
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς – 
  
 
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. 

(α)  αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 4, παράγραφοι 3, 5 και 6, και του Άρθρου 54 
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 
20ης Οκτωβρίου 2008, 

  
 (β) αποτελεσματικής εφαρμογής άλλων Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα 

των τροφίμων, 
  
 (γ)  διασφάλισης της εφαρμογής αποτελεσματικότερων επίσημων ελέγχων στα τρόφιμα, 
  
 (δ)  ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στα εισαγόμενα τρόφιμα στα 

εξωτερικά σημεία εισόδου της Δημοκρατίας, και 
  
 (ε)  διόρθωσης του Τρίτου Παραρτήματος του βασικού νόμου, 
  
 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. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
17.1.2003 
21.9.2007 
29.8.2008. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
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 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 
1996 έως 2006 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 2010. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους: 
 

   
   «”Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004” σημαίνει τον Κοινοτικό Κανονισμό 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 
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διορθωθεί και ως έχει τροποποιηθεί τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1029/2008 της 
Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2008 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται∙ 

   
   

ο όρος “νομοθεσία για τα τρόφιμα” έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 3 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002∙». 

   
Τροποποίηση  
του άρθρου 14  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  
  (α)  Mε την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης 

«καταστρέφει» (πρώτη γραμμή) με τη φράση «κατάσχει ή/και να καταστρέφει» και την 
αντικατάσταση στο τέλος αυτής του σημείου του κόμματος με τελεία˙ 

   
  (β)  με τη διαγραφή της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) αυτού˙ και 
   
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1β) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (1γ): 
   
   «(1γ) Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1), ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται 

όπως συνοδεύεται από μέλος της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 16Α   
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 16Α τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
         

  
  (α)          Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (5α): 
  
  «(5α) Ο Διευθυντής δύναται να εκδίδει γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας προς καθορισμό των ακόλουθων θεμάτων: 
  
  
  (i) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για σκοπούς έγκρισης μιας 

επιχείρησης τροφίμων, η οποία υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για τα τρόφιμα˙ 

(ii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης μιας επιχείρησης τροφίμων προς τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, 
για σκοπούς έκδοσης άδειας λειτουργίας από άλλες αρμόδιες αρχές ή για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό˙ 

(iii) το ύψος των τελών προς υποβολή αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης ενός οχήματος μεταφοράς τροφίμων με τη νομοθεσία για τα 
τρόφιμα˙ 

(iv) το ύψος των τελών για άσκηση του δικαιώματος υποβολής ένστασης ενάντια σε 
απόφαση της αρμόδιας αρχής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17Β˙ 

(v) το ύψος των τελών για την επίβλεψη της καταστροφής τροφίμων ή υλικών ή 
αντικειμένων σε επαφή με τρόφιμα, και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.».  και 

  
   (β)     με την αντικατάσταση στο εδάφιο (6) αυτού, του αριθμού «(5)» (πρώτη γραμμή) με τον 

αριθμό «(5α)». 
  
Τροποποίηση  
του άρθρου 17  
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο (4): 
 

  
  «(4) Τρόφιμο το οποίο εισάγεται από χώρα άλλη από κράτος-μέλος και προορίζεται για 

πώληση πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται από 
Κανονισμό που εκδίδεται βάσει του παρόντος Νόμου ή από Κοινοτικό Κανονισμό ή Κοινοτική 
Απόφαση.». 

  
Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 17Α αυτού,  του 
ακόλουθου νέου άρθρου 17Β: 
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την προσθήκη 
νέου άρθρου. 
  
 «Δικαίωμα 

ένστασης. 
17Β.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν ικανοποιείται από απόφαση ληφθείσα βάσει 
του άρθρου 14(1)(δ) ή (ε) ή (4)(α) ή του άρθρου 16Α(2)(α) ή (3)(α) του παρόντος 
Νόμου ή του Άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, δικαιούται με την 
καταβολή του σχετικού τέλους και τηρουμένου του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου 
να προσβάλει με ένστασή του προς το Διευθυντή την απόφαση αυτή, εντός 3 
εργάσιμων ημερών από την γραπτή κοινοποίησή της σε αυτό.  Με την ένστασή του, 
το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να υποδείξει, ως μέλος της επιτροπής που θα 
εξετάσει και αποφασίσει επί της ένστασης, εμπειρογνώμονα ο οποίος έχει ειδική 
γνώση και εμπειρία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

   
       (2) Η ένσταση εξετάζεται το ταχύτερο δυνατό από Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων 

(που στο εξής αναφέρεται ως «Επιτροπή») η οποία, απαρτίζεται από δύο 
εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται αυτός που 
εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, και δυνητικά από ένα εμπειρογνώμονα που 
τυχόν υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο δυνάμει του εδαφίου (1). Οι δύο 
εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι κατά προτίμηση 
ιεραρχικά ανώτεροι ή ισόβαθμοι του εκδώσαντος την προσβαλλόμενη απόφαση, σε 
περίπτωση που ο τελευταίος είναι εξουσιοδοτημένος λειτουργός.  

   
       (3) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί που συμμετέχουν στην Επιτροπή διορίζονται 

για το σκοπό αυτό από το Διευθυντή. 
   
       (4) Η Επιτροπή κατά την εξέταση της ένστασης δύναται, αν κρίνει αναγκαίο να 

προβεί σε οποιεσδήποτε εξετάσεις, επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες που 
μπορεί να έγιναν προηγουμένως. 

   
       (5) Η απόφαση της Επιτροπής λαμβάνεται με πλειοψηφία των εξουσιοδοτημένων 

λειτουργών που την απαρτίζουν και του εμπειρογνώμονα που τυχόν υποδεικνύεται 
από τον ενιστάμενο.  Η εν λόγω απόφαση είναι τελική και άμεσα εφαρμοστέα. 

