ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“O περί των Όρων και Απαιτήσεων Παραγωγής, Μεταποίησης και
Διάθεσης Προϊόντων Οικοτεχνίας και Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022”

Προοίμιο.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Όρων και
Απαιτήσεων
Προϊόντων

Παραγωγής,

Μεταποίησης

Οικοτεχνίας

και

και

Δημιουργίας

Διάθεσης
Μητρώου

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022.
Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια«απομακρυσμένες

περιοχές»

σημαίνει

τις

ορεινές

και

ημιορεινές περιοχές·
«αστικές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές που καλύπτονται
από τα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και
Πάφου·
«Αρμόδιες Αρχές » σημαίνει:
(α)

το

Διευθυντή

της

Υπηρεσίας

Βιομηχανίας

και

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας όσον αφορά τις Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο

Μητρώο Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων Παραγωγής Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών
Προϊόντων·
(β)

το

Διευθυντή

Υπουργείου

των

Γεωργίας,

Κτηνιατρικών
Αγροτικής

Υπηρεσιών

του

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος όσον αφορά τις Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ζωικών Οικοτεχνικών
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Προϊόντων, και

(γ) τον Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου

Υγείας,

όσον

αφορά

τις

Οικοτεχνικές

Εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

Οικοτεχνικών

Μητρώο
Προϊόντων

Φυτικής Προέλευσης και Οικοτεχνικών Προϊόντων από το
μέλι·
90/1972
56/1982

«Διάταγμα Αναπτύξεως» έχει την έννοια που αποδίδεται

7/1990

στον όρο αυτό από το άρθρο 22 του περί Πολεοδομίας και

28/1991
91(I)/1992

Χωροταξίας Νόμου·

55(I)/1993
72(I)/1998
59(I)/1999
142(I)/1999
241(I)/2002

«Επιθεωρητής» σημαίνει τον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή
που ορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16·

29(I)/2005
135(I)/2006
11(I)/2007

«επισήμανση»

46(I)/2011

βιομηχανικό σήμα, εικόνα ή σύμβολο, που αναφέρεται σε

76(I)/2011

σημαίνει

μνεία,

ένδειξη,

εμπορικό

ή

130(I)/2011

τρόφιμο και φέρεται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα,

164(I)/2011

ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο, που συνοδεύει ή αναφέρεται

33(I)/2012

στο τρόφιμο αυτό και περιλαμβάνει αναφορά στα συστατικά

110(I)/2012

του τροφίμου και τις ημερομηνίες παραγωγής και λήξης·

150(Ι)/2012
20(Ι)/2013
65(Ι)/2013
120(Ι)/2014
39(Ι)/2015
134(I)/2015
24(Ι)/2016
142(I)/2018
16(I)/2019
75(I)/2021.

«ημιορεινές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές που ευρίσκονται
σε υψομετρική ζώνη μεταξύ τριακοσίων (300) και εξακοσίων
(600) μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας·
Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ.: L 119,

«Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679» σημαίνει την πράξη της

4.5.2016,

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679

σ.1.

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
13.11.2009,
14.10.2011.

«Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 307/2009» σημαίνει τους περί Υγιεινής
Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής
τους

στη

Αγορά

καθώς

και

άλλα

Συναφή

Θέματα

Κανονισμούς του 2009 και 2011, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ̇
Επίσημη Εφημερίδα,

Κ.Δ.Π.

401/2013»

σημαίνει

τους

περί

Παράρτημα Τρίτο (Ι):

«Κανονισμοί

15.11.2013,

Θεσπίσεως Εθνικών Μέτρων για την Υγιεινή Παραγωγή και

01.03.2019.

Διάθεσης

στην

Αγορά

Ορισμένων

Τροφίμων

Ζωικής

Προέλευσης Κανονισμούς του 2013 και 2019, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ̇
«κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί
όλα τα κριτήρια που καθορίζονται του Άρθρου 107
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει δε και την επιχορήγηση,
την εγγύηση δανείου ή άλλη εγγύηση, την παροχή δανείου
με μειωμένο επιτόκιο, την επιδότηση επιτοκίου, τη μείωση ή
απαλλαγή από οποιουσδήποτε όρους, φόρους, δασμούς ή
τέλη, περιλαμβανομένης της επιταχυνόμενης απόσβεσης επί
στοιχείων πάγιου ενεργητικού και της μείωσης ή απαλλαγής
κοινωνικών επιβαρύνσεων, την πώληση ή ενοικίαση κινητού
ή

ακινήτου

με

ευνοϊκούς

όρους,

ενισχύσεις

που

χρηματοδοτούνται από πόρους προερχόμενους από ειδικές
εισφορές ή φόρους υπέρ τρίτων, και τη συμμετοχή σε
κεφάλαιο επιχείρησης ή παροχή κεφαλαίου υπό περιστάσεις
ή όρους διαφορετικούς από εκείνους υπό τους οποίους θα
παρείχε το ίδιο κεφάλαιο ιδιώτης επενδυτής·
«κρεοπωλείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό
156(I)/2002

στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 307/2009·

10(I)/2010
57(I)/2011
69(I)/2012
120(I)/2012.

«Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)» σημαίνει το
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγκαθιδρύθηκε
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δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής
Πληροφόρησης Νόμου·

96(I)/2013

«λαϊκή αγορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

57(Ι)/2015

από το άρθρο 4 του περί της Λειτουργίας των Λαϊκών

96(I)/2019

Αγορών Νόμου·

55(Ι)/2019.
Επίσημη Εφημερίδα,

«μέλι» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από

Παράρτημα Τρίτο (Ι):

τον Κανονισμό 2 των περί Μελιού Κανονισμών του 2004 και

5.3.2004,

2015·

20.11.2015.

