
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ)  

ΝΟΜΟΥΣ  
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

  

13(Ι) του 1993 

34(Ι) του 2001 

53(Ι) του 2002 

19(Ι) του 2004 

125(Ι) του 2004. 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ζωοτροφών και 

Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και 

Χρήσεως) Νόμους του 1993 έως 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται 

ως «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των 

Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμοι 

του 1993 έως 2006. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται-  
 

 (α) Με την προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών 

τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά - 

 
                   «  

 

“Αρμόδια Αρχή” σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος· 

 
  “Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος  

Γεωργίας  του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος· 

 
  “Κανονισμοί” σημαίνει τους Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 31 του παρόντος 

Νόμου· 
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Παράρτημα Ι, 

Μέρος Β. 

“Κοινοτική Απόφαση” σημαίνει Απόφαση που 

εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και περιλαμβάνεται στην Πρώτη Στήλη του 

Μέρους B, του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου: 

  
          Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτική 

Απόφαση περιλαμβάνει και τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις της· 

    
  

 

 

Παράρτημα Ι. 

“Κοινοτικός Κανονισμός” σημαίνει Κανονισμό που 

εκδόθηκε από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και περιλαμβάνεται στην Πρώτη Στήλη του 

Μέρους A, του Παραρτήματος Ι του παρόντος Νόμου: 

 
         Νοείται ότι, κάθε αναφορά σε Κοινοτικό 

Κανονισμό περιλαμβάνει και τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις του.». 

 
 (β)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αυτούσιο 

προσθετικό», με τον ακόλουθο νέο ορισμό -  

 
                      « “αυτούσιο προσθετικό” σημαίνει κάθε καθαρό 

προσθετικό ή παρασκεύασμα κάθε προσθετικού που 

δεν είναι πρόμιγμα  και χρησιμοποιείται στην 

παρασκευή προμιγμάτων ή ζωοτροφών  

ικανοποιώντας τις διατροφικές ανάγκες των ζώων 

έχοντας  θετικό αποτέλεσμα στα χαρακτηριστικά των 

ζωοτροφών, στα χαρακτηριστικά των ζωικών 

προϊόντων, στις περιβαλλοντικές συνέπειες της 

ζωικής παραγωγής, στην παραγωγή, στην επίδοση ή 

στην καλή διαβίωση των ζώων και στη 

γαστροεντερική χλωρίδα ή στην πεπτικότητα των 

ζωοτροφών. Επίσης δεν πρέπει να επηρεάζει 
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αρνητικά την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή 

το περιβάλλον και δεν πρέπει να είναι επιβλαβές για 

τον καταναλωτή ή να τον παραπλανά όσον αφορά τα 

διακριτικά γνωρίσματα των ζωικών προϊόντων·».   και 

 
  (γ)  με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «πρόμιγμα», με τον 

ακόλουθο νέο ορισμό -  

 
                      « “πρόμιγμα” σημαίνει κάθε ομοιόμορφο μίγμα 

επιτρεπόμενου προσθετικού το οποίο αποτελείται  

από δύο ή περισσότερα προσθετικά, ή ένα ή 

περισσότερα προσθετικά μαζί με μία ή περισσότερες 

ζωοτροφές χρησιμοποιούμενες ως φορείς ή 

αραιωτικά, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή 

ζωοτροφών χωρίς αυτό να προορίζεται άμεσα στη 

διατροφή των ζώων·».  
 
 

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «χίλιες λίρες» (τέταρτη  και 

πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες λίρες».  

 
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου.  

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως- 

 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «τον παρόντα Νόμο» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«ή/και  τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις 

Κοινοτικές  Αποφάσεις»· και 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων 

«πεντακόσιες λίρες» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τις λέξεις 

«τρεις χιλιάδες λίρες». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

5.    Το εδάφιο (5) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «χίλιες λίρες» (εικοστή 

γραμμή), μετά την παράγραφο (δ) αυτού, με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες 

λίρες» και των λέξεων «τρεις μήνες» (εικοστή πρώτη γραμμή) με τις 

λέξεις «έξι μήνες». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

6.    Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως -  

 (α) 

 

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων 

«τετρακόσιες λίρες» (δέκατη τέταρτη γραμμή), μετά την 

παράγραφο (γ) (ii) αυτού με τις λέξεις «τρεις  χιλιάδες  λίρες», 

των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (δέκατη έκτη γραμμή) με τις 

