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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (κ. Μάριος Αδαμίδης – Ανώτερος 
Λειτουργός Γεωργίας) 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

άρθρο 2. Ορισμοί  
 

(σελ.1) - «απομακρυσμένες περιοχές» σημαίνει τις 

ορεινές και ημιορεινές περιοχές,  
 
(σελ. 1) - «αστικές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές 
που καλύπτονται από τα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, 
Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου» 
 
(σελ. 2) - «ημιορεινές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές 
που ευρίσκονται σε υψομετρική ζώνη μεταξύ 
τριακοσίων (300) και εξακοσίων (600) μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας 
 
(σελ. 6) - «ορεινές περιοχές» σημαίνει τις περιοχές 
που ευρίσκονται σε υψομετρική ζώνη μεταξύ 
εξακοσίων (600) και χιλίων εννιακοσίων πενήντα 
(1950) μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας 
 

Ομοιόμορφος ορισμός των 

ορεινών κοινοτήτων αφού 

υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για 

τις ορεινές περιοχές είτε μέσα 

από το Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είτε μέσω του 

Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων. 
 

Η εισήγηση θα 

υιοθετηθεί. Οι ορισμοί θα 

διαφοροποιηθούν στη 

βάση καταλόγων που 

έχουν καθοριστεί για τις 

ορεινές /μειονεκτικές και 

απόμακρες κοινότητες.  

 

 

2. 
 
 
 

άρθρο 7(8) (α) (σελ.12) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται 

 
«Οικοτεχνική Εγκατάσταση που ευρίσκεται σε μη 
απομακρυσμένες και μη αστικές περιοχές στη 
Δημοκρατία η οποία αιτείται την εγγραφή της  στο 
Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Ζωικών 

Οι μη αστικές κοινότητες κάτω 

των 300 μ. θα μπορούν να 

μεταποιούν μόνο σε χώρους εκτός 

της οικίας.  

 

Αιτιολόγηση - Διάκριση μεταξύ 

των κοινοτήτων κάτω των 300 

Το άρθρο θα 

διαφοροποιηθεί ως το 

σχόλιο πιο πάνω. 

  

Σημειώνεται πως, με βάση 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

την υγιεινή των τροφίμων, 
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Οικοτεχνικών Προϊόντων  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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».  
(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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, δύναται να παράγει τα 
οικοτεχνικά προϊόντα στην κουζίνα της ιδιωτικής 
κατοικίας ή εγκατάστασης». 
 
 

μέτρων οι οποίες είναι 

απομακρυσμένες π.χ Σύμπλεγμα 

κοινοτήτων Κάτω Πύργου, και 

άλλες αγροτικές περιοχές.  
 

η παραγωγή οικοτεχνικών 

προϊόντων (φυτικής 

προέλευσης) στην κουζίνα 

της οικίας μπορεί να 

επιτραπεί μόνο σε 

περιπτώσεις που οι εν 

λόγω οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις βρίσκονται 

σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Σε διαφορετική 

περίπτωση, θα πρέπει η 

οικοτεχνική 

δραστηριότητα να 

πραγματοποιείται σε 

ξεχωριστό χώρο εργασίας.  
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3. 
 
 
 

άρθρο 11(2) (α) ii (σελ.15) - Ειδική Τριμελής 

Επιτροπή  

 
«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  ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και Οικοτεχνικών Προϊόντων από το 
μέλι: 
 
(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 Υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος» 
 
 

Να γίνει «Λειτουργό του 

Τμήματος Γεωργίας ….»  εκτός 

και εάν στην Επιτροπή αυτή θα 

εξετάζονται και οικοτεχνικά 

προϊόντα όπως αλιείας οπότε να 

παραμείνει το λεκτικό ως έχει.  
 

Αιτιολόγηση - Το Μητρώο 

μελισσοκόμων τηρείται από το 

Τμήμα Γεωργίας. 
 

1. Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση για «ένα (1) 

Λειτουργό του Τμήματος 

Γεωργίας».  

 

Σημειώνεται ότι, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 2 

(σελ. 5) Ορισμοί  – 

«οικοτεχνικά ζωικά 

προϊόντα», τα νωπά 

αλιευτικά προϊόντα 

καλύπτονται από τις 

Νομοθεσίες των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. 

 

2. Με βάση το Παράρτημα 

Ι, το Νομοσχέδιο καλύπτει 

την παραγωγή 

οικοτεχνικών προϊόντων 

με μέλι  και όχι την 

συσκευασία μελιού. Θα 

διευκρινιστεί. 
  

4. 
 
 

άρθρο 12 (σελ.16)– Δημοσίευση Μητρώου 

 

«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».  

 

Να οριστεί το ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα – εισήγηση ανά 

τετράμηνο. 

 

Αιτιολόγηση - διαφάνεια στο 

κάθε πόσο θα επικαιροποιείται 

το Μητρώο. 

Μη αποδεκτή εισήγηση.  

 

Η διατύπωση θεωρείται 

ικανοποιητική καθότι 

υπάρχει διαφάνεια με την 

δημοσίευση του Μητρώου. 
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5. 
 
 
 

 

Άρθρο 15 (σελ.18) - Υποχρεώσεις υπευθύνου 

εγκατάστασης 

 
« 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».  
 
άρθρο 2 (σελ.6) – ορισμοί  

 
«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. 
 
«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 οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών 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 

Πώς διασφαλίζεται η παραγωγή 

των τελικών προϊόντων ότι είναι 

από τοπικές πρώτες ύλες και όχι 

από εισαγόμενες; 
 

 

Ο έλεγχος για την τήρηση 

των διατάξεων του Νόμου 

θα πραγματοποιείται από 

τις αρμόδιες αρχές, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 (2) 

(σελ. 8) και το άρθρο 16 

(Μέρος IV, σελ18 -19). 
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εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόμη 
και σε διαφοροποιημένη μορφή: 
Νοείται ότι  τα υπολείμματα δεν θεωρούνται 
«συστατικά»·  

 
 

6. 
 

άρθρο 16 (3) (σελ.19) – Ορισμός και αρμοδιότητες των 

επιθεωρητών  

 

«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».  
 
 

Η εξουσία του επιθεωρητή να 

εισέρχεται σε οποιαδήποτε 

οικοτεχνική εγκατάσταση 

(συνεπώς και σε Οικία) 

ενδεχομένως να είναι ενάντια 

στο συνταγματικό δικαίωμα το 

οποίο είναι κατοχυρωμένο. Θα 

υπάρχει πρόβλημα στην εξέταση 

καταγγελιών για δραστηριότητες 

οικοτεχνίας από μη 

εγγεγραμμένες εγκαταστάσεις 

στις οποίες μόνο με ένταλμα 

δικαστηρίου θα δύναται να 

πραγματοποιηθεί έλεγχος.  

 

Αιτιολόγηση –άρθρο 16 του 

Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας -  α) Η κατοικία 

καθενός είναι απαραβίαστη, β) Η 

είσοδος σε οποιαδήποτε κατοικία 

ή οποιαδήποτε έρευνα εντός 

αυτής δεν επιτρέπεται, εκτός 

όταν και όπως ο νόμος ορίζει και 

κατόπιν δικαστικού εντάλματος 

δεόντως αιτιολογημένου ή όταν η 

είσοδος γίνεται με τη ρητή 

συναίνεση του ενοίκου ή με 

σκοπό τη διάσωση θυμάτων 

οποιουδήποτε αδικήματος βίας ή 

οποιασδήποτε καταστροφής. 

Ο επιθεωρητής θα μπορεί 

να εισέρχεται με γραπτή 

συγκατάθεση του 

υπεύθυνου της 

οικοτεχνικής 

εγκατάστασης.  
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7.  
 
 

άρθρο 17(5) (σελ.21)– Διοικητικό Πρόστιμο 

 
«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».  

Να οριστεί χρονικό διάστημα 

εντός του οποίου θα πρέπει να 

πληρωθεί το πρόστιμο. 

 

Αιτιολόγηση - Να υπάρχει 

σαφήνεια στο πότε θα προωθείται 

η υπόθεση στο δικαστήριο. 
 

Θα προστεθεί στο άρθρο 

17 (5) η φράση 

«παρεχόμενης άπρακτης 
της προθεσμίας …..» που 

καθορίζεται βάσει του 

άρθρου 17(4)(β) και (γ). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 

(4) (β) και (γ): 

«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· 
(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 
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(γ) καθορίζεται το ποσό 
του διοικητικού 
προστίμου και η 
προθεσμία μέσα στην 
οποία το επηρεαζόμενο 
πρόσωπο οφείλει να 
πληρώσει το διοικητικό 
πρόστιμο». 
 

8. 
 
 

Γενικό σχόλιο Δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη 
για το πόσο χρονικό διάστημα 

δίνεται στους υφιστάμενους 

επηρεαζόμενους να εγγραφούν 

στο μητρώο.   

 

Αιτιολόγηση - Υπάρχουν 

υφιστάμενα κρεοπωλεία και 

άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες 

παράγουν στη παρούσα φάση. 
 

Θα ληφθεί σχετική 

απόφαση σε μεταγενέστερο 

στάδιο ώστε κατά την 

ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του Νόμου να τεθεί 

χρονικό περιθώριο 

προσαρμογής των 

υφιστάμενων 

οικοτεχνικών μονάδων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Υπουργείο Υγείας, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τομέας 
Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας – κα. Κατερίνα 
Λεμονιάτη Κτηνιατρικός Λειτουργός 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

άρθρο 2 (σελ.3) - Ορισμοί  

 
«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 ̇ 
 
«κρεοπωλείο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον 
όρο αυτό στους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 307/2009. 
 

Να διορθωθεί ο αριθμός των 

Κ.Δ.Π αντικαθιστώντας τον με 

τον αρ.377/2009. 