«Μητρώο

Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων»

σημαίνει

το

προβλεπόμενο από το άρθρο 6 Μητρώο Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων το οποίο αποτελείται από το Μητρώο
Οικοτεχνικών
Προϊόντων,
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων
το

Μητρώο
Προϊόντων

Ζωικών

Οικοτεχνικών
Φυτικής

Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων

Προέλευσης

και

Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι και το Μητρώο
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών
Προϊόντων·
«μικρές

ποσότητες»

σημαίνει

την

παραγωγή

από

μεταποίηση:
(α) για οικοτεχνικά προϊόντα φυτικής προέλευσης ποσότητα
που δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες κιλά (5.000kg) ή πέντε
χιλιάδες λίτρα (5.000L) ετησίως, ανάλογα με την περίπτωση,
και ειδικότερα για τους οίνους ποσότητα που δεν ξεπερνά τα
τρεις χιλιάδες λίτρα (3000L) ετησίως και για τη ζιβανία
ποσότητα που δεν ξεπερνά τα χίλια λίτρα (1000L) ετησίως,
(β) για χειροτεχνικά προϊόντα οικοτεχνικής δραστηριότητας,
αριθμό που δεν ξεπερνά τα πενήντα (50) τεμάχια ημερησίως,
ή
(γ) για οικοτεχνικά ζωικά προϊόντα, όσον αφορά τα
πουλερικά, κουνέλια και περιστέρια, προϊόντα με βάση το
νωπό γάλα, νωπά αλιευτικά προϊόντα και σαλιγκάρια, τις
ποσότητες που ορίζονται στους Κανονισμούς 401/2013 και
όσον αφορά τα ωμά αλλαντικά, ποσότητα που δεν ξεπερνά
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34(I)/2019

τα πενήντα κιλά (50kg) ημερησίως·

9(I)/2020
106(Ι)/2021.

«ξενοδοχείο» σημαίνει κατάλυμα στο οποίο παρέχεται κατ’
επάγγελμα, σε όσους προσέρχονται σ’ αυτό, προσωρινή
διαμονή με ή χωρίς διατροφή, και διαθέτει άδεια λειτουργίας
σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ρύθμισης της
Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών
Καταλυμάτων Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού·
«Οδηγίες

Ορθής

Υγιεινής

Πρακτικής για

Οικοτεχνικές

Εγκαταστάσεις» σημαίνει τις δεσμευτικές Οδηγίες Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής που απευθύνονται σε οικοτεχνικές
εγκαταστάσεις τροφίμων φυτικής προέλευσης και εκδίδονται
από τον Προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας και τις δεσμευτικές Οδηγίες Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής που απευθύνονται σε οικοτεχνικές
εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης και εκδίδονται
από το Διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δυνάμει του
παρόντος Νόμου·
«οικοτεχνική δραστηριότητα» σημαίνει τη δραστηριότητα που
περιλαμβάνει τη παραγωγή από μεταποίηση, σήμανση και
απευθείας

διάθεση

μικρών

ποσοτήτων

προϊόντων

οικοτεχνίας·
«οικοτεχνική εγκατάσταση» σημαίνει ιδιωτική κατοικία, μικρή
΄

οικοτεχνική μονάδα, άλλη εγκατάσταση όπως αυτή ορίζεται
από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 401/2013 ή κρεοπωλείο, που
βρίσκεται εκτός αστικών περιοχών της Δημοκρατίας και όπου
ασκείται οικοτεχνική δραστηριότητα·
«οικοτεχνικά ζωικά προϊόντα» σημαίνει πουλερικά, κουνέλια
και περιστέρια, προϊόντα με βάση το νωπό γάλα, νωπά

Παράρτημα Ι.

αλιευτικά προϊόντα, σαλιγκάρια, όπως αυτά ορίζονται από
τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 401/2013

και ωμά αλλαντικά

όπως αυτά ορίζονται από τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π.
377/2009·
«οικοτεχνικά προϊόντα φυτικής προέλευσης» σημαίνει τα

5

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
φυτικής προέλευσης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι·
«ορεινές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές που ευρίσκονται σε
υψομετρική ζώνη μεταξύ εξακοσίων (600) και χιλίων
εννιακοσίων πενήντα (1950) μέτρων από την επιφάνεια της
θάλασσας·
«προϊόντα οικοτεχνίας» σημαίνει:
(α) οικοτεχνικά προϊόντα φυτικής προέλευσης, προϊόντα από
το μέλι και οικοτεχνικά ζωικά προϊόντα το πρωταρχικό
συστατικό των οποίων έχει ως χώρα καταγωγής ή τόπο
προέλευσης την Κύπρο, και
(β) χειροτεχνικά προϊόντα οικοτεχνικής δραστηριότητας·
«προσυσκευασμένο τρόφιμο» σημαίνει μονάδα πώλησης η
οποία:
(α) είναι έτοιμη προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και
(β) αποτελείται από τρόφιμο και τη συσκευασία, μέσα στην
οποία το τρόφιμο έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά
του προς πώληση, η οποία συσκευασία καλύπτει το τρόφιμο
ολικά ή μερικά, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να
τροποποιηθεί το περιεχόμενο, χωρίς να ανοιχτεί ή να
τροποποιηθεί η συσκευασία:
Νοείται ότι οι όροι «προσυσκευάζω» και «προσυσκευασία»
τυγχάνουν ανάλογης ερμηνείας·
«πρωταρχικό συστατικό» σημαίνει το συστατικό ή τα
συστατικά τροφίμου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από
το 50 % του τροφίμου αυτού, ή τα οποία συνήθως
συνδέονται από τον καταναλωτή με την ονομασία του
τροφίμου και για τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις,
απαιτείται ποσοτική αναγραφή·
«συστατικό»

σημαίνει

συμπεριλαμβανομένων

οποιαδήποτε
των

ουσία

αρωματικών

ή

προϊόν,

υλών,

των

προσθέτων τροφίμων και των ενζύμων τροφίμων, καθώς και
οιοδήποτε στοιχείο ενός σύνθετου συστατικού, οι οποίες
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός
τροφίμου και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν,
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ακόμη και σε διαφοροποιημένη μορφή:
Νοείται ότι τα υπολείμματα δεν θεωρούνται «συστατικά»·
«τελικός καταναλωτής» σημαίνει καταναλωτή τροφίμων ή
προϊόντων, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ή
προϊόντα στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας μίας
επιχείρησης·
«Τοπικό Σχέδιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από το άρθρο 10 του περί του περί Πολεοδομίας και
Χωροταξίας Νόμου·
«τουριστικό κατάλυμα» σημαίνει κατάλυμα ή οργανωμένο
χώρο, άλλο ή ξενοδοχείο, στο οποίο παρέχεται κατ’
επάγγελμα διαμονή ή ευκολίες για διαμονή και διαθέτει άδεια
λειτουργίας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και
Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και των κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει αυτού·
«υπεύθυνος εγκατάστασης» σημαίνει το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει ότι τηρούνται
οι απαιτήσεις της νομοθεσίας στην οικοτεχνική εγκατάσταση
που βρίσκεται υπό τον έλεγχό του·
«υποστατικά» σημαίνει καταστήματα λιανικής πώλησης,
επιχειρήσεις