λέξεις «τρεις χιλιάδες λίρες» και των λέξεων «τρεις μήνες» 

(δέκατη έκτη γραμμή) με τις λέξεις «έξι μήνες». και·    

 
 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (πέμπτη  γραμμή), της φράσης 

«ή/και των σχετικών  Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών  

Αποφάσεων». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

7.    Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (έβδομη 

και όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες λίρες» και των λέξεων 

«τρεις μήνες» (έννατη γραμμή) με τις λέξεις «έξι μήνες». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

8.    Το εδάφιο (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» 

(δωδέκατη και δέκατη τέταρτη γραμμή)  με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες 

λίρες» και των λέξεων «τρεις μήνες» (δέκατη τέταρτη γραμμή) με τις 

λέξεις «έξι μήνες». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 10 
9.    Το εδάφιο (5) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται  
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του βασικού 

νόμου. 
με την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «πεντακόσιες λίρες» (τρίτη 

γραμμή) με τις λέξεις «τρεις  χιλιάδες λίρες», των λέξεων 

«πεντακόσιες λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες 

λίρες» και των λέξεων «τρεις μήνες» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις 

«δώδεκα μήνες». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου.  

10.     Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως-  

 

 (α) Με  την  προσθήκη  στο  εδάφιο  (1) αυτού, αμέσως  μετά  τη  

φράση «του  παρόντος Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή   τις 

Κοινοτικές   Αποφάσεις». 

 
 (β) με την προσθήκη στο  εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (πέμπτη γραμμή), της φράσης 

«ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς ή τις 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· και 

 
 (γ) 

 

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων 

«χίλιες λίρες»  (έννατη και δέκατη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις 

χιλιάδες λίρες».  

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

11.    Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως - 

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«ή/και  των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των 

Κοινοτικών Αποφάσεων»· και 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων 
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«πεντακόσιες λίρες» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες 

λίρες», των λέξεων «χίλιες λίρες» (όγδοη γραμμή) με τις λέξεις 

«δέκα χιλιάδες λίρες» και των λέξεων «τρεις μήνες» (έννατη 

γραμμή) με τις λέξεις «έξι μήνες». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 
 

12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «του παρόντος  Νόμου» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή 

των Κοινοτικών  Αποφάσεων».  
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 15 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το εδάφιο 7 του άρθρου 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση σ’  αυτό των λέξεων «χίλιες λίρες» (πέμπτη 

γραμμή) με τις λέξεις «τρεις χιλιάδες λίρες», των λέξεων «χίλιες λίρες» 

(έκτη γραμμή) με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες λίρες» και των λέξεων «έξι 

μήνες» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «δώδεκα μήνες».   
 

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

 

14. Το εδάφιο (4) του άρθρου 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «του παρόντος Νόμου» 

(δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή/και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

15. Το εδάφιο (3) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως - 

 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των 

Κοινοτικών Αποφάσεων». και 

 
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των 

Κοινοτικών Αποφάσεων».  
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Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 
 

16. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 23 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «του 

παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«ή/και των σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών 

Αποφάσεων». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου.  
 

17. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 24 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «ο 

παρών Νόμος» (πρώτη γραμμή) της φράσης «ή/και οι σχετικοί 

Κοινοτικοί Κανονισμοί ή οι Κοινοτικές Αποφάσεις». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 25Α 

του βασικού 

νόμου. 

18. Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου τροποποιείται, με την 

προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του ακόλουθου νέου 

εδαφίου:  

  « (8Α) Κατά την έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής το 

Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ειδικούς όρους που πρέπει να 

πληρούνται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή τον 

ενδιάμεσο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου.» 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως -    

 

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τον 

παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς» (δέκατη πέμπτη 

γραμμή), με τη φράση «τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς 

και τους σχετικούς Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις σχετικές 

Κοινοτικές Αποφάσεις»· και 

 
 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (8) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου:  
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  « (8Α) Κατά την έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης το 

Συμβούλιο δύναται να καθορίσει ειδικούς όρους που πρέπει να 

πληρούνται από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση ή τον 

ενδιάμεσο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 

του άρθρου 31 του παρόντος Νόμου.». 

   
Τροποποίηση 

του άρθρου 28 

του βασικού 

νόμου. 

