
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ 

 
 

 Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -  
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 31, 
1.2.2002, σ. 1. 

(α) «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 ασφάλειας των τροφίμων», και 

  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 139, 
30.4.2004,  
σ. 55. 

(β) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης», 

  
  ΚΑΙ για σκοπούς - 
  
 (αα) υποβολής των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης σε καθεστώς 

αδειοδότησης, και  
  
 (ββ) θέσπισης κανόνων που διέπουν την καταστροφή κατασχομένων τροφίμων ζωικής 

προέλευσης, 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
  
Συνοπτικός τίτλος. 
 

150(Ι) του 2003 
148(Ι) του 2004 
80(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμους του 2003 
μέχρι 2006  (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως  «ο βασικός νόμος»)  και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 
και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμοι του 2003 μέχρι 2009. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

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

  
 (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  
  
 «Επίσημη  

Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L 273, 
10.10.2002, 
σ. 1. 

‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002’ σημαίνει την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 
2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά 
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
 Επίσημη  

Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L 139, 
30.4.2004, 
σ. 1. 

‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004’ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την 
υγιεινή των τροφίμων’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
 Επίσημη  

Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L 139, 
30.4.2004, 
σ. 55. 

‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004’ σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο ‘Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον 
καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής 
προέλευσης’, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙ 

   
  ‘καταχωρισμένη εγκατάσταση’ σημαίνει την εγκατάσταση που 

καταχωρίζεται στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 5Α·»· και 
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 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «οι Κανονισμοί 
(ΕΚ) αριθ.» (τρίτη γραμμή), του αριθμού «178/2002». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:  
  

  
 «Διαδικασία  

για την 
παραχώρηση 
άδειας λειτουργίας 
εγκατάστασης. 

5.-(1)(α) Κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί  εγκατάσταση, η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, εκτός 
εάν αυτή είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή και λειτουργεί σύμφωνα με 
τους όρους της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας.  

   
  

 
 
Παράρτημα ΙΙ. 

(β) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί όπως η λειτουργία εγκατάστασης 
αδειοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή, υποβάλλει στην αρμόδια αρχή γραπτή 
αίτηση στον Τύπο Α που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, η οποία συνοδεύεται 
από τα πιο κάτω:  

   
   (i) Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της εγκατάστασης, στο οποίο 

να σημαίνονται οι χώροι της εγκατάστασης, ώστε να 
διαφαίνεται η λειτουργικότητα των χώρων αυτής∙ 

(ii) αντίγραφο του εγχειριδίου HACCP∙ 
(iii) το τέλος που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται 

δυνάμει του παρόντος Νόμου, για την εξέταση της αίτησης, 
το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης της 
αίτησης. 

    
  

 
 
 
 
Παράρτημα ΙΙ. 

 (2) Μετά την υποβολή της αίτησης,σύμφωνα με το εδάφιο (1), η αρμόδια 
αρχή ελέγχει την εγκατάσταση  το συντομότερο δυνατό και, νοουμένου ότι 
αυτή πληροί τις καθορισμένες προδιαγραφές των κοινοτικών κανονισμών 
αναφορικά με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και προσωπικό, εκδίδει 
άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, στον Τύπο Β που 
παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, με την οποία παραχωρείται και ο αριθμός 
κτηνιατρικής έγκρισης.  

   
       (3)  Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας της αρμόδιας αρχής να τροποποιεί, 

ανακαλεί ή αναστέλλει άδεια λειτουργίας την οποία χορηγεί δυνάμει του 
εδαφίου (2), κάθε τέτοια άδεια λειτουργίας έχει ως αντικείμενο την 
εγκατάσταση για την οποία χορηγείται και, ως εκ τούτου, ενεργεί προς όφελος 
οποιουδήποτε προσώπου εκάστοτε έχει συμφέρον στην εν λόγω 
εγκατάσταση, εκτός εάν η άδεια λειτουργίας προβλέπει διαφορετικά. 

   
       (4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο Υπεύθυνος επιχείρησης 

τροφίμων, δικαιούται να υποβάλει γραπτή ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό 
εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της 
απόφασης της αρμόδιας αρχής, την οποία προσφυγή ο Υπουργός εξετάζει και 
αποφασίζει επ’ αυτής εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της. 

   
       (5)(α) Η αρμόδια αρχή τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο, μητρώο των 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των 
Υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και οι αριθμοί κτηνιατρικής έγκρισης. 