εστίασης,

ξενοδοχεία

και

τουριστικά

προϊόντα

οικοτεχνικής

δραστηριότητας»

καταλύματα·
«χειροτεχνικά
σημαίνει

προϊόντα

ξυλοτεχνίας,

κεντητικής,

υφαντικής,

μεταλλοτεχνίας,

καλαθοπλεχτικής,

ψηφιδωτού,

κεραμικής,

αργυροχρυσοχοΐας,
δερματοτεχνίας,

ενδυματολογίας, υαλουργίας, βιβλιοδεσίας, αγγειοπλαστικής,
ξυλογλυπτικής και βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλα
προϊόντα χειροτεχνίας·
Σκοπός του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των

και της τήρησης Μητρώου.

όρων και απαιτήσεων παραγωγής από μεταποίηση και
διάθεσης οικοτεχνικών προϊόντων και των προϋποθέσεων
για την υποχρεωτική εγγραφή οικοτεχνικών εγκαταστάσεων
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στο Μητρώο.
(2) Σκοπός της τήρησης του Μητρώου είναι η υποχρεωτική
εγγραφή όλων των οικοτεχνικών εγκαταστάσεων που
πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 7
και η τήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τη
λήψη αποφάσεων, την οικονομική ενίσχυσή τους και την
άσκηση πολιτικής, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε άλλη
νόμιμη χρήση από τις Αρμόδιες Αρχές

και από άλλους

συναρμόδιους φορείς.

Πεδίο εφαρμογής.

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην παραγωγή από τη
μεταποίηση σε οικοτεχνικές εγκαταστάσεις και τη διάθεσή
απευθείας στον τελικό καταναλωτή, σε υποστατικά

ή σε

λαϊκή αγορά ή αλλιώς όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε εν
ισχύ

νομοθεσίες,

μικρών

ποσοτήτων

προϊόντων

οικοτεχνίας.
(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των
εξουσιών και αρμοδιοτήτων αρμοδίων αρχών δυνάμει των
διατάξεων νόμων, κανονισμών, οδηγιών και διαταγμάτων
που έχουν εκδοθεί στη Δημοκρατία ή οδηγιών, κανονισμών ή
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε ισχύ, σε
σχέση με θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και
ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
Αρμόδιες Αρχές και άσκηση

5.-(1) Αρμόδια Αρχή Δημιουργίας και Τήρησης του Μητρώου

εξουσιών.

ορίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ο
οποίος θα ασκεί τις εξουσίες που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ
του παρόντος Νόμου.
(2) Αρμόδιες Αρχές επιφορτισμένες με την ευθύνη της
εφαρμογής των Μερών ΙΙΙ και ΙV του παρόντος Νόμου
ορίζονται:
(α)

ο

Διευθυντής

της

Υπηρεσίας

Βιομηχανίας

και

Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας όσον αφορά τις Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο

Μητρώο Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων Παραγωγής Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών
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Προϊόντων.
(β)

ο

Διευθυντής

Υπουργείου

των

Κτηνιατρικών

Γεωργίας,

Αγροτικής

Υπηρεσιών

του

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος όσον αφορά τις Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις
που είναι εγγεγραμμένες στο

Μητρώο Καταχωρημένων

Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
(γ)

ο Προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του

Υπουργείου

Υγείας,

όσον

αφορά

τις

Οικοτεχνικές

Εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

Οικοτεχνικών

Μητρώο
Προϊόντων

Φυτικής Προέλευσης και Οικοτεχνικών Προϊόντων από το
μέλι.

(3) Οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται, κατά την άσκηση των κατά
τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων και των
καθηκόντων τους, να συνεργάζονται µε τον Κυπριακό
Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), με άλλες αρχές, όργανα,
σώματα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Μητρώο οικοτεχνικών

6. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) καταρτίζει,

εγκαταστάσεων.

τηρεί και δημοσιεύει, κατά τον καθορισμένο τρόπο σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή,

Μητρώο Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων, στο οποίο καταχωρούνται:
(α) το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή όνομα
εταιρείας, διεύθυνση ή εγγεγραμμένο γραφείο και άλλα
στοιχεία του υπευθύνου εγκατάστασης,
(β) η διεύθυνση της οικοτεχνικής εγκατάστασης,
(γ) το είδος οικοτεχνικής δραστηριότητας που ασκείται στην
οικοτεχνική εγκατάσταση, και
(δ) οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τις Αρμόδιες Αρχές, οι
βεβαιωθείσες παραβάσεις και οι επιβληθείσες κυρώσεις.

Αίτηση καταχώρησης στο

7.-(1) Πριν από την έναρξη λειτουργίας οικοτεχνικής

Μητρώο και στοιχεία που

εγκατάστασης,

πρέπει να προσκομίζονται.

απαιτείται

η

εγγραφή

στο

Μητρώο

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων που τηρεί ο Κυπριακός
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Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).
(2) Για την εγγραφή οικοτεχνικής εγκατάστασης στο Μητρώο
Οικοτεχνικών
εγκατάστασης

Εγκαταστάσεων,
οφείλει

να

κάθε

υποβάλει

υπεύθυνος

στον

Κυπριακό

Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ηλεκτρονικά αίτηση ή αίτηση
συμπληρωμένη γραπτά

στον τύπο που καθορίζεται στο

Παράρτημα ΙΙ.
Παράρτημα ΙΙ.