 

Αιτιολόγηση –  αυτή είναι η 

αρίθμηση των Κανονισμών 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση 

2. 
 
 
 

άρθρο 2 (σελ.4)  - Ορισμοί 

 

«μικρές ποσότητες σημαίνει την παραγωγή από 
μεταποίηση: 
 
(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 τα πενήντα 
κιλά (50kg) ημερησίως». 
 
 

Να προστεθεί η φράση « στους 

Κανονισμούς Κ.Δ.Π 401/2013»  

 

Αιτιολόγηση– Αυτό 

περιλαμβάνεται στην ονομασία 

των Κανονισμών. Η προσθήκη 

αφορά την συντομογραφία των 

λέξεων Κανονιστικών 

Διοικητικών Πράξεων -ΚΔΠ. 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση 
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3. 
 
 
 

άρθρο 2 - Ορισμοί (σελ.5)  

 
«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. 
 
 
 
  

Να προστεθεί η φράση «…..στα 
τρόφιμα ζωικής προέλευσης και 
κρεοπωλεία η εγκατάσταση που 
περιγράφεται στους 
Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 401/2013 
και Κ.Δ.Π. 377/2009 
αντίστοιχα». 
 

Αιτιολόγηση – Να φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση 

των τροφίμων ζωικής 

προέλευσης, η εγκατάσταση 

παραγωγής τους διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις νομοθεσίες που 

διέπουν τον σκοπό αυτό.        
 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 

 
4. 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.7) 

 
«υποστατικά» σημαίνει καταστήματα λιανικής 
πώλησης, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία και 
τουριστικά καταλύματα».  

 

Να προστεθεί η φράση:  

 

«Υποστατικά» σημαίνει ……. 

και στην περίπτωση των 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

όπως προνοείται από τους 

Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 401/2013 

και Κ.Δ.Π. 377/2009. 

 

Αιτιολόγηση – Να φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η διάθεση των 

τροφίμων ζωικής προέλευσης, 

πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τις νομοθεσίες που διέπουν το 

σκοπό αυτό.   
 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 

5. 
 
 

άρθρο 5 (2) (β) (σελ.9) – Αρμόδιες Αρχές και άσκηση 

εξουσιών  

 

Να προστεθεί και η φράση 

«……..και στο μητρώο 

εγγεγραμμένων κρεοπωλείων». 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 
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 «ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος όσον αφορά τις Οικοτεχνικές 
Εγκαταστάσεις που είναι εγγεγραμμένες στο  Μητρώο 
Καταχωρημένων Εγκαταστάσεων Τροφίμων Ζωικής 
Προέλευσης».  

 

Αιτιολόγηση – Το προτεινόμενο 

νομοσχέδιο περιλαμβάνει και 

τις εργασίες των κρεοπωλείων, 

ως εκ τούτου πρέπει να 

συμπεριληφθούν και οι 

κανονισμοί που διέπουν τα 

κρεοπωλεία. 

 

 
6. 
 

άρθρο 7(8) και 7(9) (σελ.12 -13)  - Αίτηση 

καταχώρησης στο Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται  
 
(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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». 
 
 

Διαγραφή άρθρου 

 

Αιτιολόγηση– Η παραγωγή και 

η επεξεργασία των τροφίμων 

ζωικής προέλευσης μικρών 

ποσοτήτων, διέπονται από τους 

Κανονισμούς Κ.Δ.Π.  401/2013 

και η λειτουργία των 

κρεοπωλείων διέπονται από 

τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 

377/2009. Ως εκ τούτου και 

όπως έχει αναφερθεί και 

σημειωθεί σε όλες τις 

συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για τον 

καταρτισμό του εν λόγω 

προτεινόμενου νομοσχεδίου, 

ζητούμε όπως τα άρθρα 7(8) και 

7(9) του νομοσχεδίου 

διαγραφούν ώστε να μην 

υπάρχει αντίθεση στην 

ερμηνεία από αυτή που διέπουν 

οι προαναφερόμενοι Κανονισμοί 

και οι οποίοι έχουν εκδοθεί 

βάσει κανονισμών και 

υποχρέωσης από την 

Το άρθρο θα 

διαφοροποιηθεί ανάλογα 

ώστε η δυνατότητα 

παραγωγής οικοτεχνικών 

προϊόντων στην κουζίνα της 

ιδιωτικής κατοικίας σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

να αφορά μόνο τα προϊόντα 

φυτικής προέλευσης. 



11 
 

(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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, δύναται να παράγει τα 
οικοτεχνικά προϊόντα στην κουζίνα της  ιδιωτικής 
κατοικίας ή εγκατάστασης». 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

7.  
 
 

άρθρο 13(δ)- Διάθεση οικοτεχνικών προϊόντων 

(σελ.17) 

 

«η επισήμανση των οικοτεχνικών προϊόντων  ζωικής 
προέλευσης και οικοτεχνικών προϊόντων φυτικής 
προέλευσης είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των 
Κανονισμών Κ.Δ.Π. 401/2013 ή των Κανονισμών  
Κ.Δ.Π. 307/2009 …….» 
 

Να διορθωθεί ο αριθμός των 

ΚΔΠ αντικαθιστώντας τον με 

τον αριθμό 377/2009. 
 

Αιτιολόγηση – Αυτή είναι η 

αρίθμηση των Κανονισμών 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 

8. 
 
 

άρθρο 14  - Όροι και προϋποθέσεις συσκευασίας, 

διακίνησης, διάθεσης και έκθεσης ζωικών και 

φυτικών οικοτεχνικών προϊόντων (σελ.18) 

 

 «.…..σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 
401/2013 ή των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 307/2009, …..».  
 
 

 

Α) Να σημειωθεί «…..των 

Κανονισμών Κ.Δ.Π 

401/2013…..» 
 

Β) Να διορθωθεί ο αριθμός των 

Κ.Δ.Π αντικαθιστώντας τον με 

τον αρ.377/2009. 

Αιτιολόγηση –  

Α) Αυτό περιλαμβάνεται στην 

ονομασία των Κανονισμών. Η 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 
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προσθήκη αφορά την 

συντομογραφία των λέξεων 

Κανονιστικών Διοικητικών 

Πράξεων -ΚΔΠ. 

 

Β) Αυτή είναι η αρίθμηση των 

Κανονισμών. 
 

9. 
 
 
 
 

άρθρο 17 (2)(β) – Διοικητικό πρόστιμο (σελ.20) 

 
«να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι διακόσια 
(€200) ευρώ για έκαστη παράβαση, ανάλογα με τη 
φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης». 
 
  

Να προστεθεί η φράση ….ευρώ 

«ή άλλο ποσό όπως αυτό 

καθορίζεται με βάση τους 

Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 401/2013 

και Κ.Δ.Π. 377/2009» για 

έκαστη παράβαση, ανάλογα με 

τη φύση, …… 

 

Αιτιολόγηση – Εκδόθηκαν 

διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα 

με τους Κανονισμούς  Κ.Δ.Π. 

401/2013 και Κ.Δ.Π. 377/2009.     

 
 

Θα εξεταστεί με τη Νομική 

Υπηρεσία κατά πόσο 

δημιουργείται πρόβλημα με 

τον καθορισμό προστίμου 

στη βάση δύο Νομοθεσιών. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS),  

κα Έλενα Δημοσθένους, Λειτουργός Τυποποίησης 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.3)  

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

 

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

 

Αιτιολόγηση - Ο Κυπριακός 

Οργανισμός Τυποποίησης είναι 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

με βάση το νόμο του. 
 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 

2. 
 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.4)  

 
«Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων» σημαίνει το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 6 Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων το οποίο αποτελείται από το Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Ζωικών Οικοτεχνικών 
Προϊόντων, το Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης  και 
Οικοτεχνικών Προϊόντων από το μέλι και το Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Χειροτεχνικών 
Οικοτεχνικών Προϊόντων. 
 

Αντικατάσταση της λέξης «Μητρώο» 

στον ορισμό και στο περιεχόμενο 

του νόμου με τη λέξη «Μητρώα» 

 

Αιτιολόγηση - Με βάση τον ορισμό 

και το περιεχόμενο του προσχεδίου, 

θα δημιουργηθούν 3 διαφορετικά 

μητρώα για οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις οι οποίες θα 

ελέγχονται από 3 διαφορετικές 

αρμόδιες αρχές, και για τις οποίες 

θα απαιτούνται διαφορετικά 

έγγραφα για σκοπούς καταχώρησης. 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 
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3. 
 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.5)  

 
«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». 
 

Δεν υπάρχει αναφορά σε 

δεσμευτικές Οδηγίες που 

απευθύνονται σε οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις Χειροτεχνικών 

Οικοτεχνικών Προϊόντων 

 

Αιτιολόγηση– Δεν θα υπάρχουν 

οποιεσδήποτε σχετικές οδηγίες; 

Ακόμα και αν δεν απαιτείται κάποια 

άδεια δεν υπάρχει καμία δέσμευση 

τήρησης οδηγιών π.χ. όσο αφορά τη 

γενική ασφάλεια προϊόντων; 

Δεν απαιτείται Οδηγός 

για άλλα προϊόντα 

πλην των τροφίμων. 

 

 
4. 
 
 

άρθρο 6(δ) – Μητρώο οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 

 
«Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 
καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει, κατά τον 
καθορισμένο τρόπο σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή,  
Μητρώο Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων, στο οποίο 
καταχωρούνται: 
 
(δ) οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τις Αρμόδιες Αρχές, 
οι βεβαιωθείσες παραβάσεις και οι επιβληθείσες 
κυρώσεις». 
 

  

Το σημείο αυτό θα πρέπει να 

διαγραφεί αφού δεν άπτεται των 

αρμοδιοτήτων του CYS.  

