
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2010 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 165, 
30.4.2004, σ. 1. 
L 191,  
28.5.2004, σ. 1. 
L 278, 
21.10.2008, σ. 6. 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 4, παράγραφοι 3, 5 και 6, και του Άρθρου 
27, παράγραφοι 1, 4 και 5, της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «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» ως έχει διορθωθεί και ως έχει 
τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 
2008, 

  
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

54(Ι) του 1996 
4(Ι) του 2000 

122(Ι) του 2000 
40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 
159(Ι) του 2001 

61(Ι) του 2002 
153(Ι) του 2002 

20(Ι) του 2003 
132(Ι) του 2003 
161(Ι) του 2003 

67(Ι) του 2004 
172(Ι) του 2004 

27(Ι) του 2005 
163(Ι) του 2006 
32(Ι) του 2010. 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας, 
Παράρτημα  
Πρώτο (Ι): 
29.7.2005 
30.9.2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 
1996 έως 2010 ως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί (οι οποίοι στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως 
οι περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμοι του 1996 έως 2011. 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 14Α αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 14Β: 

  
 «Εξουσία 

των 
υγειονομικών 
υπηρεσιών 
των δήμων. 
Τέταρτο 
Παράρτημα. 

14Β.-(1) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του 
Τέταρτου Παραρτήματος ασκούν ελέγχους εντός των ορίων τους σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση τροφίμων η οποία παρατίθεται στο Μέρος 2 του Τέταρτου Παραρτήματος, 
μέσω των υγειονομικών τους επιθεωρητών οι οποίοι υπηρετούν στις εν λόγω 
υπηρεσίες. 

   
  (2) Οι υγειονομικές υπηρεσίες των δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου 

Παραρτήματος - 
   
  (α) εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία των τροφίμων για 

τις επιχειρήσεις τροφίμων που βρίσκονται στα όρια του οικείου δήμου και για 
τις οποίες έχουν αρμοδιότητα. 

 
  (β) ετοιμάζουν και διαβιβάζουν προς το Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών 
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Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τις αναγκαίες περιοδικές 
εκθέσεις, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις ζητηθούν από αυτόν, για 
σκοπούς πληροφόρησης είτε αυτού είτε των οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
 (3) Οι υγειονομικοί επιθεωρητές που υπηρετούν στις υγειονομικές υπηρεσίες των 

δήμων που παρατίθενται στο Μέρος 1 του Τέταρτου Παραρτήματος έχουν όλες τις 
εξουσίες, υποχρεώσεις και περιορισμούς των εξουσιοδοτημένων λειτουργών που 
καθορίζονται στα άρθρα 14, 15 και 16.». 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 16Α   
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (5α) του άρθρου 16Α τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 
παραγράφου (v) αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (vi): 

  «(vi) το ύψος των τελών ή επιβαρύνσεων για κάλυψη του κόστους οποιουδήποτε άλλου επίσημου 
 ελέγχου στον οποίο προβαίνει ένας εξουσιοδοτημένος λειτουργός με βάση τη νομοθεσία για τα 
 τρόφιμα.». 

 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου 
παραρτήματος. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το Τρίτο Παράρτημα αυτού, του 
ακόλουθου νέου Τέταρτου Παραρτήματος: 

  
 «ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 14Β) 
  
 Μέρος 1 
  
 Υγειονομικές υπηρεσίες δήμων οι οποίες έχουν αρμοδιότητα για έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων 

που παρατίθενται στο Μέρος 2 
  
 1. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λευκωσίας, 

2. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λεμεσού, 
3. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λάρνακας, 
4. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Πάφου, 
5. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Στροβόλου, 
6. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λακατάμειας, 
7. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Έγκωμης, 
8. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Γερμασόγειας, 
9. Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Παραλιμνίου. 

  
 Μέρος 2 
  
 Κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων στις οποίες ασκούν επίσημους ελέγχους οι υγειονομικές 

υπηρεσίες των δήμων εντός των ορίων τους 
  
 1.  Εστιατόρια, 

2.  Καφεστιατόρια, 
3.  Ταβέρνες, 
4. Κέντρα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων μουσικοχορευτικών κέντρων, δισκοθηκών, 

καμπαρέ, μπυραριών και μπαρ, 
5. Πιτσαρίες, 
6. Επιχειρήσεις παρασκευής ετοίμων τροφίμων για κατανάλωση εκτός του υποστατικού,  
7. Καντίνες αθλητικών χώρων, 
8. Προσωρινοί σταθμοί πώλησης τροφίμων, 
9. Κινητές καντίνες πώλησης τροφίμων, 
10. Αυτόματες μηχανές πώλησης τροφίμων, 
11. Περίπτερα, 
12. Μικρά καταστήματα πώλησης τροφίμων (mini market), 
13. Λαϊκές αγορές.». 

Αρ. Φακ.:  23.01.050-209-2009 
ΔΠ/ΦΜ 
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