(3) Τηρουμένων των εδαφίων (6) έως και (9) κατωτέρω, με
την ηλεκτρονική ή γραπτή υποβολή του εντύπου της αίτησης
που αναφέρεται στο εδάφιο (2) υποβάλλονται από τον
υπεύθυνο εγκατάστασης και τα ακόλουθα συνοδευτικά
έγγραφα:
(α) αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο
αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο ή αντίγραφο Πιστοποιητικών
Σύστασης,
Γραφείου

Διευθυντών,

Μετόχων

και

Εγγεγραμμένου

στην περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό

πρόσωπο,
(β) αντίγραφο ισχύουσας πολεοδομικής και οικοδομικής
άδειας

που να επιτρέπει την ανάπτυξη οικοτεχνικής

δραστηριότητας:
Νοείται ότι αν:
(i) η οικοτεχνική εγκατάσταση εμπίπτει στις διατάξεις
ισχύοντος Διατάγματος Ανάπτυξης ή Εντολής ή Εγκυκλίου
που εξουσιοδοτεί αναπτύξεις οικοτεχνικών δραστηριοτήτων
έτσι ώστε να μην είναι αναγκαία η έγκριση της Πολεοδομικής
Αρχής σχετικά με όλα τα θέματα που αναφέρονται στο
άρθρο 22 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ή
(ii) λόγω της φύσεως της οικοτεχνικής δραστηριότητας, δεν
απαιτείται

πολεοδομική

άδεια

για

την

ανάπτυξη

της

δραστηριότητας στην οικοτεχνική εγκατάσταση, δυνάμει των
διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,
δεν

απαιτείται

η

υποβολή

αντιγράφου

ισχύουσας

πολεοδομικής άδειας,
και
(γ) όσον αφορά αίτηση Οικοτεχνικής Εγκατάστασης για
εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Ζωικών
Οικοτεχνικών Προϊόντων
Εγκαταστάσεων

ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών

Οικοτεχνικών
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Προϊόντων

Φυτικής

Προέλευσης και Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι,
αντίγραφο

ισχύοντος

πιστοποιητικού

υγείας

χειριστών

τροφίμων που απασχολούνται σε οικοτεχνική δραστηριότητα
στην εγκατάσταση, το οποίο εκδίδεται ανά διαστήματα
δώδεκα

μηνών

από

Πρώτο

Ιατρικό

Λειτουργό,

ως

προβλέπεται από το Δεύτερο Παράρτημα των περί της
Υγιεινής

και

του

Επίσημου

Ελέγχου

των

Τροφίμων

Κανονισμών του 2006 και 2011.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (Ι):
28.7.2006,

(4) Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών ή άλλων

16.12.2011.

δεδομένων που καταγράφονται στην αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο

Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων,

ο

υπεύθυνος

εγκατάστασης ενημερώνει ηλεκτρονικά ή γραπτώς την
Αρμόδια Αρχή εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
μεταβολής των εν λόγω δεδομένων.
(5) Η Αρμόδια Αρχή, αφού εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του
υπεύθυνου εγκατάστασης και τηρουμένων των διατάξεων
του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόμου) Νόμου καθώς και του Κανονισμού
125(Ι) του 2018.

(ΕΕ) 2016/679, δύναται να επαληθεύει ή να αντλεί όλες τις
πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με τις αιτήσεις κατά το
στάδιο εξέτασης των αιτήσεων για εγγραφή καθώς και μετά
την καταχώρηση στο Μητρώο, από βάσεις δεδομένων
καθώς και από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, αρχή, σώμα ή
οργανισμό κρίνει σκόπιμο.
(6) Υπεύθυνος εγκατάστασης που έχει εγγραφεί στο μητρώο
πιστοποιημένων εγκαταστάσεων που τηρείται δυνάμει των
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 401/2013, δύναται να αιτηθεί την
εγγραφή της στο Μητρώο
Ζωικών

Επίσημη Εφημερίδα,

Οικοτεχνικών

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων

Προϊόντων

ως

οικοτεχνική

εγκατάσταση με την ηλεκτρονική ή γραπτή υποβολή:

Παράρτημα Τρίτο (Ι):
15.11.2013,

(α) της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων που

01.03.2019.

αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) ανωτέρω, και
(β) αντίγραφου ισχύοντος Πιστοποιητικού Καταχώρησης
Εγκατάστασης Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης που έχει
εκδοθεί δυνάμει των Κανονισμών που αναφέρονται στο
παρόν εδάφιο.
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(7) Υπεύθυνος κρεοπωλείου που παράγει και διαθέτει ωμά
αλλαντικά και έχει εγγραφεί στο μητρώο εγγεγραμμένων
κρεοπωλείων που τηρείται δυνάμει των Κανονισμών Κ.Δ.Π.
377/2009, δύναται να αιτηθεί την εγγραφή του στο Μητρώο
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

Ζωικών

Οικοτεχνικών

Προϊόντων ως οικοτεχνική εγκατάσταση με την ηλεκτρονική
ή γραπτή υποβολή:
(α) της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων που
αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), και
(β) αντίγραφου ισχύοντος πιστοποιητικού εγγραφής που έχει
εκδοθεί δυνάμει των Κανονισμών που αναφέρονται στο
παρόν εδάφιο.
(8)

Οικοτεχνική Εγκατάσταση που

ευρίσκεται σε μη

απομακρυσμένες και μη αστικές περιοχές στη Δημοκρατία, η
οποία αιτείται την εγγραφή της στο Μητρώο Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών Προϊόντων
Μητρώο
Προϊόντων

Οικοτεχνικών
Φυτικής

Εγκαταστάσεων
Προέλευσης

και

ή στο

Οικοτεχνικών
Οικοτεχνικών

Προϊόντων από το μέλι και δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο
πιστοποιημένων εγκαταστάσεων που τηρείται δυνάμει των
Κανονισμών 401/2013 ή δεν αποτελεί κρεοπωλείο που έχει
εγγραφεί στο μητρώο εγγεγραμμένων κρεοπωλείων που
τηρείται δυνάμει των Κανονισμών 377/2009, απαιτείται:
(α) να παράγει τα οικοτεχνικά προϊόντα σε ξεχωριστό χώρο
εργασίας που να είναι ανεξάρτητος από την κουζίνα της
ιδιωτικής κατοικίας ή εγκατάστασης, και
(β) ο χώρος εργασίας να περιλαμβάνει εργαλεία και
εξοπλισμό που να μην χρησιμοποιούνται για άλλους
σκοπούς.
(9)