   
       (6) Ο ενιστάμενος οφείλει κατά την υποβολή της ένστασής του να καταβάλει στο 

λογιστήριο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας τα τέλη 
ένστασης που καθορίζονται από το Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 16Α(5α). Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αποδοχή της ένστασης, τα καταβληθέντα 
τέλη επιστρέφονται στον ενιστάμενο. 

   
       (7) Το παρόν άρθρο δεν παρέχει δικαίωμα ένστασης στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα κατασχεθέντα τρόφιμα είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, ή το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά/λίτρα. 

   
       (8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «Διευθυντής» σημαίνει το 

Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.». 
  
Τροποποίηση  
του Τρίτου 
Παραρτήματος  
του βασικού 
Νόμου. 

7. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
  

  (α)      Με την προσθήκη στη Δεύτερη Στήλη του εδαφίου αναφορικά με το Άρθρο 19 (παράγραφοι 
1, 2, 3 και 4) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 των λέξεων: «Διευθυντής του Τμήματος 
Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.». 

   
   και   
   
  (β)        με την προσθήκη, στο τέλος αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

«Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 335,  
13.12.2008, σ. 25. 

26. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1243/2008 της Επιτροπής της 12ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙ 
και VI της οδηγίας 2006/141/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη σύνθεση ορισμένων παρασκευασμάτων για 
βρέφη: 

  

  Άρθρο 1 και παράγραφοι 1 και 2 του Παραρτήματος Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας. 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 7. 

27. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 
83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της 
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 258/97: 

  

  Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 10 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

 27. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 11 (παράγραφοι 1, 2, και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 14 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 16. 

28. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων: 

  

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2 και 5) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 15 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 16 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

 28. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 17 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 18 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 21 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 22 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 23 (παράγραφοι 1, 2, 3, και 4) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 24 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 26 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 354,  
31.12.2008, σ. 34. 

29. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 
για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με 
αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των 
τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ: 

  

  Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 6 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 7 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 8 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 14 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

 29. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 15 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 16 (παράγραφοι 2, 3, 4 ,5 και 6) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 17 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 19 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 16,  
21.1.2009, σ. 3. 

30.  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της Επιτροπής της 20ής 
Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη σύνθεση και την επισήμανση 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη: 

  

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 και 6) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και  2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  
Εφημερίδα της  
EE: L 135,  
30.5.2009, σ. 3. 

31. Κανονισμός αριθ. 450/2009 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 
2009 σχετικά με τα ενεργά και νοήμονα υλικά και αντικείμενα 
που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα: 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

 31. 
(συνέχεια) 

Άρθρο 4 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 5 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 9 (παράγραφοι 1 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 10 (παράγραφος 1) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 11 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 12 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 
Υγείας 

άρθρο 25(1)  
(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 
 
άρθρο 25(2)  
(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 194,  

25.7.2009, σ. 11. 

32. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής της 24ης 

Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις 

εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής 

προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 

2006/504/ΕΚ: 

  

  Άρθρο 6 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 10 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 11 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 12 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4237, 31/3/2010 32(I)/2010



11 

 

 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 269,  

14.10.2009, σ.9. 

33. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της Επιτροπής της 13ης 

Οκτωβρίου 2009 σχετικά με ουσίες που επιτρέπεται να 

προστίθενται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς σε τρόφιμα τα 

οποία προορίζονται για ειδική διατροφή: 

  

  Άρθρο 2 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 3 (παράγραφοι 1 και 2) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 4 (παράγραφοι 1, 2 και 3) Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 277,  

22.10.2009, σ.3. 

34. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 983/2009 της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη 

ορισμένων ισχυρισμών υγείας στα τρόφιμα οι οποίοι αφορούν 

τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, καθώς και την 

ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών: 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

 34. 

(συνέχεια) 

Άρθρο 1  Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 3 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 277,  

22.10.2009, σ.13. 

35. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 984/2009 της Επιτροπής της 21ης 

Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την απόρριψη της έγκρισης 

ορισμένων ισχυρισμών επί θεμάτων υγείας που διατυπώνονται 

για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του 

κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας καθώς και την ανάπτυξη και 

υγεία των παιδιών: 

  

  Άρθρο 1 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 2 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 

άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 
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 Αύξων 
Αριθμός 

Πρώτη Στήλη 
 

Δεύτερη Στήλη Τρίτη Στήλη 

Διατάξεις Κοινοτικών Κανονισμών Αρμόδια αρχή για την επιβολή 
διοικητικού προστίμου 

Άρθρο το οποίο προβλέπει την 
εφαρμοστέα ποινή 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 283,  

30.10.2009, σ.22. 

36. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1024/2009 της Επιτροπής της 29ης 

Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την έγκριση και την απόρριψη 

ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα 

τρόφιμα, οι οποίοι αφορούν τη μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης ασθένειας, καθώς και την ανάπτυξη και την υγεία 

των παιδιών: 

  

  Άρθρο 1  Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 
άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

  Άρθρο 2 Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 
άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο αδίκημα) 

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

EE: L 283,  

30.10.2009, σ.30. 

37. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1025/2009 της Επιτροπής της 29ης 

Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων 

ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, 

εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης ασθενείας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών: 

  

  Άρθρο 1  Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας 

άρθρο 25(1)  

(εφαρμόζεται για πρώτο αδίκημα) 

 
άρθρο 25(2)  

(εφαρμόζεται για μεταγενέστερο 

αδίκημα)». 

Αρ. Φακ.:  23.01.050.209-2009       ΔΠ/ΕΧ 
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