 

Αιτιολόγηση – Οτιδήποτε αφορά 

παραβάσεις, κυρώσεις ή κάτι άλλο 

είναι ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας 

αρχής, ως επίσης και το πότε θα 

αρθούν οι κυρώσεις κτλ.  

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί 

πρόνοια με την οποία οι αρμόδιες 

αρχές θα ενημερώνουν τον CYS 

όταν αρθεί κάποια άδεια για να 

αφαιρείται από τα Μητρώα. 

Αντίστοιχα, θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί πρόνοια και για την 

επανένταξη του. 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 
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5. 
 
 
 

άρθρο 7 (3) (β) – Αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο 

και στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται (σελ.10) 
 

(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: 
 
(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, 
 

Θα πρέπει να καθοριστεί σαφώς τι 

είδους αποδεικτικά χρειάζονται για 

το σκοπό αυτό π.χ. είτε πολεοδομική 

άδεια που να καταγράφει σαφώς ότι 

επιτρέπεται η ανάπτυξη της 

οικοτεχνικής δραστηριότητας είτε 

βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι 

δεν απαιτείται η σχετική άδεια. 

 

Αιτιολόγηση - Ο CYS στο πλαίσιο 

διατήρησης των μητρώων δεν μπορεί 

να έχει την ευθύνη αξιολόγησης της 

ανάγκης για πολεοδομική άδεια, 

καθώς και οποιονδήποτε άλλων 

αποδεικτικών.  Όλα τα στοιχεία που 

θα απαιτείται να προσκομιστούν θα 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. 

 

 

 

 

  

Θα διαγραφεί η 

παράγραφος (3) (β) (ii) 

και η παράγραφος (3) 

(β) (i) αντικατασταθεί 

ως ακολούθως:                          

 

«Νοείται εάν για 
οικοτεχνική 
δραστηριότητα 
Πολεοδομική Άδεια 
θεωρείται χορηγηθείσα 
χωρίς να υποβληθεί η 
οποιαδήποτε αίτηση, 
δυνάμει Διατάγματος 
Ανάπτυξης (Γενικού ή 
Ειδικού) όπως ορίζεται 
από το άρθρο 22 του 
Περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου, 
τότε δεν θα απαιτείται 
η υποβολή αντιγράφου 
ισχύουσας 
Πολεοδομικής Άδειας». 

 

Επιπρόσθετα, στην 

αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο θα προστεθεί 

πεδίο όπου θα 

δηλώνεται υπεύθυνα  

ότι, βάσει Διατάγματος 

Ανάπτυξης, δεν 

απαιτείται η υποβολή 

αντιγράφου ισχύουσας 

Πολεοδομικής Άδειας. 
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Σχετική αναφορά θα 

γίνεται και στο Μέρος 

ΙΙ άρθρο (6) του 

Νομοσχεδίου – 

στοιχεία που πρέπει να 
καταχωρούνται στο 
Μητρώο οικοτεχνικών 
εγκαταστάσεων. 
 

 
6. 
 
 

 

άρθρο 7(8) και 7(9) - Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται 

(σελ.12 -13)   
 
(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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». 

 

Θα πρέπει να μπει πρόνοια για 

προσκόμιση των σχετικών αδειών αν 

υπάρχουν, για προϊόντα οικοτεχνίας 

μη ζωικής προέλευσης και εάν δεν 

υπάρχουν και με δεδομένο ότι η 

νομοθεσία το επιτρέπει, να 

διευκρινιστεί ότι με την 

καταχώρησή τους στο Μητρώο ο 

CYS θα ενημερώνει σχετικά την 

αρμόδια αρχή.  

 

Αιτιολόγηση – Όλα τα στοιχεία που 

θα απαιτείται να προσκομιστούν  θα 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένα. 

 

 

1. Τα στοιχεία που 

απαιτείται να 

προσκομίζονται 

αναφέρονται στο άρθρο 

(7) του Νομοσχεδίου.  

Για τα οικοτεχνικά 

προϊόντα φυτικής 

προέλευσης δεν 

απαιτείται η 

προσκόμιση άλλων 

στοιχείων πέραν από 

αυτά που αναφέρονται 

στο άρθρο (7) (3) του 

Νομοσχεδίου. 

 

Θα γίνει πιο ξεκάθαρο 

με τη συμπερίληψη 

πρόνοιας και για τα 

προϊόντα αυτά.  

 

2. Το άρθρο 7 (8) και (9) 

θα διαφοροποιηθεί ώστε 

ο διαχωρισμός που 

γίνεται για τη 
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(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών 
Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης και 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, δύναται να παράγει τα 
οικοτεχνικά προϊόντα  στην κουζίνα της  ιδιωτικής 
κατοικίας ή εγκατάστασης». 
 

δυνατότητα παραγωγής 

στην κουζίνα ιδιωτικής 

κατοικίας να αφορά 

μόνο τα οικοτεχνικά 

προϊόντα φυτικής 

προέλευσης.  

 

Επιπρόσθετα, θα 

εξεταστεί κατά πόσο οι 

εν λόγω παράγραφοι (8) 

και (9) όντως πρέπει να 

αποτελούν μέρος του 

άρθρου 7 (3) ή θα 

πρέπει να περιληφθούν 

σε άλλο άρθρο, εφόσον 

δεν αφορούν τη 

διαδικασία τήρησης του 

Μητρώου και 

Εγγραφής. 

 

 
7. 
 
 
 

 

άρθρο 8(1) – Εξέταση αίτησης και εγγραφή στο 

Μητρώο (σελ.13) 

 

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 
διενεργεί ταχύ και συνοπτικό έλεγχο πληρότητας των 
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 ζητήσει από τις Αρμόδιες Αρχές να επιθεωρήσουν 
την οικοτεχνική εγκατάσταση και να αναφέρουν 
γραπτώς στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης 
(CYS) τα ευρήματά τους». 

 

Να διαγραφεί η πρόταση  

«…….. και σε περίπτωση που το 

κρίνει σκόπιμο, δύναται να ζητήσει 

από τις Αρμόδιες Αρχές να 

επιθεωρήσουν την οικοτεχνική 

εγκατάσταση και να αναφέρουν 

γραπτώς στον Κυπριακό Οργανισμό 

Τυποποίησης (CYS) τα ευρήματά 

τους». 

 

Αιτιολόγηση – Δεν είναι στην 

αρμοδιότητα του CYS να ζητήσει 

έλεγχο από την αρμόδια αρχή ούτε 

να δώσει σχετικές οδηγίες. 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 
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Η αρμοδιότητα του CYS στο πλαίσιο 

τήρησης των μητρώων θα αφορά 

μόνο τον έλεγχο των αιτήσεων, την 

πληρότητα εγγράφων που 

υποβάλλονται για την καταχώρηση 

στα Μητρώα. Αντίθετα, εάν υπάρχει 

λόγος απόρριψης αιτήσεων ή 

διαγραφής από τα Μητρώα, η 

εκάστοτε αρμόδια αρχή θα πρέπει να 

ενημερώνει σχετικά τον CYS. 

 

 
8. 
 
 
 
 
 

 

άρθρο 9(3) – Διαγραφή από το Μητρώο (σελ.14) 

 

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)  έχει 
δικαίωμα αυτεπάγγελτης διαγραφής 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». 
 

 

 

Διαγραφή και προσθήκη της 

ακόλουθης φράσης «Ο Κυπριακός 

Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) 

έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτης 

διαγραφής εγκατάστασης 

εγγεγραμμένης στο Μητρώο, εφόσον 

διαπιστωθεί, σε συνεργασία με 

ενημερωθεί γραπτώς από την 

Αρμόδια Αρχή,……» 

 

Αιτιολόγηση – Από τη στιγμή που 

τα στοιχεία που προσκομίστηκαν 

κατά την αίτηση ήταν 

ικανοποιητικά και έγινε η 

καταχώρηση, θα πρέπει να είναι 

σαφές ότι για να γίνει διαγραφή από 

το μητρώο θα πρέπει θα πρέπει ο 

CYS να ενημερωθεί γραπτώς από 

την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή με 

οδηγίες διαγραφής από το Μητρώο. 

 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 
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9. 
 
 

άρθρο 11(2) (α) (β) και (5) – Ειδική τριμελής 

Επιτροπή (σελ.15 και 16) 

 
11. (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  ή στο Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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· 
 
(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 

Στο σημείο (β) υπάρχει εμπλοκή 

λειτουργού του CYS ενώ στο (Α) όχι. 

Θα πρέπει να υπάρχει και στα δύο 

όχι για να κρίνει επί του τεχνικού 

μέρους, αφού δεν είναι αυτό στην 

αρμοδιότητα του, αλλά επί του 

διαδικαστικού. 

Με βάση τα πιο πάνω η Επιτροπή 

για το σημείο (α) θα είναι 

τετραμελής και για το (β) τριμελής. 

 

Επομένως η φράση «Ειδική 

τριμελής Επιτροπή» θα πρέπει να 

τροποποιηθεί σε «ειδική επιτροπή» 

σε όλα τα σημεία του άρθρου 11.  

 

Για το θέμα της πλειοψηφίας στο 

σημείο 5, θα πρέπει να οριστεί τι 

γίνεται σε περίπτωση ισοψηφίας -

π.χ βαρύνουσα ψήφος του 

Προέδρου. 

 

 

Αιτιολόγηση - Ο CYS πρέπει να 

εκπροσωπείται και στις δύο 

Επιτροπές αφού έχει την ευθύνη 

διατήρησης του μητρώου. 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση.  

 

1. Θα διαμορφωθεί σε 

«Ειδική Επιτροπή»  

2. Θα προστεθεί στο 

σημείο (α) (iv) και ένας 

εκπρόσωπος του CYS.   

3. Θα καθοριστεί η 

περίπτωση ισοψηφίας 

στην τετραμελή 

Επιτροπή. 
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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). 
  