20.   Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως -  

 (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του  

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων 

Κανονισμών» (τρίτη γραμμή), με τη φράση «του  παρόντος 

Νόμου, των Κανονισμών ή/και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων». και 

 
 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών» (τρίτη γραμμή), με τη 

φράση «του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών ή/και των 

σχετικών Κοινοτικών Κανονισμών ή των Κοινοτικών   

Αποφάσεων». 

 
Τροποποίηση 

του άρθρου 29 

του βασικού 

νόμου. 

21. Το εδάφιο (1) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως -  

 

 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών» (δεύτερη 

και τρίτη γραμμή), της φράσης «ή/και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων»·  

 
 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών» (πέμπτη 
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γραμμή), της φράσης «ή/και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων»· 

 
 (γ) με  την  προσθήκη  στην  παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «τον  παρόντα  Νόμο  ή  τους Κανονισμούς» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «ή/και των σχετικών Κοινοτικών 

Κανονισμών ή των Κοινοτικών Αποφάσεων»·  
 (δ) με  την  προσθήκη στην  παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς» (δεύτερη 

γραμμή), της φράσης «ή/και τους σχετικούς Κοινοτικούς 

Κανονισμούς ή τις Κοινοτικές Αποφάσεις».   

 
 (ε) με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ), 

αμέσως μετά την παράγραφο (ε) αυτού - 
    
  «(στ) διακινεί ή εμπορεύεται υλικά προερχόμενα από                 

χώρες   μέλη   της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης χωρίς                   

να γνωστοποιεί στην Αρμόδια Αρχή                  εκ των 

προτέρων και εντός του καθοριζομένου                    

χρόνου την άφιξη των υλικών αυτών στην                    

επικράτεια  της  Δημοκρατίας,»  και  

                                                                                                                                            
 (στ) με την αντικατάσταση της φράσης «δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή 

μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν  

υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο ποινές» (δέκατη 

έννατη έως εικοστή πρώτη γραμμή), με τη φράση «δεν 

υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή 

μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή  και  στις δύο αυτές ποινές.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου, αμέσως 

μετά το άρθρο 29 

αυτού. 
 

22. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 29 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου - 

 

 «Επιβολή 

διοκητικών 

προστίμων. 

 
 

 

29Α. Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

αναφορικά με την εγγραφή ή έγκριση των 

εγκαταστάσεων ή των ενδιάμεσων, όπως καθορίζεται 

στα άρθρα 25Α και 27, υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε 

ημέρα συνέχισης της παράβασης.». 

 
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέων 

άρθρων, αμέσως 

μετά το άρθρο 30 

αυτού. 
 

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 30 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

 «Πεδίο 

εφαρμογής του 

παρόντος 

Νόμου 

αναφορικά με 

τους 
Κοινοτικούς 

Κανονισμούς 

και τις 

Κοινοτικές 

Αποφάσεις. 

 

30Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, που αφορούν 

τις εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής, τη διενέργεια των 

ελέγχων, τη δέσμευση  και κατάσχεση υλικών και τη 

δημιουργία ποινικών αδικημάτων και την επιβολή 

διοικητικών προστίμων  ισχύουν, για σκοπούς 

εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών, που 

εμφαίνονται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι και των 

Κοινοτικών Αποφάσεων που εμφαίνονται στο Μέρος 

Β του Παραρτήματος Ι, στο μέτρο που ρυθμίζουν 

θέματα που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας, 

προμήθειας, εμπορίας και της χρήσεως των 
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Παράρτημα Ι, 

Μέρος Α, 

Μέρος Β. 

ζωοτροφών και των προσθετικών των ζωοτροφών. 

 

 Επιβολή ποινών 

για παράβαση 

Κοινοτικών 

Κανονισμών και 

Κοινοτικών 

Αποφάσεων. 
 

 Παράρτημα Ι. 

Παράρτημα ΙΙ. 

