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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3049, 29.3.96 
 

Ν. 31(Ι)/96 

Ο περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων και ∆ιαιτολόγων Νόµος του 1996, εκδίδεται µε 
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 
τον Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 31 (Ι) του 1996 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

42(Ι) του 2001 
171(Ι) του 2004. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Επιστηµόνων Τροφίµων 
και ∆ιαιτολόγων Νόµος του 1996. 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 
 
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
 
"διαιτολόγος" σηµαίνει διαιτολόγο ή κλινικό διαιτολόγο εγγεγραµµένο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
"διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος" σηµαίνει πρόσωπο που εγγράφεται στον ειδικό 
κατάλογο σύµφωνα µε το άρθρο 13. 
 
"επιστήµονας τροφίµων" σηµαίνει επιστήµονα τροφίµων εγγεγραµµένο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
"επιστήµονας τροφίµων ή τεχνολόγος εξ επαγγέλµατος" σηµαίνει πρόσωπο που 
εγγράφεται στον ειδικό κατάλογο σύµφωνα µε το άρθρο 13. 
 
"Κατάλογος" σηµαίνει τον ειδικό κατάλογο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 
13. 
 

2 του 171(Ι) του 
2004. 

«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και 
την Ελβετία· 
 
"Μητρώο ∆ιαιτολόγων" σηµαίνει το Μητρώο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 
6. 

 
"Μητρώο Επιστηµόνων Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων" σηµαίνει το 
Μητρώο που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 5. 
 
"Συµβούλιο" σηµαίνει το Συµβούλιο που καθιδρύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3. 
 

2 του 171(Ι) του 
2004. 

«Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφηκε στο Οπόρτο, στις 2 Μαΐου 
1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται». 

 
"Σύνδεσµος" σηµαίνει το σωµατείο που ιδρύθηκε µε βάση τον περί Σωµατείων 
και Ιδρυµάτων Νόµο του 1972 µε την επωνυµία "Σύνδεσµος Επιστηµόνων 
Τροφίµων και ∆ιαιτολόγων Κύπρου". 
 
"τεχνολόγος τροφίµων" σηµαίνει τεχνολόγο τροφίµων εγγεγραµµένο σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
"Υπουργικό Συµβούλιο" σηµαίνει το Υπουργικό Συµβούλιο της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. 
 

11985242 
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 
 

Ίδρυση 
Συµβουλίου. 

3.—(1) Ιδρύεται Συµβούλιο µε την επωνυµία Συµβούλιο Εγγραφής Επιστηµόνων 
Τροφίµων, Τεχνολόγων Τροφίµων και ∆ιαιτολόγων. 
 
(2) Το Συµβούλιο αποτελείται από— 
 
(α) Έναν επιστήµονα τροφίµων, έναν τεχνολόγο τροφίµων και έναν διαιτολόγο, 
από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας κατέχει µόνιµη θέση στη δηµόσια υπηρεσία 
και υποδεικνύεται από τον Υπουργό Υγείας. 
 
(β) δύο εγγεγραµµένους επιστήµονες τροφίµων ή τεχνολόγους τροφίµων που 
υποδεικνύονται από το Σύνδεσµο. 
 
(γ) δύο εγγεγραµµένους διαιτολόγους, από τους οποίους ο ένας είναι κλινικός 
διαιτολόγος, που ασκούν ιδιωτικά το επάγγελµα και που υποδεικνύονται από το 
Σύνδεσµο. 
 
(3) Τα µέλη τον Συµβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
(4) Το Συµβούλιο συγκροτείται µέσα σε περίοδο δύο µηνών από την ηµεροµηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου και για την πρώτη συγκρότηση του 
Συµβουλίου— 
 
(α) Τα πρόσωπα που θα διοριστούν από το Υπουργικό Συµβούλιο επιλέγονται 
µεταξύ των προσώπων τα οποία, κατά την κρίση του, δικαιούνται να εγγραφούν 
στο Μητρώο Επιστηµόνων Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων ή στο Μητρώο 
∆ιαιτολόγων και τα οποία µε τη συγκρότηση του Συµβουλίου θα εγγράφονται ως 
επιστήµονες τροφίµων, τεχνολόγοι τροφίµων ή διαιτολόγοι, ανάλογα µε την 
περίπτωση

. 
 
(β) τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2) 
υποδεικνύονται από το Σύνδεσµο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του 
Συνδέσµου από πρόσωπα τα οποία, κατά την κρίση του, δικαιούνται να 
εγγραφούν στο Μητρώο Επιστηµόνων Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων ή 
στο Μητρώο ∆ιαιτολόγων. 
 
(5) Τα µέλη του Συµβουλίου εκλέγουν ένα από αυτά ως πρόεδρο και ένα ως 
αντιπρόεδρο. 
 