Οικοτεχνική

Εγκατάσταση

που

ευρίσκεται

σε

απομακρυσμένες και μη αστικές περιοχές στη Δημοκρατία
και αιτείται την εγγραφή της

στο Μητρώο Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών Προϊόντων
Μητρώο
Προϊόντων

Οικοτεχνικών
Φυτικής

Εγκαταστάσεων
Προέλευσης

και

ή στο

Οικοτεχνικών
Οικοτεχνικών

Προϊόντων από το μέλι και δεν έχει εγγραφεί στο μητρώο
πιστοποιημένων εγκαταστάσεων που τηρείται δυνάμει των
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Κανονισμών 401/2013 ή δεν αποτελεί κρεοπωλείο που έχει
εγγραφεί στο μητρώο εγγεγραμμένων κρεοπωλείων που
τηρείται δυνάμει των

Κανονισμών 377/2009, δύναται να

παράγει τα οικοτεχνικά προϊόντα στην κουζίνα της ιδιωτικής
κατοικίας ή εγκατάστασης.
(10) Καμία οικοτεχνική εγκατάσταση δύναται να λειτουργεί
στη Δημοκρατία, εκτός εάν αυτή είναι καταχωρημένη στο
Μητρώο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.
Εξέταση αίτησης και εγγραφή

8.-(1) Ο

Κυπριακός

Οργανισμός Τυποποίησης

στο Μητρώο.

διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των

(CYS)

υποβαλλόμενων εγγράφων και οφείλει να ολοκληρώσει την
εξέταση της αίτησης που υποβλήθηκε δυνάμει του άρθρου 7
το αργότερο εντός 30 (τριάντα) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής της, και σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο,
δύναται

να

επιθεωρήσουν
αναφέρουν

ζητήσει
την

από

τις

οικοτεχνική

γραπτώς

Αρμόδιες

Αρχές

εγκατάσταση

στον

Κυπριακό

και

να
να

Οργανισμό

Τυποποίησης (CYS) τα ευρήματά τους.
(2) Κατά την εξέταση της αίτησης, σε περίπτωση που
διαπιστωθούν από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
(CYS)

ουσιώδεις

ανακρίβειες

ή

λάθη

ή

απαιτηθούν

περαιτέρω πληροφορίες ή έγγραφα και δεν υποβληθούν από
τον αιτητή το αργότερο εντός 30 (τριάντα) ημερών από την
ημέρα που θα ζητηθούν, η αίτηση θα απορρίπτεται και θα
ενημερώνεται σχετικά ο υπεύθυνος εγκατάστασης.
(3) Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) εγγράφει
την οικοτεχνική εγκατάσταση στο Μητρώο εφόσον κρίνει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7, παραχωρεί
ατομικό αριθμό μητρώου της οικοτεχνικής εγκατάστασης και
αναρτά τα στοιχεία της οικοτεχνικής εγκατάστασης στην
ιστοσελίδα του, το αργότερο εντός 5 (πέντε) ημερών από την
ημέρα παραχώρησης του ατομικού αριθμού μητρώου.
(4) Ο ατομικός αριθμός μητρώου που αναφέρεται στο εδάφιο
(3) είναι τετραψήφιος με αύξουσα σειρά εγγραφής και φέρει
ως πρόθεμα την λέξη «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ».
(5) Η οικοτεχνική εγκατάσταση οφείλει κατά την παραγωγή,
μεταποίηση, διάθεση, διακίνηση και έκθεση των οικοτεχνικών
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της προϊόντων να επιδεικνύει σε περίοπτη θέση τον ατομικό
αριθμό μητρώου της που αναφέρεται στο εδάφιο (4).

Διαγραφή από το Μητρώο.

9.-(1) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος της οικοτεχνικής
εγκατάστασης
εγκατάστασης

επιθυμεί

τη

διαγραφή

της

οικοτεχνικής

από το Μητρώο, υποβάλλει γραπτή ή

ηλεκτρονική αίτηση στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης
(CYS).
(2) Σε περίπτωση θανάτου του υπεύθυνου της οικοτεχνικής
εγκατάστασης, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή εκκαθάρισης του
υπεύθυνου της οικοτεχνικής εγκατάστασης, αν είναι νομικό
πρόσωπο, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
προχωρεί στη διαγραφή από το Μητρώο.
(3) Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
δικαίωμα

αυτεπάγγελτης

διαγραφής

έχει

εγκατάστασης

εγγεγραμμένης στο Μητρώο, εφόσον διαπιστωθεί, σε
συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με την
περίπτωση, ότι η εγκατάσταση δεν ικανοποιεί πλέον τις
προϋποθέσεις εγγραφής της στο Μητρώο και τις διατάξεις
που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, τις δυνάμει αυτού
εκδιδόμενες Οδηγίες και την υφιστάμενη νομοθεσία.
(4) Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) , προτού
προχωρήσει στη διαγραφή οικοτεχνικών εγκαταστάσεων
εγγεγραμμένων στο Μητρώο δυνάμει του εδαφίου 3,
ενημερώνει

σχετικά

εγκατάστασης
επικοινωνίας

στην
του

για

τον

υπεύθυνο

τελευταία
τους

της

οικοτεχνικής

γνωστή

λόγους της

διεύθυνση
προτιθέμενης

διαγραφής και ο υπεύθυνος της οικοτεχνικής εγκατάστασης
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της επιστολής
δύναται να προβάλει λόγους για τη μη διαγραφή του:
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Κυπριακός Οργανισμός
Τυποποίησης

(CYS)

προχωρήσει

στη

διαγραφή

εγκατάστασης εγγεγραμμένης στο Μητρώο, ο υπεύθυνος της
εγκατάστασης που διαγράφηκε, δύναται εντός 30 (τριάντα)
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης να υποβάλει
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ένσταση η οποία εξετάζεται από την ειδική επιτροπή που
συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 και αυτή
αποφασίζει τελεσίδικα εντός ενός (1) μηνός από την
ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
Συνέπειες διαγραφής από το

10. Η διαγραφή της οικοτεχνικής εγκατάστασης από το

Μητρώο.

