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126(Ι)/2011 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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

 
 Για σκοπούς συμμόρφωσης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο : 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε: L 376,      
27.12.2006, 
σ.36       

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά». 

  

  
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
 

Συνοπτικός  
τίτλος.     
  

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

114 (Ι) του 2009. 

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 2011 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 2009 (που 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 2011. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 του 
βασικού νόμου. 
 

2.   Το εδάφιο (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως:  

 (α)  Με την αντικατάσταση της φράσης, «το συντομότερο δυνατό» 
(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «,εντός διαστήματος τριών (3) 
μηνών από την ημερομηνία λήψης της αίτησης»· και 
 

 
 (β) με την προσθήκη στο τέλος αυτού της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 
      «Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 
απαντήσει στον αιτητή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
των τριών (3) μηνών δεν θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί άδεια 
λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εν λόγω 
εγκατάστασης.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):  

 

  «(4Α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έλεγχο της εγκατάστασης εντός 
περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
σχετικής αίτησης  καταχώρισης στο μητρώο: 
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         Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 

απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3)  
μηνών, δεν θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρισης και 
δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης.». 
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου. 

 

4.  Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):    
 
 

  «(4Α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έλεγχο εντός περιόδου τριών (3)   
μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής αίτησης για 
αδειοδότηση του οχήματος:  
 
          Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 
απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) 
μηνών δεν θεωρείται ότι έχει παραχωρηθεί η σχετική άδεια του 
οχήματος.». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΓΠ/ΕΠ. 


