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Οι περί Αςφάλειασ (Απομιμήςεισ Τροφίμων) Κανονιςμοί του 1998 

Οι περί Αςφάλειασ (Απομιμιςεισ Σροφίμων) Κανονιςμοί του 1998, οι οποίοι εκδόκθκαν από το 
Τπουργικό υμβοφλιο δυνάμει τον άρκρου 6 εδάφια (1) και (2) των περί Αςφάλειασ 
Καταναλωτικϊν Προϊόντων Νόμων, Νόμοι 74(Ι) του 1994 και 99(Ι) του 1997, αφοφ κατατζκθκαν 
ςτθ Βουλι των Αντιπροςϊπων, εγκρίκθκαν από αυτι και δθμοςιεφονται ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ 
ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1994 ΜΕΧΡΙ 1998 

Κανονιςμοί ςφμφωνα με το άρκρο 6(1) και (2) 

 Σο Τπουργικό υμβοφλιο, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που του χορθγοφνται από το 

74(Ι) του 1994 
99(Ι) του 1997 
107(Ι) του 1998. 

άρκρο 6(1) και (2) των περί Αςφάλειασ Καταναλωτικϊν Προϊόντων Νόμων του 
1994 μζχρι 1998, εκδίδει τουσ ακόλουκουσ Κανονιςμοφσ. 

υνοπτικόσ 
τίτλοσ. 

1. Οι παρόντεσ Κανονιςμοί κα αναφζρονται ωσ οι περί Αςφάλειασ (Απομιμιςεισ 
Σροφίμων) Κανονιςμοί του 1998. 

Ερμθνεία. 2. τουσ παρόντεσ Κανονιςμοφσ, εκτόσ αν από το κείμενο προκφπτει 
διαφορετικι ζννοια- 

«καταναλωτικά προϊόντα» ζχει τθν ζννοια που αποδίδεται ςτον όρο αυτό από 
το άρκρο 2 του Νόμου· 

«τρόφιμα» ςθμαίνει τρόφιμα για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ και περιλαμβάνει 
ποτά, μαςτίχα και άλλα προϊόντα παρόμοιασ φφςθσ και χριςθσ και υλικά και 
ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ ςυςτατικά ςτοιχεία ςτθν παραςκευι 
τροφίμων ι ποτϊν ι παρόμοιου είδουσ προϊόντων. 

Πεδίο 
εφαρμογισ. 

3. Οι παρόντεσ Κανονιςμοί εφαρμόηονται ςτα κακοριηόμενα ςτον Κανονιςμό 4 
καταναλωτικά προϊόντα τα οποία, επειδι δεν εμφανίηονται υπό τθν πραγματικι 
τουσ μορφι, κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια ι τθν υγεία των καταναλωτϊν. 

Απαγόρευςθ 
καταςκευισ, 
εμπορίασ, 
ειςαγωγισ και 
εξαγωγισ. 

4. Απαγορεφεται ςε οποιοδιποτε πρόςωπο να ειςάγει, να καταςκευάηει, να 
διακζτει, να προςφζρεται να διακζςει, να ςυμφωνεί να διακζςει, να εκκζτει με 
ςκοπό να διακζςει, να κατζχει με ςκοπό να διακζςει ι να εξάγει οποιαδιποτε 
καταναλωτικά προϊόντα τα οποία, παρά το γεγονόσ ότι δεν είναι τρόφιμα, ζχουν 
ςχιμα, οςμι, χρϊμα, όψθ, ςυςκευαςία, ςιμανςθ, όγκο ι μζγεκοσ τζτοιου 
είδουσ, ϊςτε ενδζχεται ευλόγωσ οι καταναλωτζσ και ιδίωσ τα παιδιά να τα 
εκλάβουν ωσ τρόφιμα και ωσ εκ τοφτου να τα βάλουν ςτο ςτόμα, να τα γλείψουν 
ι να τα καταπιοφν, πράγμα που ενδεχομζνωσ ςυνεπάγεται κινδφνουσ, όπωσ 
αςφυξία, δθλθτθρίαςθ, διάτρθςθ ι απόφραξθ του πεπτικοφ ςωλινα. 

Αντικατάςταςθ 
Κανονιςμϊν. 
Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ 
Δθμοκρατίασ, 
Παράρτθμα 
Σρίτο (Ι): 
31.1.1997. 

5. Οι περί Αςφάλειασ (Απομιμιςεισ Σροφίμων) Κανονιςμοί του 1997 
αντικακίςτανται από τουσ παρόντεσ Κανονιςμοφσ. 

 