Μητρώο συνεπάγεται την άμεση απαγόρευση παραγωγής,
μεταποίησης και διάθεσης οικοτεχνικών προϊόντων από την
εγκατάσταση και τερματίζει οποιαδήποτε ωφελήματα και
δικαιώματα τα οποία απολαύει ένεκα της εγγραφής της στο
Μητρώο και της συμμετοχής της σε σχέδια κρατικών
ενισχύσεων ή άλλα σχέδια χορηγιών και επιδοτήσεων προς
οικοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Ειδική τριμελής επιτροπή.

11.-(1) Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο η οποία έχει
απορριφθεί ή ένσταση επί απόφασης διαγραφής από το
Μητρώο δυνάμει του άρθρου 9 ή απόφαση επιβολής
διοικητικού

προστίμου

δυνάμει

του

άρθρου

17,

επανεξετάζεται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία
συστήνεται για το σκοπό αυτό δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (2), μετά από ένσταση που υποβάλλεται γραπτώς
από τον αιτητή εντός 30 (τριάντα) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της απορριπτικής απόφασης επί
αίτησης ή της απόφασης διαγραφής από το Μητρώο ή της
απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου.
(2) Συστήνεται ειδική τριμελής επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από τα ακόλουθα πρόσωπα:
(α)

όσον

αφορά

ένσταση

που

αφορά

οικοτεχνική

εγκατάσταση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών Προϊόντων
Μητρώο
Προϊόντων

Οικοτεχνικών
Φυτικής

Εγκαταστάσεων
Προέλευσης

και

ή στο

Οικοτεχνικών
Οικοτεχνικών

Προϊόντων από το μέλι:
(i) ένα (1) Λειτουργό των Υγειονομικών Υπηρεσιών των
Ιατρικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, ο
οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου
Υγείας και προεδρεύει της επιτροπής·
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(ii) ένα (1) Λειτουργό του Τομέα Γεωργίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό
Διευθυντή του

του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος· και
(iii) ένα (1) Λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή
του

Υπουργείου

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Περιβάλλοντος,
(β) όσον αφορά ένσταση που αφορά που αφορά οικοτεχνική
εγκατάσταση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών Προϊόντων:
(i) δύο (2) Λειτουργούς του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, οι οποίοι ορίζονται από το Γενικό Διευθυντή
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο
ένας εκ των οποίων προεδρεύει της επιτροπής· και
(ii) ένα (1) Λειτουργό του

Κυπριακού Οργανισμού

Τυποποίησης (CYS), ο οποίος ορίζεται από το Γενικό
Διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).
(3) Προτού εκδώσει την απόφαση της, η ειδική τριμελής
επιτροπή ενημερώνει ηλεκτρονικά ή γραπτώς το ενιστάμενο
πρόσωπο παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής γραπτών
ή προφορικών παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.
(4) Η ειδική τριμελής επιτροπή δύναται να καλέσει ενώπιον
της οποιοδήποτε πρόσωπο, η παρουσία του οποίου κρίνεται
απαραίτητη από την ίδια για τη διεξαγωγή των εργασιών της.
(5) Απαρτία αποτελούν όλα τα μέλη της ειδικής τριμελούς
επιτροπής. Έγκυρες αποφάσεις λαμβάνονται με τη θετική
ψήφο της πλειοψηφίας των μελών.
(6) Η ειδική τριμελής επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη
απόφαση την οποία κοινοποιεί στο ενιστάμενο πρόσωπο και
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ή την
Αρμόδια Αρχή που επέβαλλε το διοικητικό πρόστιμο,
ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία περιέχονται
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πληροφορίες για το δικαίωμα προσφυγής εναντίον της
απόφασής της ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.
Δημοσίευση Μητρώου.

12. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας
Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

(Προστασία

του

Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης
(CYS) και οι Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για τη δημοσίευση
του Μητρώου, επικαιροποιημένου ανά τακτά διαστήματα,
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα τους.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
Διάθεση οικοτεχνικών

13. Οικοτεχνική εγκατάσταση που έχει εγγραφεί στο Μητρώο

προϊόντων.

δύναται να διαθέτει οικοτεχνικά προϊόντα με τον ατομικό
αριθμό μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 8(4), εφόσον
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο,
(β) πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των
Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,
(γ) πληροί τις πρόνοιες της υφιστάμενης

νομοθεσίας της

Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη παραγωγή,
μεταποίηση, συσκευασία, διάθεση, διακίνηση και έκθεση
οικοτεχνικών προϊόντων,
(δ) η επισήμανση των οικοτεχνικών προϊόντων
προέλευσης

και

οικοτεχνικών

προϊόντων

ζωικής
φυτικής

προέλευσης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των Κανονισμών
Κ.Δ.Π. 401/2013 ή των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 307/2009,
ανάλογα με την περίπτωση και του περί Τροφίμων (Έλεγχος
και Πώληση) Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων
Κανονισμών και Διαταγμάτων και των οδηγιών ή κανονισμών
ή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε ισχύ,
(ε)

όσον

αφορά

οικοτεχνικά

εγκατάστασης

που

είναι

Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

προϊόντα

εγγεγραμμένη
Ζωικών

οικοτεχνικής
στο

Μητρώο

Οικοτεχνικών

Προϊόντων ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Οικοτεχνικών

Προϊόντων

Φυτικής

Προέλευσης

και

Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι, υπάρχει πλήρης
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συμμόρφωση προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων όπως καθορίζονται στις Οδηγίες
Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις
που

εκδίδεται

Υπηρεσιών

ή

από
τον

τον

Διευθυντή

Προϊστάμενο

των
των

Κτηνιατρικών
Υγειονομικών

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου.
Όροι και προϋποθέσεις

14.Οικοτεχνικά προϊόντα οικοτεχνικής εγκατάστασης που

συσκευασίας, διακίνησης,

είναι

διάθεσης και έκθεσης ζωικών
και φυτικών οικοτεχνικών
προϊόντων.

εγγεγραμμένη

στο

Μητρώο

Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών Προϊόντων ή στο
Μητρώο
Προϊόντων
Προϊόντων

Οικοτεχνικών
Φυτικής
από

το

Εγκαταστάσεων
Προέλευσης

μέλι,

Οικοτεχνικών

και

Οικοτεχνικών

παράγονται,

μεταποιούνται,

συσκευάζονται, διατίθενται, διακινούνται και εκτίθενται από
την οικοτεχνική εγκατάσταση σε προσυσκευασμένη ή μη
μορφή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 401/2013
ή των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 307/2009, ανάλογα με την
περίπτωση και του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση)
Νόμου και τους δυνάμει αυτού Κανονισμούς.