(5) Απαρτία αποτελούν όλα τα μέλη της ειδικής 
τριμελούς επιτροπής. Έγκυρες αποφάσεις 
λαμβάνονται με τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των 
μελών. 
 

 
10. 

 

άρθρο 18 (3) – Έκδοση Οδηγιών (σελ.2) 

 
«Οι Οδηγίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας και αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης 
(CYS) και των Αρμοδίων Αρχών». 
 
 
 

Διαγραφή φράσης « ………. και 

αναρτώνται στην ηλεκτρονική 

ιστοσελίδα του Κυπριακού 

Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) και 

των Αρμοδίων Αρχών». 

 

Αιτιολόγηση - Δεν εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες του CYS η δημοσίευση 

οποιονδήποτε Οδηγιών αναφέρονται 

στο άρθρο 18. Ο CYS θα δημοσιεύει 

στην ιστοσελίδα του μόνο τα 

μητρώα. 

 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 

 
11. 

 

άρθρο 19(2) – Ποινικά αδικήματα (σελ.22) 

 

«Πρόσωπο το οποίο, μετά από σχετική ειδοποίηση από 

Διαγραφή της φράσης «Πρόσωπο το 
οποίο, μετά από σχετική ειδοποίηση 
από τον Κυπριακό Οργανισμό 

Θα υιοθετηθεί η 

εισήγηση. 
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 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)». 
 
 

  

Τυποποίησης (CYS) από Αρμόδια 
Αρχή,…..….» 
 
Αιτιολόγηση - Με βάση τις πρόνοιες 

του Μέρους ΙΙ του Νόμου, ο CYS 

δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις 

ή/και προσκόμιση στοιχείων για 

σκοπούς καταχώρησης στο μητρώο, 

αλλά δεν εκδίδει προειδοποιήσεις 

ούτε επιβάλλει πρόστιμα. 

 

 

 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

1. Ενώ υπάρχει Παράρτημα Ι με 

τα είδη προϊόντων φυτικής 

προέλευσης δεν υπάρχει 

αντίστοιχο για τις άλλες 

κατηγορίες (υπάρχουν γενικές 

αναφορές στο κείμενο).  

 

2. Στο νόμο δεν περιλαμβάνεται 

καμία πρόνοια προσκόμισης 

στοιχείων ή αποδεικτικών, για 

σκοπούς καταχώρησης, 

αναφορικά με  

α) τη διασφάλιση της 

παραγωγής στις ποσότητες που 

ορίζει ο νόμος και 

β) τη διασφάλιση ότι το 

πρωταρχικό συστατικό είναι 

τοπικής προέλευσης. 

 

3. Δεν υπάρχει πρόνοια σε 

περίπτωση που μια οικοτεχνική 

 

1. Δεν απαιτείται να 

υπάρχει αντίστοιχο 

Παράρτημα για τα 

οικοτεχνικά ζωικά 

προϊόντα και 

χειροτεχνικά προϊόντα 

εφόσον αυτά ορίζονται 

στο άρθρο 2 – Ορισμοί :  

 

(α) σελ. 5 - 

«οικοτεχνικά ζωικά 

προϊόντα», στο οποίο 

γίνεται αναφορά και 

στους σχετικούς 

Κανονισμούς 

 

(β) σελ. 7 - 

«χειροτεχνικά προϊόντα 

οικοτεχνικής 

δραστηριότητας» στο 

οποίο καθορίζονται τα 

εν λόγω προϊόντα. 
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εγκατάσταση παράγει προϊόντα 

ζωικής ή/και φυτικής 

προέλευσης ή/και χειροτεχνίας. 

Λογικά θα πρέπει να γίνεται 

για την ίδια εγκατάσταση 

ξεχωριστή καταχώρηση με βάση 

τη δραστηριότητα.  

 

4. Δεν αναφέρεται οτιδήποτε για 

το Τέλος Εγγραφής στα μητρώα, 

ούτε και αν η εγγραφή 

ανανεώνεται (ετήσια ή με άλλη 

συχνότητα). 

 

5. Δεν προσφέρεται ευελιξία όταν 

τα απαραίτητα έγγραφα – π.χ. 

Αίτηση - συμπεριλαμβάνονται 

και καθορίζονται επακριβώς 

μέσα στο νόμο, αφού αυτά 

μπορεί να αλλάξουν, να 

συμπτυχθούν κλπ., κάτι που θα 

απαιτεί τη χρονοβόρα 

διαδικασία τροποποίησης του 

νόμου. 

 

2. Ο έλεγχος για την 

τήρηση των διατάξεων 

του Νόμου θα 

πραγματοποιείται από 

τις αρμόδιες αρχές 

σύμφωνα με το άρθρο 5 

(2) (σελ. 8) και το άρθρο 

16 (σελ18 -19). 

 

Επιπρόσθετα, στην 

αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο θα προστεθούν 

πεδία όπου θα 

δηλώνονται πρόσθετες 

πληροφορίες σε σχέση : 

 

(α) με το προϊόν και 

την ποσότητα που θα 

χρησιμοποιείται ως 

πρώτη ύλη και θα 

αποτελεί το 

πρωταρχικό συστατικό 

του τροφίμου 

οικοτεχνικής 

παρασκευής.  

 

(β) τα είδη της 

οικοτεχνικής 

παρασκευής, δηλαδή τα 

προϊόντα που θα 

παράγονται και την 

κατά προσέγγιση 

προβλεπόμενη 

ποσότητά τους.   
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Σχετική αναφορά θα 

γίνεται και στο Μέρος 

ΙΙ άρθρο (6) του 

Νομοσχεδίου – 

στοιχεία που πρέπει να 
καταχωρούνται στο 
Μητρώο οικοτεχνικών 
εγκαταστάσεων. 
 

3. Σωστά, δεδομένου ότι 

θα υπάρχουν τρία 

ξεχωριστά Μητρώα, η 

καταχώρηση θα γίνεται 

ανάλογα με τα προϊόντα 

που θα παράγονται 

(φυτικά, ζωικά, 

χειροτεχνικά).  

  

4. α) Τέλος εγγραφής  

 

Οι οικοτεχνίες δεν θα 

καταβάλλουν τέλος για 

την εγγραφή τους στο 

Μητρώο.  

 

β) Ανανέωση εγγραφής  

 

Στο Νομοσχέδιο 

υπάρχει η ακόλουθη 

πρόνοια για την 

περίπτωση μεταβολής 

των δεδομένων / 

στοιχείων της αίτησης: 

Άρθρο (7) (4) (σελ. 11) 

«Σε περίπτωση 
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μεταβολής των 
προσωπικών ή άλλων 
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». 

 

Επιπρόσθετα, θα 

συμπεριληφθεί πρόνοια 

για ετήσια ανανέωση 

της εγγραφής στο 

Μητρώο.  

 

5. Θα αφαιρεθεί το 

Παράρτημα ΙΙ από το 

Νομοσχέδιο – Τύπος 

Αίτησης, ώστε να 

υπάρχει ευχέρεια 

διαφοροποίησης του 

εντύπου αν προκύψει 

ανάγκη χωρίς να 

χρειάζεται να 

τροποποιηθεί ο Νόμος. 

Ως εκ τούτου,  το άρθρο 

7 (2) τροποποιείται ως 
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ακολούθως: 

 

«Για την εγγραφή 
οικοτεχνικής 
εγκατάστασης στο 
Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων, κάθε 
υπεύθυνος 
εγκατάστασης οφείλει 
να υποβάλει στον 
Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης (CYS) 
ηλεκτρονικά αίτηση ή 
αίτηση συμπληρωμένη 
γραπτά. στον τύπο που 
καθορίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙ».  

 

Σημειώνεται ότι, στο 

άρθρο (6) του 

Νομοσχεδίου – Μητρώο 

οικοτεχνικών 

εγκαταστάσεων θα 

αναφέρονται τα 

στοιχεία τα οποία θα 

καταχωρούνται στο 

Μητρώο  

(π.χ. όνομα, διεύθυνση, 

είδος οικοτεχνικής 

εγκατάστασης, 

ποσότητες, πρωταρχικό 

συστατικό, κ.α). 
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ΛΟΕΛ Βιομήχανοι Λτδ, κ.Κυριάκος 

Χατζητοφής (Γενικός Διευθυντής) 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΥΕΕΒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

1.Ο κατάλογος προϊόντων είναι πολύ 

ευρύς και περιλαμβάνει πέραν από τα 

γεωργικά παράγωγα (μεταξύ αυτών 

ζιβανία και κρασί), ζωϊκά παράγωγα 

και χειροτεχνικά προϊόντα. 

 

2.Απουσιάζουν από την Νομοθεσία:  

 

α) το Τμήμα Τελωνείων, άρα η ζιβανία 

και οι ενδυναμωμένοι οίνοι δεν θα 

υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης και 

έλεγχο νομιμότητας παραγωγής και 

εμφιάλωσης και έτσι τίθεται θέμα 

αθέμιτου ανταγωνισμού. Επιπρόσθετα, 

τίθεται θέμα διασφάλισης του 

προτύπου ζιβανίας για το οποίο 

υπάρχει αυστηρή Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία ενσωματωμένη και στη δική 

μας νομοθεσία καθ ότι το 

συγκεκριμένο προϊόν είναι PGI 

(Προστατευόμενη Γεωγραφική 

Ένδειξη). Το ίδιο συμβαίνει και με 

την κουμανδαρία, που είναι προϊόν 

PDO (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης). 

Θα διαγραφούν από τον 

κατάλογο – Παράρτημα Ι - τα 

προϊόντα «οίνοι και ζιβανία», 

δηλαδή δεν θα καλύπτονται από 

το Νομοσχέδιο. 
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β) το Τμήμα Οινολογίας και 

Αμπελουργίας, που είναι η αρμόδια 

αρχή ελέγχου των προτύπων και της 

διαδικασίας παραγωγής και των 

αναγκαίων χημικών και άλλων 

αναλύσεων. 