   
   (β) Η αρμόδια αρχή δύναται να χορηγεί σε τμήμα εγκεκριμένης 

εγκατάστασης ξεχωριστό ή τον ίδιο αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης με αυτόν της 
εγκεκριμένης εγκατάστασης, εφόσον αυτό προβλέπεται στους Κανονισμούς 
που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς Κανονισμούς 
ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις. 

   
       (6)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), σε περίπτωση που εγκατάσταση, 

για την οποία εκδόθηκε άδεια λειτουργίας, λειτουργείται από Υπεύθυνο 
επιχείρησης τροφίμων άλλον από αυτόν που αιτήθηκε την άδεια λειτουργίας, 
αμφότεροι οι Υπεύθυνοι επιχείρησης τροφίμων έχουν μαζί και ξεχωριστά 
υποχρέωση να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια αρχή. 

   
       (7) Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί κατάλογο, τον οποίο καταρτίζει με τα 

ονόματα και τους αριθμούς κτηνιατρικής έγκρισης των εγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων, στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, εκτός εάν άλλως πως 
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προνοείται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
στους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και στις Κοινοτικές Αποφάσεις.». 

   
Προσθήκη νέου 
άρθρου 5Α στο 
βασικό νόμο. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου:  

  
 «Μητρώο 

καταχωρισμένων 
εγκαταστάσεων. 

5Α.- (1) Κανένα πρόσωπο δε λειτουργεί εγκατάσταση, εξαιρουμένων των 
εγκαταστάσεων που διέπονται από το άρθρο 5, εκτός εάν είναι 
καταχωρισμένη στο μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.  

   
  (2) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο καταχωρισμένων εγκαταστάσεων.  
   
  (3) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί όπως η εγκατάστασή του 

καταχωρισθεί στο μητρώο, συμπληρώνει αίτηση καταχώρισης στο μητρώο, 
στον τύπο του υποδείγματος το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια 
αρχή. 

   
  (4) Με την υποβολή της αίτησης για καταχώριση στο μητρώο, ο αιτητής 

καταβάλλει το τέλος που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησης.  

   
   (5) Η αρμόδια αρχή διενεργεί την καταχώριση εγκατάστασης στο μητρώο 

καταχωρισμένων εγκαταστάσεων, εφόσον κατά την συμπλήρωση της αίτησης 
ο Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων βεβαιώσει γραπτώς ότι στην 
εγκατάσταση –  

    
   (α) τηρούνται όροι υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με την 

καθαριότητα, τόσο σε σχέση με το προσωπικό όσο και σε 
σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα 
εργαλεία και ότι εφαρμόζονται τόσο οι όροι για τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων που καθορίζονται σε Κανονισμούς που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όσο και οι όροι που 
επισυνάπτονται στην άδεια λειτουργίας που εκδίδεται δυνάμει 
του άρθρου 5· και 

    
   (β) εφαρμόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στις αρχές του 

HACCP.   
    
  (6) Στην αίτηση καταχώρισης, ο Υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που 

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης επισυνάπτει το σχέδιο 
εφαρμογής του εγχειριδίου HACCP που εφαρμόζει και σχέδιο κάτοψης της 
εγκατάστασης.  

   
    (7) Με την καταχώρισή της στο μητρώο, η εγκατάσταση λαμβάνει αριθμό 

καταχώρισης και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό καταχώρισης στον τύπο του 
υποδείγματος το οποίο καθορίζεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει 
του παρόντος Νόμου.». 

   
Αντικατάσταση του 
άρθρου 6 του 
βασικού νόμου. 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 6 αυτού, με το 
ακόλουθο νέο άρθρο:  

  
 «Αναστολή ή 

ανάκληση άδειας 
λειτουργίας και 
διαγραφή από το 
μητρώο.  

6.-(1)(α) Οι εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν 
τις προδιαγραφές και να τηρούν τις διαδικασίες, οι οποίες αφορούν την 
παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διάθεση 
στην αγορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, οι οποίες προβλέπονται από τον 
παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, τους Κοινοτικούς Κανονισμούς ή/και τις Κοινοτικές Αποφάσεις.                                                                                  

   
   (β)  Κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση πρέπει να πληροί οποιοδήποτε όρο 

της άδειας λειτουργίας που της χορηγεί η αρμόδια αρχή. 
   
   (2) Σε περίπτωση που - 
   
   (α) εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση παύσει να πληροί 
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τις καθορισμένες προδιαγραφές ή/και διαδικασίες που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή  

    
   (β) εγκεκριμένη εγκατάσταση δεν πληροί όρο ή προϋπόθεση της 

άδειας λειτουργίας της,  
    
  η αρμόδια αρχή δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας 

της συγκεκριμένης εγκατάστασης ή και να διαγράψει την καταχωρισμένη 
εγκατάσταση από το προβλεπόμενο στο άρθρο 5Α μητρώο.». 