Υποχρεώσεις υπεύθυνου
εγκατάστασης.

15. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης οφείλει να εξασφαλίζει ότι
όλα τα στάδια της παραγωγής των οικοτεχνικών προϊόντων
από τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση, τη
διακίνηση, τη διάθεση και την έκθεση των οικοτεχνικών
προϊόντων πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που
καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο, τις δυνάμει αυτού
εκδιδόμενες Οδηγίες και την υφιστάμενη νομοθεσία της
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ορισμός και

16.-(1) Έκαστη Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με το αν η

αρμοδιότητες

οικοτεχνική εγκατάσταση έχει υποβάλλει αίτηση για την

των
Επιθεωρητών.

εγγραφή της ή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικοτεχνικών
Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών Προϊόντων ή στο
Μητρώο
Προϊόντων

Οικοτεχνικών
Φυτικής

Εγκαταστάσεων
Προέλευσης

και

Οικοτεχνικών
Οικοτεχνικών

Προϊόντων από το μέλι ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών
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Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών Προϊόντων,
ορίζει λειτουργούς της ή άλλα πρόσωπα ως Επιθεωρητές, οι
οποίοι εξουσιοδοτούνται να διεξάγουν τους αναγκαίους
ελέγχους

προς

διαπίστωση

της

ικανοποίησης

των

προϋποθέσεων του άρθρου 7 ή της τήρησης των διατάξεων
του παρόντος Νόμου και των Οδηγιών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού.
(2) Ο ορισμός άλλων προσώπων ως Επιθεωρητών έχει
ορισμένη χρονική διάρκεια και δύναται οποτεδήποτε να
ανακαλείται.
(3) Κάθε Επιθεωρητής δύναται, σε οποιαδήποτε εύλογη
ώρα, να εισέρχεται σε οποιοδήποτε οικοτεχνική εγκατάσταση
που έχει κάνει αίτηση να εγγραφεί στο Μητρώο ή είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο, με σκοπό:
(α) την επιθεώρηση για διαπίστωση της ικανοποίησης των
προϋποθέσεων του άρθρου 7 ή τυχόν εντοπισμό σημείων
κινδύνου·
(β) τον έλεγχο διαδικασιών, εγγράφων και άλλων στοιχείων
που αφορούν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Οδηγιών και τη
λήψη αντιγράφων τους·
(γ)

όσον

αφορά

οικοτεχνική

εγκατάσταση

που

είναι

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Ζωικών

Οικοτεχνικών

Οικοτεχνικών

Προϊόντων

Εγκαταστάσεων

ή

στο

Οικοτεχνικών

Μητρώο
Προϊόντων

Φυτικής Προέλευσης και Οικοτεχνικών Προϊόντων από το
μέλι, τον έλεγχο της τήρησης των Οδηγιών Ορθής Υγιεινής
Πρακτικής

για

Οικοτεχνικές

Εγκαταστάσεις

και

την

επιθεώρηση του χώρου όπου αποθηκεύονται υλικά, μέσα
συσκευασίας και εξοπλισμός σχετικά με την παραγωγή,
διαλογή, συσκευασία ή αποθήκευση τροφίμων·
(δ)

όσον

αφορά

οικοτεχνική

εγκατάσταση

που

είναι

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών Προϊόντων, τον έλεγχο των
τεχνικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων
καθώς και της διαδικασίας παραγωγής τους αναφορικά με τα
σχέδια, υλικά και στοιχεία τεχνικής και παράδοσης· και
(ε) την παρακολούθηση και την εφαρμογή των μέτρων όπως
η Αρμόδια Αρχή καθορίζει, ανάλογα με την περίπτωση.
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Διοικητικό πρόστιμο.

17.-(1) Έκαστη Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με το αν η
οικοτεχνική εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

Ζωικών

Οικοτεχνικών

Προϊόντων ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Οικοτεχνικών

Προϊόντων

Φυτικής

Προέλευσης

Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι

και

ή στο Μητρώο

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών
Προϊόντων, εξετάζει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν υποβολής
παραπόνου, οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόμου ή Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.
(2) Σε περίπτωση όπου, κατά τον έλεγχο που διεξάγεται
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 ή κατά τη διερεύνηση
που διεξάγεται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, διαπιστωθεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του
παρόντος Νόμου ή Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,
έκαστη Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο
κάτω ενέργειες:
(α) να συστήσει εγγράφως στο πρόσωπο το οποίο διέπραξε
την παράβαση όπως μέσα σε τακτή προθεσμία τερματίσει
την παράβαση και αποφύγει την επανάληψή της στο μέλλον·
ή
(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσια (€200)
ευρώ για έκαστη παράβαση, ανάλογα με τη φύση, τη
βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης.
(3) Προτού επιβάλει οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο,
έκαστη

Αρμόδια

Αρχή

ενημερώνει

γραπτώς

το

επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το
διοικητικό πρόστιμο και τους λόγους για τους οποίους
προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντάς του το
δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.
(4) Έκαστη Αρμόδια Αρχή

επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο,

δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), με αιτιολογημένη
απόφασή της, την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο
πρόσωπο και στην οποία:
(α) καθορίζεται η παράβαση ή η παράλειψη συμμόρφωσης
για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο·
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(β) αναφέρεται το δικαίωμα και η χρονική προθεσμία των 30
(τριάντα) ημερών μέσα στην οποία δύναται το επηρεαζόμενο
πρόσωπο να προσβάλει την απόφαση, με ένσταση στην
ειδική τριμελή επιτροπή του ορίζεται δυνάμει του άρθρου 11·
και
(γ) καθορίζεται το ποσό του διοικητικού προστίμου και η
προθεσμία μέσα στην οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο
οφείλει να πληρώσει το διοικητικό πρόστιμο.
(5) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής του
διοικητικού προστίμου, έκαστη Αρμόδια Αρχή

λαμβάνει

δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως
αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.
Έκδοση Οδηγιών.