(6) Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και µπορούν να 
επαναδιοριστούν. 
 

Εργασίες 
Συµβουλίου. 

4.—(1) Το Συµβούλιο συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που καθορίζεται εκάστοτε 
από τον πρόεδρό του. 
 
(2) Τέσσερα παρόντα µέλη του Συµβουλίου αποτελούν απαρτία. 
 
(3) Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου και προεδρεύει σ’ 
αυτές· 
 
(4) Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Συµβουλίου, αν το 
ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο µέλη του. 
 
(5) Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του προέδρου τον αντικαθιστά o 
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αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας και του αντιπροέδρου τα 
παρόντα µέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης. 
 
(6) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων και 
ψηφιζόντων µελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων της 
συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
(7) Τα µέλη του Συµβουλίου µπορούν να παραιτηθούν οποτεδήποτε από τη θέση 
τους µε επιστολή απευθυνοµένη προς το Υπουργικό Συµβούλιο. 
 
(8) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να τερµατίζει οποτεδήποτε το διορισµό 
οποιουδήποτε µέλους που διορίζεται δυνάµει της παραγράφου (α) του εδαφίου 
(2) του άρθρον 3, νοουµένου ότι υπάρχει σοβαρός λόγος. 
 
(9) Το Συµβούλιο λειτουργεί ανεξαρτήτως της χηρείας οποιασδήποτε θέσης 
αυτού. 
 
(10) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο ρυθµίζει 
τα των εργασιών του, καθορίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεών του, την 
ειδοποίηση που επιδίδεται για το σκοπό αυτό, τη διαδικασία που ακολουθείται σ’ 
αυτές και τον τρόπο τήρησης των πρακτικών. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ—ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Μητρώο 

Επιστηµόνων 
Τροφίµων και 
Τεχνολόγων 
Τροφίµων. 

5.—(1) Το Συµβούλιο, µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόµου, καταρτίζει και στη συνέχεια τηρεί Μητρώο 
Επιστηµόνων Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων, στο οποίο εγγράφονται το 
όνοµα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που εγγράφεται δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το 
Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο να περιληφθούν στο Μητρώο. 
 
(2) Το Συµβούλιο τηρεί το Μητρώο ενηµερωµένο και διενεργεί σε αυτό όλες τις 
απαιτούµενες αλλαγές που αφορούν τα ονόµατα, τις διευθύνσεις ή τα προσόντα 
οποιουδήποτε εγγεγραµµένου σε αυτό προσώπου ή τα άλλα στοιχεία που 
εγγράφονται στο Μητρώο. 
 
(3) Αντίγραφο του Μητρώου δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας, για πρώτη φορά µέσα σε ένα χρόνο από την ηµεροµηνία έναρξης 
της ισχύος του παρόντος Νόµου και στη συνέχεια κατά τον Ιανουάριο κάθε 
χρόνου. 
 
(4) Η δηµοσίευση του αντίγραφου του Μητρώου αποτελεί εκ πρώτης όψεως 
απόδειξη ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό είναι εγγεγραµµένοι 
επιστήµονες τροφίµων ή τεχνολόγοι τροφίµων. 
 

 ΜΕΡΟΣ IV—ΜΗΤΡΩΟ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 
 

Μητρώο 
∆ιαιτολόγων. 

6.—(1) Το Συµβούλιο, µέσα σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος Νόµου, καταρτίζει και µετέπειτα τηρεί Μητρώο 
∆ιαιτολόγων, στο οποίο εγγράφονται το όνοµα, η διεύθυνση και τα προσόντα 
κάθε προσώπου που εγγράφεται δυνάµει του παρόντος Νόµου, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το Συµβούλιο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο να 
περιληφθούν στο Μητρώο. 
 
(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου 
ισχύουν και εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών και στην περίπτωση του 
Μητρώου ∆ιαιτολόγων. 
 

 ΜΕΡΟΣ V—ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ 
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Αίτηση εγγραφής 
και πιστοποιητικό 

εγγραφής. 

7.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να εγγραφεί στο Μητρώο Επιστηµόνων 
Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων ή στο Μητρώο ∆ιαιτολόγων υποβάλλει 
αίτηση στο Συµβούλιο, σε τύπο που καθορίζεται από το Συµβούλιο, 
συνοδευόµενη από το καθορισµένο τέλος και τις έγγραφες αποδείξεις και 
στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτησή του. 
 