    
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου στο 
βασικό νόμο.  

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Έγκριση οχημάτων 

μεταφοράς 
τροφίμων  
ζωικής προέλευσης. 

6Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δε μεταφέρει τρόφιμα ζωικής προέλευσης από 
μια εγκατάσταση σε άλλη, εκτός εάν αυτά μεταφέρονται από εγκεκριμένα 
από την αρμόδια αρχή οχήματα μεταφοράς. 
 

   
   (2)  Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο καταχώρισης οχημάτων μεταφοράς 

τροφίμων ζωικής προέλευσης.   
   
   (3)  Ο κάτοχος ή υπεύθυνος  οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής 

προέλευσης συμπληρώνει αίτηση για έκδοση άδειας οχήματος μεταφοράς 
τροφίμων ζωικής προέλευσης, στον τύπο του υποδείγματος το οποίο  
καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
την οποία υποβάλλει στην αρμόδια αρχή.  

   
   (4) Με την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας μεταφοράς 

καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος, το οποίο δεν επιστρέφεται σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης.   

   
  (5) Η έκδοση άδειας μεταφοράς γίνεται, εφόσον το όχημα μεταφοράς 

πληροί- 

    
   (α) τις γενικές απαιτήσεις μεταφοράς που προβλέπονται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004  και τις ειδικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, για τη 
μεταφορά του συγκεκριμένου τροφίμου ζωικής προέλευσης, 
και  

    
   (β) τις ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται σε 

Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
αναφορικά με το συγκεκριμένο τρόφιμο  ζωικής προέλευσης. 

    
  (6) Με την καταχώρισή του στο μητρώο, το όχημα μεταφοράς τροφίμων 

ζωικής προέλευσης λαμβάνει αριθμό καταχώρισης και εκδίδεται σχετικό 
πιστοποιητικό, στον τύπο του υποδείγματος που καθορίζεται με 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.  

   
  (7) Η άδεια οχήματος μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης αφορά 

μόνο το συγκεκριμένο όχημα για το οποίο εκδίδεται, καθώς επίσης και τα 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης που καταγράφονται σε αυτήν.  

   
  (8) Η άδεια πρέπει να συνοδεύει το όχημα μεταφοράς και ο οδηγός του 

υποχρεούται να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί.  

   
  (9) Η άδεια εκδίδεται άπαξ και διατηρείται σε ισχύ εφόσον τηρούνται οι 

απαιτήσεις του εδαφίου (5) και εξασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των 
μεταφερομένων τροφίμων.  

   
  (10) Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας από την αρμόδια αρχή, η 
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άδεια επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή και το όχημα διαγράφεται από το 
μητρώο που προβλέπεται στο εδάφιο (2).». 

   
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο (iv) της παραγράφου (α) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
  
  «(v) το ύψος των τελών για υποβολή αίτησης έκδοσης άδειας οχήματος 

μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης∙»∙ και 
  
  (β) με την αντικατάσταση από την παράγραφο (ε) αυτού, της λέξης «Καταστροφής» 

(πρώτη γραμμή) με τη λέξη «Διάθεση». 
  
Αντικατάσταση του 
άρθρου 11 του 
βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:   
  

   
 «Ορισμός 

Ομάδας και 
διαδικασία  
διάθεσης 
κατασχομένων 
τροφίμων 
ζωικής 
προέλευσης. 

11.-(1)  Ο Διευθυντής ορίζει τριμελή Ομάδα Διάθεσης Κατασχομένων Τροφίμων 
Ζωικής Προέλευσης, η   οποία αποτελείται από επίσημους κτηνίατρους ή/και 
επίσημους βοηθούς, η οποία αποφασίζει και ενεργεί για τη διάθεση τροφίμων 
ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν από επίσημο κτηνίατρο επειδή 
κρίθηκαν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως προβλέπεται στους 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, στους Κοινοτικούς 
Κανονισμούς ή/και Κοινοτικές Αποφάσεις. 

   
       (2)  Σε περίπτωση που υποβλήθηκε ένσταση κατά της κατάσχεσης σύμφωνα 

με το άρθρο 10, η Ομάδα Διάθεσης Κατασχομένων Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης δεν αποφασίζει ή ενεργεί για τον τρόπο διάθεσης των σχετικών 
τροφίμων ζωικής προέλευσης έως ότου και εφόσον η τριμελής επιτροπή 
απορρίψει την ένσταση. 