18.-(1) Έκαστη Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με το αν η
οικοτεχνική εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Οικοτεχνικών

Εγκαταστάσεων

Ζωικών

Οικοτεχνικών

Προϊόντων ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων
Οικοτεχνικών

Προϊόντων

Φυτικής

Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι

Προέλευσης

και

ή στο Μητρώο

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών Οικοτεχνικών
Προϊόντων,

δύναται

να

εκδίδει

Οδηγίες,

κατόπιν

προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης, με τις οποίες
καθορίζονται οι λεπτομέρειες και εξειδικεύεται ο τρόπος
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οι
οποίες είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την
εφαρμογή

τους

για

τα

πρόσωπα

προς

τα

οποία

απευθύνονται.
(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του
εδαφίου (1), οι Οδηγίες δύναται να ρυθμίζουν ειδικότερα τα
ακόλουθα:
(α) τη ρύθμιση διαδικαστικών και τεχνικών θεμάτων,
(β)

την

Ορθή

Υγιεινή

Πρακτική

για

Οικοτεχνικές

Εγκαταστάσεις,
(γ)

την

υιοθέτηση

προγραμμάτων

εκπαίδευσης

των

υπεύθυνων εγκαταστάσεων στην βασική υγιεινή τροφίμων,
(δ)

την

υιοθέτηση

σχεδίων

ενισχύσεων,

χορηγιών,

ωφελημάτων ή κινήτρων προς οικοτεχνικές εγκαταστάσεις,
.

(ε) τη ρύθμιση προθεσμιών και επιβολής διοικητικών
προστίμων για παράβαση των Οδηγιών,
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(στ) την τροποποίηση των Παραρτημάτων του Νόμου.
(3) Οι Οδηγίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας και αναρτώνται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα
του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και των
Αρμοδίων Αρχών.

Ποινικά αδικήματα.

19.-(1)

Πρόσωπο

το

οποίο

λειτουργεί

εγκατάσταση

παραγωγής, μεταποίησης ή διάθεσης προϊόντων οικοτεχνίας
που δεν είναι καταχωρημένη στο Μητρώο σύμφωνα με τον
παρόντα Νόμο, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1,000).
(2) Πρόσωπο το οποίο, μετά από σχετική ειδοποίηση από
τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS) ή από
Αρμόδια Αρχή, αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να εκπληρώσει
υποχρεώσεις που προκύπτουν βάσει των διατάξεων του
Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών, είναι
ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια
ευρώ (€1,000).
Έναρξη ισχύος.

20. Ο παρών Νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(Άρθρο 2)
Γεωργικά Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης
1. Προϊόντα της αμπέλου, περιλαμβανομένων οίνων, ζιβανίας, σουτζούκου, κιοφτερίου,
παλουζέ και εψήματος.
2. Γλυκά του Κουταλιού
3. Μαρμελάδες
4. Προϊόντα από την τριανταφυλλιά
5. Προϊόντα της ελιάς και του ελαιόλαδου, εξαιρουμένης της εμφιάλωσης ελαιόλαδου.
6. Δημητριακά προϊόντα, αρτοσκευάσματα και ζυμαρικά
7. Προϊόντα της χαρουπιάς
8. Προϊόντα με μέλι και/ή ξηρούς καρπούς
9. Προϊόντα της συκιάς
10. Αποξηραμένα Φρούτα και Αρωματικά Φυτά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Άρθρο 7(2))
Τύπος Αίτησης
για Εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CYS)
Ο περί των Όρων και Απαιτήσεων Παραγωγής, Μεταποίησης και Διάθεσης Προϊόντων
Οικοτεχνίας και Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ
Ονοματεπώνυμο Αιτητή (φυσικού προσώπου):

Αρ.Ταυτ.:

Ονομασία Νομικού Προσώπου (έτσι όπως αυτή ακριβώς αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Σύστασης Νομικού
Προσώπου):
Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου:
Ονοματεπώνυμο Διευθυντή:
Εμπορική Επωνυμία (αν
υπάρχει):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Λεωφ./Οδός:
T.K.:
Δήμος/Κοινότητα:

Αρ.Ταυτ.:

Πόλη:
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Αρ.:

E-mail:
Αρ.Τηλ.
|
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λεωφ./Οδός:
Περιοχή:
| Δήμος/Κοινότητα:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου:
E-mail:
Θέση που κατέχει:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - Παρακαλώ σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:

Αρ.:
Πόλη:

ΤΚ:

Τηλ:

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
ΖΩΙΚΑ: Παρακαλώ σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:
ΕΑΝ ΝΑΙ, Παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό
Καταχώρησης Εγκατάστασης Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης:
ΦΥΤΙΚΑ: Παρακαλώ σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:
Β. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ. - Παρακαλώ σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ:
ΕΙΔΟΣ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ:
Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση στο παρελθόν για το ίδιο υποστατικό ή έχει ήδη καταχώρηση είτε από
το ίδιο πρόσωπο/εταιρεία είτε από προηγούμενο κάτοχο, παρακαλώ αναφέρετε:
________________________________________________________________________________
Αρ. Φακ.:
Αρ. Καταχώρησης: Ονοματεπώνυμο προκάτοχου / όνομα προκάτοχης εταιρείας:
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι τα πιο πάνω
στοιχεία είναι ορθά, πλήρη και αληθή. Δίδω τη συγκατάθεση μου όπως τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτησή
μου δημοσιοποιηθούν στο Μητρώο το οποίο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και των
Αρμοδίων Αρχών.
Επιβεβαιώνω ότι ο Οργανισμός ή Αρμόδια Αρχή δύναται να επαληθεύει ή να αντλεί όλες τις πληροφορίες και τα
δεδομένα σχετικά με την αίτηση κατά το στάδιο εξέτασης για εγγραφή καθώς και μετά την καταχώρηση στο
Μητρώο, από βάσεις δεδομένων καθώς και από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό κρίνει σκόπιμο ο
Οργανισμός ή Αρμόδια Αρχή.
Υπογραφή:……………………………………………
Ονοματεπώνυμο (ολογράφως) Αιτητή/τριας ή Διευθυντή/τριας Νομικού Προσώπου:…………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ημερομηνία: ______________
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Εγκρίνεται:

Επώνυμο:

Δεν Εγκρίνεται:

Υπογραφή:

Παρατηρήσεις:

Ημερ……….
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