 

Οι παραλείψεις αυτές αποτελούν 

πισωγύρισμα στην όλη προσπάθεια 

καθιέρωσης των προτύπων όσο και της 

διασφάλισης της υγείας των 

πολιτών/καταναλωτών.  

 

3.Η παραγωγή, φύλαξη και εμπορία 

Οινοπνευματοποιητικών Προϊόντων 

(Ζιβανία, Κουμμανδαρία ή και άλλα 

ενδυναμωμένα κρασιά) προϋποθέτουν, 

ανεξαρτήτως παραγόμενων ποσοτήτων, 

Άδεια Οινοπνευματοποιού και Άδεια 

διατήρησης Φορολογικής Αποθήκης.  

 

Ως εκ τούτου:  

 

α) τίθεται θέμα αθέμιτου 

ανταγωνισμού και ανοίγεται «μαύρη 

τρύπα» στο Σύστημα Ελέγχου 

Αποθεμάτων για το οποίο το Τμήμα 

Τελωνείων είναι πολύ αυστηρό.  

 

β) οι ποινές που προνοούνται από την 

νομοθεσία δεν είναι απαγορευτικές σε 

σχέση με το όφελος που θα 

αποκομίζουν κάποιοι παραγωγοί με 

την αφορολόγητη και ανεξέλεγκτη 

παραγωγή και εμπορία π.χ από την 
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εμπορία 1000 λίτρων ζιβανίας 

αποκομίζει όφελος €4.300 πλέον 

ΦΠΑ, έναντι ποινής κατά πού 

κατώτερης, άρα γιατί να μην 

προχωρήσει στην παράνομη πώληση. 

 

4.Ελλοχεύει ο κίνδυνος ανάπτυξης 

«άτυπων» συνεργασιών των 

«παραγωγών» αφού ο έλεγχος δεν είναι 

ο απαιτούμενος (δηλώνεται ένας, 

παράγουν δύο ή περισσότεροι). 

 

5.Οι Οικοτεχνικές εγκαταστάσεις 

παραγωγής κρασιών αλλά και 

αποστακτήρες δεν καλύπτονται από το 

Γενικό Διάταγμα του Περί 

Πολεοδομίας Νόμου  αρ.22. κατά 

συνέπεια υφίσταται θέμα για τις 

αναπτύξεις αυτές στο Νομοσχέδιο από 

χωροταξικής πλευράς.  
 

1. 
 
 
 

άρθρο 2(α) Ορισμοί (σελ.4) 

 
«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»  
 

Επειδή η ζιβανία είναι ΠΟΠ θα 

πρέπει να γίνει αναφορά στα φυσικά, 

χημικά ή/και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά καθώς και στη βασική 

μέθοδο παρασκευής (Γενικές 

Διατάξεις-Ταξινόμηση Ποικιλιών 

Αμπελιού). Τα ίδια ισχύουν και για τη 

Κουμανδαρία. 

 

Αιτιολόγηση -  Διάταγμα  του 2014 

(Κ.Δ.Π. 535/2014), (Κ.Δ.Π. 263/98, 

Κ.Δ.Π. 83/2000, Κ.Δ.Π. 125/2002) και 

για την Κουμανδαρία Κ.Δ.Π. 

214/2016. 

Θα διαγραφούν από τον 

κατάλογο – Παράρτημα Ι - τα 

προϊόντα «οίνοι και ζιβανία», 

δηλαδή δεν θα καλύπτονται από 

το Νομοσχέδιο και θα 

διαμορφωθούν ανάλογα οι 

σχετικές πρόνοιες του 

Νομοσχεδίου. 
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2. 
 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.5)  

 

«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». 
 

Πρέπει να διευκρινιστεί : 

 

α) κατά πόσο περιλαμβάνεται και μια 

εξ αυτών των δραστηριοτήτων  

 

β) ότι δεν περιλαμβάνει τις μη 

ελεγχόμενες από τη δημοκρατία 

περιοχές. 

 

 
 

α) Θα διαγραφούν από τον 

κατάλογο – Παράρτημα Ι - τα 

προϊόντα «οίνοι και ζιβανία», 

δηλαδή δεν θα καλύπτονται από 

το Νομοσχέδιο. 

 

β) από το Νομοσχέδιο δεν θα 

εξαιρούνται οικοτεχνικές 

μονάδες που βρίσκονται σε αυτές 

τις περιοχές. 

 
 

 
3. 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.7) 

 
«τελικός καταναλωτής» σημαίνει 
καταναλωτή τροφίμων ή προϊόντων, ο 
οποίος δεν χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ή 
προϊόντα στο πλαίσιο λειτουργίας ή 
δραστηριότητας μίας επιχείρησης». 
 
 
 
 
 

Πρέπει να γίνει καλύτερη διατύπωση 

ώστε να είναι ξεκάθαρο τι είναι 

καταναλωτής και να μπει ποσοτικός 

περιορισμός.  

 

Αιτιολόγηση – Ο περί Τελωνείων και 

Φόρων Καταναλώσεως Νόμος 

αναφέρεται «για ιδίαν χρήσιν ή 

κατανάλωσίν εν τω ιδίω αυτού οίκω 

και εις ποσότητα, μη υπερβαίνουσαν 

την μίαν οκάν». 
 

Η εισήγηση δεν είναι αποδεκτή 

καθότι η διατύπωση είναι 

ξεκάθαρη. Επιπρόσθετα, τα 

προϊόντα «οίνοι και ζιβανία» θα 

διαγραφούν από τον κατάλογο – 

Παράρτημα Ι - δηλαδή δεν θα 

καλύπτονται από το 

Νομοσχέδιο. 

 
 

4. 
 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.7)  

 
«υπεύθυνος εγκατάστασης» σημαίνει το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την 
ευθύνη να εξασφαλίζει ότι τηρούνται οι 

Να έχει κάποια σχέση και κάποια 

προσόντα σχετικά με τη 

δραστηριότητα.  

1. Μη αποδεκτή εισήγηση αφού 

δεν συνάδει με το πνεύμα και 

τους στόχους του Νομοσχεδίου.  
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απαιτήσεις της νομοθεσίας στην 
οικοτεχνική εγκατάσταση που βρίσκεται 
υπό τον έλεγχό του».  

 

2. Τα προϊόντα «οίνοι και 

ζιβανία» θα διαγραφούν από τον 

κατάλογο – Παράρτημα Ι -

δηλαδή δεν θα καλύπτονται από 

το Νομοσχέδιο. 

 

 
5. 
 

άρθρο 5 – Αρμόδιες Αρχές και άσκηση 

Εξουσιών (σελ.8) 

 
 

Στις αρμόδιες αρχές να προστεθεί και 

ο Έφορος Φορολογίας. 
 

Μη αποδεκτή εισήγηση αφού 

δεν συνάδει με το πνεύμα και 

τους στόχους του Νομοσχεδίου.  

 

6.  
 
 

άρθρο 5(3) - Αρμόδιες Αρχές και άσκηση 

Εξουσιών (σελ.9) 

 

«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».  
 

Να γίνει ρητή αναφορά στην τοπική 

αυτοδιοίκηση και στις επαρχιακές 

διοικήσεις. 
 

Μη αποδεκτή εισήγηση αφού η 

πρόνοια δεν περιορίζεται στις 

Αρχές για τις οποίες γίνεται 
αναφορά.  

7. 
 
 

Άρθρο 7 (1) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.9) 

 

«Πριν από την έναρξη λειτουργίας 
οικοτεχνικής εγκατάστασης, απαιτείται η 
εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων που τηρεί ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)». 
 

Η εγγραφή θα πρέπει να ανανεώνεται 

κάθε τακτό χρονικό διάστημα. 
 

Για περίπτωση μεταβολής των 

δεδομένων / στοιχείων της 

αίτησης το πιο κάτω άρθρο είναι 

σχετικό: 

 

Άρθρο (7) (4) (σελ. 11) «Σε 
περίπτωση μεταβολής των 
προσωπικών ή άλλων δεδομένων 
που καταγράφονται στην αίτηση 
για εγγραφή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων, ο 
υπεύθυνος εγκατάστασης 
ενημερώνει ηλεκτρονικά ή 
γραπτώς την Αρμόδια Αρχή 
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εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία μεταβολής των εν 
λόγω δεδομένων». 
 

Επιπρόσθετα, θα συμπεριληφθεί 

πρόνοια για ετήσια ανανέωση 

της εγγραφής στο Μητρώο.  
 

8. 
 
 

άρθρο 7(3) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.10) 

 
«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, Διευθυντών, Μετόχων και 
Εγγεγραμμένου Γραφείου  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 

Θα πρέπει να υποβάλλονται 

επιπρόσθετα:  

 

1) Βεβαίωση από μέλος του ΕΤΕΚ 

αναφορικά με την καταλληλόλητα του 

υποστατικού,  

 

2) Σχέδιο υγιεινής και ασφάλειας,  

 

3) Βεβαίωση Πυροσβεστικής για την 

καταλληλότητα του χώρου,  

 

4) Βεβαίωση από μέλος του ΕΤΕΚ 

αναφορικά με την καταλληλότητα των 

μηχανημάτων,  

 

5) Βεβαίωση ότι η εγκατάσταση δεν 

χρησιμοποιείται για άλλη οικονομική 

δραστηριότητα. 

 

Μη αποδεκτή εισήγηση καθότι 

δεν συνάδει με το πνεύμα του 

Νομοσχεδίου.  
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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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών 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». 
 

9. 
 
 

άρθρο 7(8) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.12) 

 

«Οικοτεχνική Εγκατάσταση που  

Γιατί η διαφοροποίηση? 