   
       (3) Η διάθεση των αναφερομένων στο εδάφιο (1) τροφίμων γίνεται το 

συντομότερο δυνατό με αποτέφρωση, συναποτέφρωση, εξαλλοίωση ή 
αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση  επεξεργασίας υποπροϊόντων σύμφωνα 
με τον  Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. 

   
       (4)  Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν δυνάμει του παρόντος άρθρου 

βαρύνουν τον Υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του.». 
   
Τροποποίηση του 
άρθρου 16 του 
βασικού νόμου. 

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
«εγκεκριμένες» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή καταχωρισμένες»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
   
   «(β) να καθορίζουν προδιαγραφές και προϋποθέσεις καταχώρισης 

εγκαταστάσεων και οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης σε 
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μητρώο, χορήγησης άδειας λειτουργίας σε εγκαταστάσεις και χορήγησης 
άδειας σε οχήματα μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης·»· 

   
  (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ιγ) αυτού, της λέξης «επιχειρηματιών» 

(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων» και με την 
προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εγκεκριμένων» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 
«ή καταχωρισμένων»∙ 

   
  (δ) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιδ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εγκεκριμένη» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή καταχωρισμένη»∙ 
   
  (ε) με την προσθήκη στην παράγραφο (ιε) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εγκεκριμένες» (πρώτη γραμμή), της φράσης «ή καταχωρισμένες»∙ και 
   
  (στ) με την προσθήκη στην παράγραφο (κ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«εγκεκριμένης» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή καταχωρισμένης». 
   
Αντικατάσταση του  
Παραρτήματος ΙΙ 
του βασικού 
νόμου. 
Πίνακας. 

10. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το νέο Παράρτημα που 
παρατίθεται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου.   

  
Τροποποίηση του 
Παρατήματος IV 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το Παράρτημα IV του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο 
τέλος της παραγράφου (η) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 
νέας παραγράφου:    

   
 «Επίσημη 

Εφημερίδα  
της Ε.Ε.  
L 31,  
1.2.2002,  
σ. 1. 

(θ) 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 
ασφάλειας των τροφίμων.». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  

(Άρθρο 10) 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

(άρθρο 5(1)(β) και 5(2)) 
ΤΥΠΟΣ Α 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

 

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ  

______________________ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Διευθυντή 
Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, 
 
 
Με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 5, του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσης 
τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, υποβάλλω την παρούσα αίτηση για σκοπούς 
έκδοσης άδειας λειτουργίας της εγκατάστασής μου.  
 
Παραθέτω πιο κάτω όλα τα απαραίτητα στοιχεία : 
 
Όνομα εγκατάστασης : ……………………………………………………………………. 
 
Είδος εγκατάστασης : ……………………………………………………………………….. 
 
Παραγόμενα προϊόντα : ……………………………………………………………………… 
 
Όνομα ιδιοκτήτη : ……………………………………………………………………………. 
 
Αρ. Ταυτότητας : …………………………………………………………………………….. 
 
Ταχυδρομική  διεύθυνση  εγκατάστασης: …………………………………………………… 
 
Αρ. τηλεφώνου εγκατάστασης: ……………… Αρ. φαξ. εγκατάστασης: …………….......... 
 
Επισυνάπτω τα ακόλουθα αντίγραφα αναφορικά με την εγκατάσταση:  
(α) Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της εγκατάστασης, και  
(β) αντίγραφο του εγχειριδίου  HACCP. 
 

         
Ημερομηνία : ……………..   Yπογραφή αιτητή: ……………………….. 
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ΤΥΠΟΣ Β 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Ο ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ  

 
______________________ 

 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Δια του παρόντος χορηγείται άδεια λειτουργίας εγκεκριμένης εγκατάστασης 

 
για την .................................................Είδος εγκατάστασης……………........................ 

 
 
με βάση το άρθρο 5 (2) του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά 
καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων που τυχόν επισυνάπτονται στην 
παρούσα άδεια.  
 

Αρ. Κτηνιατρικής Έγκρισης 
………………….. 

 
 

Όνομα Εγκατάστασης 
           ……………………  
 
 
Όνομα και ταχυδρομική διεύθυνση αιτητή: ………………………………………………..    
   
  

         
        Διευθυντής  

                              Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 
Ημερομηνία : …………….. 
 
 
 
F. 18 No.: …………….                 Ημερ.:……………                                                ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.048.241-2007 
ΓΠ/ΜΑΤ 

 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

 

 

 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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