί όλες τις πρόνοιες του περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμου του 2001 και 
των Κανονισμών και να παρέχει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία πλήρη και 
λεπτομερή στοιχεία παρέχοντας πρόσβαση σε όλα τα Μητρώα που τηρεί 
αυτός/αυτή και οι επιχειρηματίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την 
πιστοποίησή του. 

3. Η παρούσα Άδεια Λειτουργίας ισχύει μέχρι την ....................   .........  ..............  

(δηλαδή 12 μήνες μετά την έγκρισή της. Άρθρο 14(4)(β)). 

4. Αριθμός Άδειας Λειτουργίας ............................................................................  

Ημερομηνία: .........................................  Υπογραφή: ............................................  

Όνομα και Θέση .............................................................................  

(Για την Εντεταλμένη Υπηρεσία). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
(Άρθρο 2) 

ΜΕΡΟΣ 1 
Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 (ορισμός γενετικά 

τροποποιημένου οργανισμού), περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες: 
1. Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA στις οποίες περιλαμβάνεται ο σχηματισμός νέων 

συνδυασμών γενετικού υλικού, με την εισαγωγή μορίων νουκλεϊνικού οξέως που έχει 
παραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από ένα μικροοργανισμό στο εσωτερικό 
οποιουδήποτε ιού, βακτηριακού πλασμιδίου ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος φορέων 
και με την ενσωμάτωσή τους σε έναν οργανισμό ξενιστή, στον οποίο, καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, δεν υπάρχουν, αλλά στον οποίο είναι εντούτοις ικανά να συνεχίσουν την 
αναπαραγωγή τους. 

2. Τεχνικές που περιλαμβάνουν την άμεση εισαγωγή σε ένα οργανισμό, 
κληρονομήσιμου υλικού που παρασκευάζεται εκτός του μικροοργανισμού και στις 
οποίες περιλαμβάνονται η μικροέγχυση, η μακροέγχυση και η μικροέγκλειστη. 

3. Τεχνικές σύντηξης κυττάρων, στις οποίες περιλαμβάνεται η σύντηξη 
πρωτοπλαστών, ή υβριδισμού, με τις οποίες σχηματίζονται ζωντανά κύτταρα με νέους 
συνδυασμούς κληρονομήσιμου γενετικού υλικού, χάρη στη σύντηξη δύο ή περισσότερων 
κυττάρων μέσω μεθόδων που δεν υπάρχουν στη φύση. 

ΜΕΡΟΣ 2 
Οι τεχνικές που αναφέρονται στο άρθρο 2 και δε θεωρείται ότι οδηγούν σε γενετική 

τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι δε συνεπάγονται τη χρήση ανασυνδυασμένων 
μορίων DNA είναι οι εξής: 

1. Γονιμοποίηση in vitro. 
2. Σύζευξη, μεταγωγή, μετασχηματισμός ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία υπάρχει 

στη φύση. 
3. Πρόκληση πολυπλοειδίας. 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3565, 31/12/20901 160(I)/2001