 

Με βάση Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

για την υγιεινή των τροφίμων, η 

παραγωγή οικοτεχνικών 

προϊόντων (φυτικής προέλευσης) 

στην κουζίνα της οικίας μπορεί 
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ευρίσκεται σε μη απομακρυσμένες και μη 
αστικές περιοχές στη Δημοκρατία, η οποία 
αιτείται την εγγραφή της  στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Ζωικών 
Οικοτεχνικών Προϊόντων  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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».  
 

 

να επιτραπεί μόνο σε 

περιπτώσεις που αυτές 

βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα πρέπει η 

οικοτεχνική δραστηριότητα να 

πραγματοποιείται σε ξεχωριστό 

χώρο εργασίας.  
 

10. 
 
 

άρθρο 9(3) – Διαγραφή από το Μητρώο 

(σελ.13) 

 

«Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης 
(CYS) έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτης 
διαγραφής εγκατάστασης εγγεγραμμένης 
στο Μητρώο, εφόσον διαπιστωθεί, σε 
συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή, ανάλογα 
με την περίπτωση, ότι η εγκατάσταση δεν 

Κάθε χρόνο να γίνεται 

επικαιροποίηση των εγγράφων αλλιώς 

να διαγράφεται αυτόματα από το 

Μητρώο. 

1. Ως το σχόλιο στο σημείο 7 πιο 

πάνω. 

 

2. Βλέπε άρθρο (9) σχετικά με 

τις πρόνοιες για «Διαγραφή από 

το Μητρώο».  
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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».  
 

 
11. 

 
 

άρθρο 13 – Διάθεση οικοτεχνικών 

προϊόντων (σελ.17) 

 
«Οικοτεχνική εγκατάσταση που έχει 
εγγραφεί στο Μητρώο 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, ……………..» 
 

Να είναι εγγεγραμμένη και στα 

Φορολογικά Μητρώα της Δημοκρατίας 

Μη αποδεκτή εισήγηση. 

Καλύπτεται από τις υφιστάμενες 

Νομοθεσίες του κράτους. 

 
12. 

 
 

άρθρο 15 – Υποχρεώσεις υπεύθυνου 

εγκατάστασης 

 

«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».  
 

Να προστεθεί στις υποχρεώσεις του 

υπεύθυνου εγκατάστασης 

  

α) να τηρεί ένα ελάχιστο σύστημα 

ιχνηλασιμότητας και ανάκλησης των 

μη ασφαλών προϊόντων.  

β) η σήμανση πρέπει να φέρει και 

αύξοντα αριθμό ώστε να ελέγχονται οι 

ποσότητες.  

Μη αποδεκτή εισήγηση . 

 

Με βάση το συγκεκριμένο 

άρθρο, για την παραγωγή και 

διάθεση των οικοτεχνικών 

προϊόντων θα πρέπει να 

πληρούνται οι σχετικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται 

τόσο στον παρόντα Νόμο όσο και 

στις δεσμευτικές Οδηγίες που 

θα εκδίδονται από τις Αρμόδιες 

Αρχές καθώς και ό,τι προνοείται 

στην εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία.  
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13. 
 

άρθρο 17(2) (α) – Διοικητικό πρόστιμο 

(σελ.20) 

 

 

«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. 

 

1.Να γίνει πρόβλεψη ώστε: 

 

i) σε περίπτωση κάποιας 

σοβαρής ή συνεχούς ή κατ’ 

επανάληψη παράβασης να 

διαγράφεται από το 

Μητρώο.  

ii) Σε περίπτωση που 

επιβληθεί ποινή να μην 

λειτουργεί η επιχείρηση 

μέχρι την εξόφληση του 

προστίμου 

iii) Σε περίπτωση διαγραφής να 

μην είναι εύκολη η αλλαγή 

του υπεύθυνου και 

επαναλειτουργία. 

 

2.Το πρόστιμο των €200 είναι χαμηλό, 

να είναι ανάλογο του τζίρου του. 

1.i) Θα εξεταστεί η ενσωμάτωση  

στο Νομοσχέδιο πρόνοιας με 

βάση την οποία οι οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις που υποπίπτουν 

σε συνεχείς ή κατ΄ επανάληψη 

παραβάσεις να διαγράφονται 

οριστικά από το Μητρώο. 

 

ii) Στο άρθρο (4) (γ) και (5) 

(σελ.20-21) του Νομοσχεδίου 

προνοείται προθεσμία μέσα στην 

οποία το επηρεαζόμενο πρόσωπο 

οφείλει να πληρώσει το 

διοικητικό πρόστιμο και τι 

γίνεται σε περίπτωση 

παράλειψης πληρωμής του. 

iii) Η κάθε αίτηση για εγγραφή 

θα εξετάζεται εξαρχής σύμφωνα 

με τα στοιχεία που θα 

υποβάλλονται. 

3. Οι ποινές που προνοούνται 

μπορούν να φθάσουν μέχρι τα 

€1,000. Το άρθρο (19) είναι 

σχετικό.  

 

 

14. 

 

 

άρθρο 19 (1) και (2) – Ποινικά αδικήματα 

 

(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 

Να μπορεί να εκδίδεται διάταγμα 

«καταστροφής» και απαγόρευσης 

χρήσης της εγκατάστασης.  

 

Μη αποδεκτή εισήγηση.  

 

Οι πρόνοιες του Νομοσχεδίου 

στο άρθρο (9) (3) (σελ.14) και 

(10) (σελ.15) είναι σχετικές: 

 

(9) (3) «Ο Κυπριακός 
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)  
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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). 

 

έχει δικαίωμα αυτεπάγγελτης 
διαγραφής 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». 

 

(10) «Η διαγραφή της 
οικοτεχνικής εγκατάστασης από 
το 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». 
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Σύνδεσμος Οινοποιείων 

Κύπρου - κ. Χαράλαμπος 

Παναγιώτου (Πρόεδρος) 
 ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ 
ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ ΥΕΕΒ 

 
 
 

 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
 

Ο Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου (ΣΟΚ) εκφράζει 

έντονη διαφωνία για τη συμπερίληψη του κρασιού και 

της ζιβανίας στη συγκεκριμένη Νομοθεσία. 

 

1. Το κρασί και η ζιβανία διέπονται από 

συγκεκριμένα Πρότυπα και Νομοθεσίες 

(Κοινοτικές και Εθνικές). 

 

2. Η τήρηση των προτύπων από τους επαγγελματίες 

του χώρου απαιτεί κόπο και προσπάθεια καθώς 

και μεγάλες επενδύσεις και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την υψηλή ποιότητα των 

προϊόντων.  

 

3. Ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας του 

Υπουργείου Γεωργίας είναι η αρμόδια Αρχή για 

τήρηση των προτύπων και τη σωστή διαδικασία 

παραγωγής και ελέγχου των προϊόντων αυτών. Ο 

Κλάδος δεν περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη 

Νομοθεσία και αυτό δημιουργεί συνθήκες άνισης 

μεταχείρισης καθώς και παραγωγής προϊόντων μη 

ικανοποιητικής ποιότητας ή και χωρίς τις 

απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής.  

 

4. Η παραγωγή ζιβανίας ενέχει κινδύνους όσον 

αφορά την υψηλή περιεκτικότητα  μεθανόλης και 

Θα διαγραφούν από τον 

κατάλογο – Παράρτημα Ι - τα 

προϊόντα «οίνοι και ζιβανία», 

δηλαδή δεν θα καλύπτονται 

από το Νομοσχέδιο. 
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μόνο μέσα από ένα πλαίσιο ικανοποιητικού 

ελέγχου δεν θα διατρέξει κίνδυνο ο καταναλωτής. 

 

Η παραγωγή της κουμανδαρίας, που είναι Προϊόν 

Ονομασίας Προέλευσης, διέπεται από αυστηρούς 

κανονισμούς και η συμπερίληψη της στην 

Οικοτεχνία θα δώσει την ευκαιρία σε παράνομη 

παραγωγή. 

 

5. Ο έλεγχος της ζιβανίας από εμπορικής σκοπιάς 

υπάγεται στο Τμήμα Τελωνείων, το οποίο δεν 

περιλαμβάνεται  στην προτεινόμενη νομοθεσία 

(φορολογικές αποθήκες).  

 

Στην τιμή πώλησης της ζιβανίας περιλαμβάνεται 

και φόρος κατανάλωσης που ισούται με €9,56 ανά 

λίτρο αιθανόλης. Η συμπερίληψη της ζιβανίας 

στο Νοπμοσχέδιο θα δώσει το δικαίωμα σε όλους 

τους παράνομους αποστάκτες ζιβανίας να πουλούν 

το προϊόν τους χωρίς την καταβολή του φόρου 

κατανάλωσης.  

 

6. Δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός σε μία 

αγορά η οποία είναι ήδη πολύ ανταγωνιστική.  Οι 

ποσότητες που αναφέρονται στο προτεινόμενο 

νομοσχέδιο (3,000 λίτρα κρασί και 1,000 λίτρα 

ζιβανία) είναι πολύ υψηλές και θα εντείνουν τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό.  
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Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, 

κ.Φίλιππος Γεωργιάδης (Υγειονομικός 

Λειτουργός) 
 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

άρθρο 7(3) (β) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.10) 

 
«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: 
 
(β) αντίγραφο ισχύουσας πολεοδομικής και 
οικοδομικής άδειας  που να επιτρέπει την 
ανάπτυξη οικοτεχνικής δραστηριότητας…» 

Να προστεθεί πρόβλεψη υποβολής με 

την αίτηση και κάτοψης 

αρχιτεκτονικού σχεδίου που να 

υποδεικνύεται ο χώρος εργασίας ή, 

αναλόγως της περίπτωσης, την κουζίνα 

στην οικοτεχνική εγκατάσταση, όπου θα 

παρασκευάζονται οικοτεχνικά τρόφιμα.  