30Β. Σε  περίπτωση  παράβασης των διατάξεων των 

Κοινοτικών Κανονισμών και των Κοινοτικών 

Αποφάσεων επιβάλλονται οι ποινές ή τα διοικητικά 

πρόστιμα  που καθορίζονται  στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 

9, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 29 και 29Α του παρόντος 

Νόμου, εξαιρουμένων των διατάξεων των Κοινοτικών 

Κανονισμών και των Κοινοτικών Αποφάσεων που 

καθορίζονται στη Δεύτερη Στήλη του Παραρτήματος Ι, 

για τις οποίες επιβάλλονται οι ποινές που 

αντιστοιχούν στις κατηγορίες ποινών, που 

καθορίζονται στην Τρίτη Στήλη του Παραρτήματος Ι 

και περιγράφονται και ερμηνεύονται στο Παράρτημα 

ΙI.   
 

 Τροποποίηση 

του 

Παραρτήματος Ι 

με διάταγμα.  

 

30Γ. Το Παράρτημα Ι δύναται να τροποποιείται με 

Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.        

 

 Διαδικασία 

επιβολής 

διοικητικών 

προστίμων. 

30Δ(1). Το διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται στο 

άρθρο 29Α επιβάλλεται από το Διευθυντή, σε 

περίπτωση που ο Διευθυντής έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι πρόσωπο παραβιάζει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με τις διατάξεις των  εδαφίων (1) και 

(8Α) του άρθρου 25Α και των εδαφίων (1) και (8Α) 

του άρθρου 27, δύναται να επιβάλει σε τέτοιο 

πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

πεντακόσιες  λίρες, για κάθε ημέρα συνέχισης της 

παράβασης ή της παράλειψης συμμόρφωσης, 

ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής της παράβασης ή της 

παράλειψης συμμόρφωσης, ανεξάρτητα από το αν 
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συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει 

άλλης νομικής διάταξης. 

  
      (2) Ο Διευθυντής  επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1), με  αιτιολογημένη απόφασή 

του- 

 
  (α) Η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης· 

 
  (β) την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο 

πρόσωπο ή σε εταιρεία. 

 
       (3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με 

γραπτές οδηγίες του προς το Διευθυντή τα κριτήρια 

υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου  

διοικητικού  προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει  τη  

διακριτική  ευχέρεια του Διευθυντή την οποία ασκεί 

εντός των πλαισίων των οδηγιών του Υπουργού, να 

αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού 

προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά 

περιστατικά.   

 
      (4) Πριν ο Διευθυντής επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1), ειδοποιεί το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο, για την πρόθεσή του, ενημερώνοντας για 

τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να 

ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχει σε αυτό το 

δικαίωμα υποβολής ενστάσεως εντός πέντε ημερών 

από την ημερομηνία ειδοποίησης.   
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      (5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό 

πρόστιμο δυνάμει του  εδαφίου (1) δικαιούται να 

προσβάλει την απόφαση αυτή με προσφυγή στον 

Υπουργό εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτό της εν λόγω απόφασης.  

 
        (6) Ο Υπουργός αφού, εντός επτά ημερών 

ζητήσει  και  λάβει   σχετική   έκθεση  γεγονότων από 

τον Επιθεωρητή που κατάγγειλε την παράβαση του 

Νόμου, εξετάζει την προσφυγή δυνάμενος κατά την 

κρίση του να ακούσει τον προσφεύγοντα ή να δώσει 

σε αυτόν την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους 

λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή, 

αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή του στον 

προσφεύγοντα και ο Υπουργός δύναται να εκδώσει 

μια από τις ακόλουθες δεόντως αιτιολογημένες 

αποφάσεις: 

 
  (α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 
  (β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 

 
  (γ) να τροποποιήσει  την προσβληθείσα απόφαση· 

 
  (δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε 

αντικατάσταση της προσβληθείσας. 
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        (7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου  

εισπράττεται από το Διευθυντή, αν περάσει άπρακτη 

η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε 

ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για 

επιβολή διοικητικού προστίμου ή, σε περίπτωση που 

ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα 

με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της απόφασης 

του Υπουργού επί της προσφυγής. 

 
         (8) Σε  περίπτωση παράλειψης πληρωμής 

διοικητικού προστίμου, το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής λαμβάνει 

δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό 

ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.». 

 
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη  

Παραρτημάτων. 

Πίνακας. 

24.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του, 

των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ, ως εμφαίνεται στον Πίνακα: 

 

 

 
Αρ. Φακ::  23.01.060.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΠ/ΜΑΧ/23.01.060.2006 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 24) 

 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 (άρθρα 2 και 30Α) 

 

ΜΕΡΟΣ A: Κοινοτικοί Κανονισμοί 
 

 Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη  Τρίτη Στήλη  

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου    

και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό  

των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής  για την  Ασφάλεια   των 

Τροφίμων και τον καθορισμό  διαδικασιών σε θέματα    ασφαλείας   

των   τροφίμων.    