 

Αιτιολόγηση  - Η κάτοψη είναι 

απαραίτητη για να μπορέσει η αρμόδια 

αρχή που εξετάζει την αίτηση να κρίνει 

κατά πόσο δύναται να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο 7(8)(α) και στο άρθρο 7(9). Οι 

προϋποθέσεις αυτές αφορούν ξεχωριστό 

χώρο εργασίας, ανεξάρτητο από την 

κουζίνα, στην περίπτωση οικοτεχνίας 

που δεν είναι σε απομακρυσμένη 

περιοχή, και κουζίνα ιδιωτικής 

κατοικίας στην περίπτωση οικοτεχνίας 

σε απομακρυσμένη περιοχή. 
 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 

 
2. 
 

 

άρθρο 7(8) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.12) 

 

Να αφαιρεθεί η λέξη «μη» πριν την λέξη 
«αστικές» : «Οικοτεχνική Εγκατάσταση 
που  ευρίσκεται σε μη απομακρυσμένες 

 

Μη αποδεκτή εισήγηση αφού το 

νομοσχέδιο δεν καλύπτει 

οικοτεχνικές μονάδες σε 
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(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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 μη αστικές περιοχές στη 
Δημοκρατία …………»  
 
Αιτιολόγηση - Η πρόβλεψη στο εδάφιο 

(8) του άρθρου 7 αφορά προφανώς μόνο 

τις περιοχές που είτε δεν είναι 

απομακρυσμένες ως ορίζεται στο άρθρο 

2, είτε είναι αστικές, είτε είναι και τα 

δύο μαζί.  Οι αντίστοιχες προβλέψεις 

για τις απομακρυσμένες και μη αστικές 

περιοχές δίδονται στο εδάφιο (9) του 

άρθρου 7 και δεν πρέπει να 

συγκρούονται με το εδάφιο (8). 
 

αστικές περιοχές.  

Σύμφωνα με τον ορισμό στο 

άρθρο (2) «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. Συνεπώς, η 

αναφορά στο εδάφιο (8) σε μη 
απομακρυσμένες και μη 
αστικές περιοχές  είναι ορθή.  

 

Η διαφορά του εδαφίου (9) 

έγκειται στο ότι η παραγωγή 

οικοτεχνικών προϊόντων 

φυτικής προέλευσης σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

μπορεί να γίνεται στην κουζίνα 

της ιδιωτικής κατοικίας. 

 

 
3. 
 

 

άρθρο 7(9) – Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.13) 

 
(9) Οικοτεχνική Εγκατάσταση που  
ευρίσκεται σε απομακρυσμένες  και μη 
αστικές περιοχές στη Δημοκρατία και 
αιτείται την εγγραφή της  στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Ζωικών 

 

Στο τέλος του εδαφίου 9, η τελεία να 

αντικατασταθεί με κόμμα και να 

προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: 

 
«Οικοτεχνική Εγκατάσταση που  
ευρίσκεται σε απομακρυσμένες  και μη 
αστικές περιοχές στη Δημοκρατία 
…………………. δύναται να παράγει τα 
οικοτεχνικά προϊόντα στην κουζίνα της  

 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 
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Οικοτεχνικών Προϊόντων  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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, δύναται να παράγει 
τα οικοτεχνικά προϊόντα στην κουζίνα της  
ιδιωτικής κατοικίας ή εγκατάστασης.  
 
 

ιδιωτικής κατοικίας ή εγκατάστασης., 
«νοουμένου ότι αυτή διαχωρίζεται με 
θύρα από τα υπόλοιπα δωμάτια και 
χώρους της κατοικίας ή εγκατάστασης, 
και η χωροθέτηση, ο σχεδιασμός, η 
κατασκευή,  οι διαστάσεις και η 
διαρρύθμιση αυτής επιτρέπουν την 
εφαρμογή και τήρηση τόσο του 
Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για 
την υγιεινή των τροφίμων, όσο και τις 
Οδηγίες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής για 
Οικοτεχνικές Εγκαταστάσεις».  
 
Αιτιολόγηση - Η κουζίνα είναι ένας 

πολύ ευαίσθητος χώρος όσον αφορά την 

υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. 

Πρέπει αν θα χρησιμοποιείται για 

Παρασκευή οικοτεχνικών προϊόντων να 

είναι υπό επαρκή έλεγχο από τον 

κάτοχο της κατοικίας που προβαίνει σε 

οικοτεχνική δραστηριότητα. Για τον 

σκοπό αυτό πρέπει μεταξύ άλλων να 

ελέγχεται η πρόσβαση σε αυτήν ζώων 

συντροφιάς και παιδιών. Η χρήση 

ανοικτών κουζινών («open-plan») δεν 

επιτρέπει να επιτυγχάνεται ο σκοπός 

αυτός.     

 

 
4. 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 2) - Γεωργικά 

Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης (σελ.23) 

 

8. Προϊόντα με μέλι και/ή ξηρούς καρπούς  
 

 

Να προστεθεί κόμμα μετά τη λέξη 

«…καρπούς» και το ακόλουθο κείμενο: 

«Προϊόντα με μέλι και/ή ξηρούς 

καρπούς, εξαιρουμένης της εμφιάλωσης 

μελιού». 

 

Θα υιοθετηθεί η εισήγηση. 
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Αιτιολόγηση – Θα πρέπει να μην 

υπάρχει κανένα ενδεχόμενο ερμηνείας 

ότι το σημείο 8 επιτρέπει ως 

οικοτεχνική δραστηριότητα την 

εμφιάλωση μελιού. Όπως εξηγήθηκε 

στις συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τον 

καταρτισμό του προτεινόμενου 

νομοσχεδίου, η εμφιάλωση μελιού ως 

εξηγήθηκε είναι ένας πολύ ευαίσθητος 

τομέας, αφού αποτελείται επί το 

πλείστων από μικρούς παραγωγούς οι 

οποίοι είναι οργανωμένοι μέσα από τον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων, ο 

οποίος επί σειρά δεκαετιών 

προφυλάσσει και προωθεί τόσο την 

μελισσοκομία όσο και την εμφιάλωση 

Κυπριακού μελιού, με πολύ καλά 

αποτελέσματα. Νοείται ότι οι σημερινοί 

εμφιαλωτές έχουν επενδύσει στη 

δημιουργία κατάλληλων μικρών 

εγκαταστάσεων εμφιάλωσης μελιού οι 

οποίοι είναι καταχωρημένοι στο 

Μητρώο Επιχειρήσεων Τροφίμων που 

τηρείται από τον Διευθυντή Ιατρικών 

Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, βάσει των περί Τροφίμων 

(Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 

1996-2014. 
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Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,  

κ. Στέφανος Γεωργιάδης (Λειτουργός 

Πολεοδομίας) 
 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.1)  

 
(σελ 1)- «απομακρυσμένες περιοχές» 
σημαίνει τις ορεινές και ημιορεινές 
περιοχές»  
 

(σελ. 2) - «ημιορεινές περιοχές» σημαίνει 
τις περιοχές που ευρίσκονται σε 
υψομετρική ζώνη μεταξύ τριακοσίων (300) 
και εξακοσίων (600) μέτρων από την 
επιφάνεια της θάλασσας 
 
(σελ. 6) - «ορεινές περιοχές» σημαίνει τις 
περιοχές που ευρίσκονται σε υψομετρική 
ζώνη μεταξύ εξακοσίων (600) και χιλίων 
εννιακοσίων πενήντα (1950) μέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας. 

Τροποποίηση του ορισμού σε : 
«απομακρυσμένες περιοχές» σημαίνει 
τις περιοχές που ευρίσκονται σε 
υψομετρική ζώνη μεταξύ τριακοσίων 
(300) και χιλίων εννιακοσίων πενήντα 
(1950) μέτρων από την επιφάνεια της 
θάλασσας.  
 
και διαγραφή των ορισμών για 

«ημιορεινές περιοχές» και «ορεινές 

περιοχές» 

 
Αιτιολόγηση– Απλοποίηση των ορισμών 

προς αποφυγή πιθανής παρερμηνείας. Ο 

ορισμός για «ημιορεινές περιοχές» και 

«ορεινές περιοχές» θα περιέχεται στον 

ορισμό των απομακρυσμένων περιοχών. 
 

Οι ορισμοί θα διαφοροποιηθούν 

στη βάση καταλόγων που έχουν 

καθοριστεί για τις ορεινές 

/μειονεκτικές και απόμακρες 

κοινότητες.  

 

 

 

 
2. 
 

άρθρο 2 (σελ.5 και σελ.7) 
 
(σελ. 5) «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 

Να αφαιρεθούν. 

 

Αιτιολόγηση – Δεν γίνεται αναφορά σε 

«ξενοδοχείο» και «τουριστικό κατάλυμα» 

στη συνέχεια του κειμένου. Δεν 

φαίνεται να υπάρχει λόγος για αυτή την 

ερμηνεία. 

Μη αποδεκτή εισήγηση. 

Γίνεται σχετική αναφορά στο 

Νομοσχέδιο, Βλέπε: 

 

άρθρο 2 (σελ. 7)  «υποστατικά» 
σημαίνει καταστήματα 
λιανικής πώλησης, 
επιχειρήσεις εστίασης, 
ξενοδοχεία και τουριστικά 
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Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και των 
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 
 
(σελ.7) «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· 
 

καταλύματα· 
 

άρθρο 4 (1) – Πεδίο Εφαρμογής 

(σελ.8) «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». 

 

3. 
 
 

άρθρο 7(3) (β)– Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.10) 

 
«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: 
…… 
(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 

Να αφαιρεθούν τα σημεία (i) και (ii). 

 

Αιτιολόγηση - Η χορήγηση 

πολεοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική 

σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, σε 

ορισμένες περιπτώσεις η πολεοδομική 

άδεια θεωρείται χορηγηθείσα μέσα από 

τις πρόνοιες του Γενικού ή των Ειδικών 

Διαταγμάτων Ανάπτυξης (και όχι 

Εντολής ή Εγκυκλίου) και δεν 

χρειάζεται η υποβολή αίτησης για 

χορήγηση πολεοδομικής άδειας. Ως εκ 

τούτου οι προτεινόμενες παράγραφοι (i) 

και (ii) ενδέχεται να είναι σε σύγκρουση 

με τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας 

και Χωροταξίας Νόμου και για αυτό 

γίνεται η εισήγηση να αφαιρεθούν 

πλήρως. 

 

Θα διαγραφεί η παράγραφος (3) 

(β) (ii) και η παράγραφος (3) (β) 

(i) αντικατασταθεί ως 

ακολούθως:                          

 

«Νοείται εάν για οικοτεχνική 
δραστηριότητα Πολεοδομική 
Άδεια θεωρείται χορηγηθείσα 
χωρίς να υποβληθεί η 
οποιαδήποτε αίτηση, δυνάμει 
Διατάγματος Ανάπτυξης 
(Γενικού ή Ειδικού) όπως 
ορίζεται από το άρθρο 22 του 
Περί Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας Νόμου, τότε δεν θα 
απαιτείται η υποβολή 
αντιγράφου ισχύουσας 
Πολεοδομικής Άδειας». 
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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, 
……….  
 

4. 
 
 
 
 

άρθρο 7(8) και 7(9)– Αίτηση καταχώρησης 

στο Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.12 και 13) 

 
(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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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  

Να αφαιρεθεί το άρθρο 7(8) και 7(9). 

 

 

Αιτιολόγηση - Η διάκριση σε 

απομακρυσμένες και μη, σε αστικές και 

μη, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές 

για τους σκοπούς του παρόντος 

νομοσχεδίου φαίνεται εκ πρώτης όψεως 

να μην είναι τεκμηριωμένη.   

Το παρόν νομοσχέδιο θα 

καλύπτει οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται 

εκτός αστικών περιοχών (βλέπε 

ορισμό (σελ. 5) «οικοτεχνική 

εγκατάσταση» - άρθρο (2).  

 

Η αναφορά σε απομακρυσμένες 

περιοχές γίνεται, λόγω του ότι 

με βάση Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

για την υγιεινή των τροφίμων, 

η παραγωγή οικοτεχνικών 

προϊόντων (φυτικής 

προέλευσης) στην κουζίνα της 

οικίας μπορεί να επιτραπεί 

μόνο σε περιπτώσεις που οι εν 

λόγω οικοτεχνικές 

εγκαταστάσεις βρίσκονται σε 

απομακρυσμένες περιοχές. Σε 
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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  ή στο Μητρώο 
Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων 
Οικοτεχνικών Προϊόντων Φυτικής 
Προέλευσης και 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, δύναται να παράγει 
τα οικοτεχνικά προϊόντα  στην κουζίνα της  
ιδιωτικής κατοικίας ή εγκατάστασης.  
 

διαφορετική περίπτωση, θα 

πρέπει η οικοτεχνική 

δραστηριότητα να 

πραγματοποιείται σε ξεχωριστό 

χώρο εργασίας.  

 

5. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρο 7(2)) – Τύπος 

αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο 

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων που 

τηρείται από τον Οργανισμό Τυποποίησης 

(CYS) 

Να εισαχθεί σημείο όπου ο αιτητής να 

σημειώνει αν κατέχει ισχύουσα 

πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής 

οι οποίες να του επιτρέπουν να διεξάγει 

οικοτεχνική δραστηριότητα και να 

αναφέρει τους αριθμούς των αδειών. 

Ο αιτητής μαζί με την αίτηση 

θα πρέπει να προσκομίζει τα 

απαιτούμενα στο άρθρο (7) 

στοιχεία περιλαμβανομένων 

των αναγκαίων αδειών.  
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Συνταξιούχος Γεωργός – κ. Θεμιστοκλής 

Χριστοφόρου 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρο 2) - Γεωργικά 

Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης (σελ.23) 

 

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  

 

Το παράρτημα Ι «Γεωργικά Προϊόντα 

Φυτικής Προέλευσης» να εμπλουτιστεί 

με εποχιακά προϊόντα της φύσης όπως 

αγρέλια, μανιτάρια, κάππαρη, 

στρουθούθκια, ελιές τσακκιστές, μαύρες 

κ.α.  

 
 

1.Το νομοσχέδιο δεν καλύπτει 

προϊόντα της φύσης (π.χ 

αγρέλια, μανιτάρια κλπ) που 

δεν υπόκεινται σε περαιτέρω 

επεξεργασία. 

 

2. Θα εξεταστεί η συμπερίληψη 

στο Νομοσχέδιο κατηγορίας 

τροφίμων φυτικής προέλευσης 

«διατηρημένων με αλάτι, ξύδι 

και λάδι». 

2. 
 

άρθρο 2 – Ορισμοί (σελ.4)  

 

«χειροτεχνικά προϊόντα οικοτεχνικής 
δραστηριότητας» σημαίνει προϊόντα 
κεντητικής, υφαντικής, κεραμικής, 
ξυλοτεχνίας, μεταλλοτεχνίας, 
αργυροχρυσοχοΐας, καλαθοπλεχτικής, 

Προσθήκη στα χειροτεχνικά προϊόντα 

και των παραδοσιακών μουσικών 

οργάνων (πιθκιάβλι, Λαούτο κ.λ.π.)  

 

Τα παραδοσιακά μουσικά 

όργανα εμπίπτουν στα 

χειροτεχνικά προϊόντα 

οικοτεχνικής δραστηριότητας 

(ξυλοτεχνία) και ως εκ τούτου 

περιλαμβάνονται στο 

Νομοσχέδιο.  
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ψηφιδωτού, δερματοτεχνίας, 
ενδυματολογίας, υαλουργίας, βιβλιοδεσίας, 
αγγειοπλαστικής, ξυλογλυπτικής και 
βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλα 
προϊόντα  χειροτεχνίας 
 

Βλέπε άρθρο 2 (σελ4) - ορισμοί 

«Μητρώο Οικοτεχνικών 
Εγκαταστάσεων»  

 

 
3. 
 
 

Άρθρο 6 και 7  - Μητρώο Οικοτεχνικών 

Εγκαταστάσεων (σελ.9 και10) 

Δημιουργία Μητρώου Παραδοσιακών 

Μουσικών Οργάνων με σκοπό την 

προαγωγή του πολιτισμού της Κύπρου. 
 

Ως το σχόλιο πιο πάνω. 
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Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών – 

κα Χριστιάνα  Γεωργαλλίδου (ΕΟΧ Πολιτικός 

Μηχανικός) 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΟ/ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΟ ΥΕΕΒ 

 
1. 
 
 
 
 
 

άρθρο 7(3) (β)– Αίτηση καταχώρησης στο 

Μητρώο και στοιχεία που πρέπει να 

προσκομίζονται (σελ.10) 

 
«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: 
…… 
(β) αντίγραφο ισχύουσας πολεοδομικής και 
οικοδομικής άδειας  που να επιτρέπει την 
ανάπτυξη οικοτεχνικής δραστηριότητας 
….. 
 
 

Να αντικατασταθεί η απαίτηση για υποβολή 
αντιγράφων ισχύουσας πολεοδομικής και 
οικοδομικής άδειας με την απαίτηση για 
υποβολή αντίγραφου πιστοποιητικού 
έγκρισης ή πιστοποιητικού έγκρισης με 
σημειώσεις της οικοδομής, ως 
προαπαιτούμενο. 
 
Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με τον Περί 
Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο 
(άρθρο 20) η κατοχή ή χρήση οικοδομής (ή 
τμήματος της) πριν από την έκδοση 
πιστοποιητικού έγκρισης αποτελεί ποινικό 
αδίκημα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει η 
απαίτηση για ισχύουσα πολεοδομική άδεια 
και άδεια οικοδομής να αντικατασταθεί  με 
την απαίτηση για υποβολή αντίγραφου 
πιστοποιητικού έγκρισης ή πιστοποιητικού 
έγκρισης με σημειώσεις, η οποία θα 
διασφαλίζει μεταξύ άλλων, θέματα 
ασφάλειας και υγείας. 
 

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, εκτός 

από το Τμήμα Πολεοδομίας & 

Οικήσεως, έχουν την άποψη ότι 

θα πρέπει να περιληφθεί στο 

Νομοσχέδιο πρόνοια για την 

περίπτωση οικοδομών εμβαδού 

μικρότερου των 20τ.μ, οι οποίες 

δύνανται με αιτιολογημένο 

Διάταγμα του Υπουργού 

Εσωτερικών να εξαιρεθούν από 

την υποχρέωση εξασφάλισης 

Άδειας Οικοδομής.  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών 

εμμένει στην τοποθέτησή του 

να απαιτείται η υποβολή 

αντίγραφου πιστοποιητικού 

έγκρισης ή πιστοποιητικού 

έγκρισης με σημειώσεις της 

οικοδομής, ως προαπαιτούμενο. 

 

2. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρο 7(2)) - Τύπος 

Αίτησης για Εγγραφή στο Μητρώο 

Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων (σελ.24-26) 

 

Στο έντυπο της αίτησης να εισαχθεί σημείο 
στο οποίο να δηλώνει ο αιτητής την ύπαρξη 
και τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης 
ή πιστοποιητικού έγκρισης με σημειώσεις 

Ως πιο πάνω σχόλιο. 
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της οικοδομής, στο οποίο επίσης να 
αναφέρεται ότι η υποβολή αντίγραφου 
πιστοποιητικού έγκρισης ή πιστοποιητικού 
έγκρισης με σημειώσεις της οικοδομής, 
αποτελεί προαπαιτούμενο για υποβολή της 
εν λόγω αίτησης. 

 