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ L 031, 01/02/2002 σ. 1] 

 

Άρθρο 11 
 
Άρθρο 12 
(παράγραφοι 1 
και 2) 
 
Άρθρο 15 
(παράγραφος 1) 
 
 
Άρθρο 16 
 
Άρθρο 17 
(παράγραφος 1) 
 
Άρθρο 18 
(παράγραφοι 
1,2,3 και 4) 
 
 
Άρθρο 20 
(παράγραφοι 
1,2,3 και 4) 
 

Κλίμακα Ποινών 2 
 
Κλίμακα Ποινών 2 
 
 
 
Κλίμακα Ποινών 2 
Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 
 
Κλίμακα Ποινών 2 
 
Κλίμακα Ποινών 2 
 
 
Κλίμακα Ποινών 2 
 
 
 
 
Κλίμακα Ποινών 1 

2. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ. L 268, 18.10.2003 σ.1]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 16 
(παράγραφοι 1 
και 2) 
 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 21 
(παράγραφοι 1 
και 3) 
 
Άρθρο 25 
(παράγραφοι 1,2 
και 3) 
 

Κλίμακα Ποινών  2  
(εφαρμόζεται για 
πρώτο αδίκημα) 
Κλίμακα Ποινών  3 
(εφαρμόζεται για 
μεταγενέστερο 
αδίκημα) 
Κλίμακα Διοικητικών 
Προστίμων 1 
 
Κλίμακα Ποινών  2 
 
 
 
Κλίμακα Ποινών  2 
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3. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την 

ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που 

παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 268, 18.10.2003 σ.24] 

 

Άρθρο 4 
(παράγραφοι 
1,2,4 και 6) 
 
Άρθρο 5 
(παράγραφοι 
1 και 2) 
 

Κλίμακα Ποινών  2 

 

 

Κλίμακα Ποινών  2 

4. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες 

ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 268, 18.10.2003 σ.29] 

 

  

5. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου  

2004,  σχετικά  με  τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς 

τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση 

υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη 

παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής 

αξιολόγησης κινδύνου. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 102, 07.04.2004 σ.14] 

 

  

6. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια 

επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και 

την καλή   διαβίωση   των  ζώων.   

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ, L 165, 30.04.2004 σ.1]   

 

  

7. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού 

των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 035, 8.2.2005 σ.1]  

 

  

8. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 

2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες 

του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4076, 17/3/2006 33(I)/2006



 

 

17 

αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. 

[Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 059, 5.3.2005 σ.8] 

 

9. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 23 Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα 

όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

 [Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ, L 070, 16.3.2005 σ.1] 
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ΜΕΡΟΣ B: Κοινοτικές Αποφάσεις 
 

 Πρώτη Στήλη Δεύτερη Στήλη  Τρίτη Στήλη  

1. Απόφαση 2005/317/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2005 

σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το μη εγκεκριμένο 

γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό «Bt10» στα προϊόντα 

αραβοσίτου.    

[Επίσημη  Εφημερίδα ΕΕ, L101, 21.4.2005, σ.14] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
(άρθρο 30Β) 

 
 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΝΩΝ 

 
 

Κλίμακες Ποινών Ποινές 

Κλίμακα Ποινών 1 Φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή πρόστιμο μέχρι χίλιες 

πεντακόσιες λίρες ή και οι δύο ποινές 

Κλίμακα Ποινών 2 Φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι  τρεις χιλιάδες  

λίρες ή και οι δύο ποινές 

Κλίμακα Ποινών 3 Φυλάκιση μέχρι 1 χρόνο ή πρόστιμο μέχρι  έξι χιλιάδες  

λίρες ή και οι δύο ποινές 

 
 

Κλίμακες 
Διοικητικών 
Προστίμων 

Διοικητικό Πρόστιμο 

Κλίμακα 

Διοικητικών 

Προστίμων 1 

Διοικητικό πρόστιμο μέχρι  πεντακόσιες λίρες για κάθε ημέρα 

συνέχισης της παράβασης διάταξης Κοινοτικού Κανονισμού 

                                                                                                                                   » 
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