(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το Συµβούλιο προχωρεί στην εγγραφή 
του αιτητή στο ανάλογο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, 
σε τύπο που καθορίζεται από το Συµβούλιο, το οποίο αποτελεί εκ πρώτης όψεως 
απόδειξη ότι το κατονοµαζόµενο πρόσωπο είναι εγγεγραµµένος Επιστήµονας 
Τροφίµων ή Τεχνολόγος Τροφίµων ή ∆ιαιτολόγος, ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

972753405 

3 του 171(Ι) του 
2004. 

Προσόντα για την 
εγγραφή στο 

Μητρώο 
Επιστηµόνων 
Τροφίµων και 
Τεχνολόγων 
Τροφίµων. 

8.-(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Επιστηµόνων 
Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων, αν ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι - 

 

(α) Είναι πολίτης της ∆ηµοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους ή 
κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος πολίτη της ∆ηµοκρατίας και 
έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία· 

 

(β) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκηµα ατιµωτικής φύσης ή 
που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο κατά την κρίση του Συµβουλίου το 
καθιστά ακατάλληλο να εγγραφεί στα Μητρώο· 

 

(γ) έχει συµπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας του. 

 

(δ)(i) κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου ή άλλο ισότιµο προσόν στον 
κλάδο του επιστήµονα τροφίµων ή του τεχνολόγου τροφίµων οποιασδήποτε 
χώρας, όπως το Συµβούλιο καθορίζει µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ως αναγνωρισµένο προσόν για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου· 

 

(ii) είναι επαγγελµατικό µέλος (professional member) του Ινστιτούτου 
Τεχνολόγων Τροφίµων των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής ή αδειούχος 
(licentiate) ή συνδεδεµένο µέλος (associate member) ή εταίρος (fellow member) 
του Ινστιτούτου της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων της Μεγάλης 
Βρετανίας ή µέλος άλλου ανάλογου και αναγνωρισµένου ινστιτούτου. 

 

179(Ι) του 2002 
129(Ι) του 2003. 

(2) Για την εγγραφή πολιτών κρατών µελών στο Μητρώο, η εφαρµογή των 
διατάξεων του εδαφίου (1) σ’ αυτούς γίνεται τηρουµένων των διατάξεων του περί 
Γενικού Συστήµατος Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου του 
2002 και 2003. 
 

Προσόντα για 
εγγραφή στο 

Μητρώο 
∆ιαιτολόγων. 

4(α) του 171(Ι) του 
2004. 

 
4(β) του 171(Ι) του 

2004. 

9.—(1) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο ∆ιαιτολόγων, αν 
ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι— 
 
(α) Κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 8· 
 
(β) κατέχει πτυχίο ή δίπλωµα πανεπιστηµίου ή άλλο ισότιµο προσόν στη 
∆ιαιτολογία ή Κλινική ∆ιαιτολογία οποιασδήποτε χώρας όπως το Συµβούλιο, 
καθορίζει µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας ως αναγνωρισµένο προσόν για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου. 
 
(γ) είναι µέλος (member), αντεπιστέλλον µέλος (associate member) ή εταίρος 
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(fellow) ή συνδεδεµένο (affiliate) ή ενεργό (active) µέλος του Συνδέσµου 
∆ιαιτολογίας της Μεγάλης Βρετανίας ή των Η.Π.Α. ή του Commission on 
Dietetic Registration (CDR) των Η.Π.Α. 
 
(2) Αν το πτυχίο ή το δίπλωµα ή ο τίτλος του προσώπου που ζητεί εγγραφή στο 
Μητρώο ∆ιαιτολόγων είναι στην Κλινική ∆ιαιτολογία, τότε η εγγραφή του 
γίνεται για τον εν λόγω κλάδο ή αν το άτοµο αυτό κατέχει τον τίτλο R.D. 
(Registered Dietitian των Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλίας, Ηνωµένου Βασιλείου, 
Νέας Ζηλανδίας και Νοτίου Αφρικής) ή εγγραφή άλλου αναγνωρισµένου 
συνδέσµου. 
 

4(γ) του 171(Ι) 
του 2004. 

 
179(Ι) του 2002 

129(Ι) του 2003. 

(3) Για την εγγραφή πολιτών κρατών µελών στο Μητρώο ∆ιαιτολόγων, η 
εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 8, γίνεται τηρουµένων των διατάξεων του περί Γενικού Συστήµατος 
Αναγνώρισης των Επαγγελµατικών Προσόντων Νόµου του 2002 και 2003. 

 

Περιορισµοί στην 
άσκηση 

επαγγέλµατος από 
εγγεγραµµένο 
επιστήµονα 
τροφίµων ή 
τεχνολόγο 

τροφίµων ή 
διαιτολόγο. 

10.—(1) Αν το πτυχίο ή το δίπλωµα ή ο τίτλος µε βάση τον οποίο ενεγράφη στο 
Μητρώο Επιστηµόνων Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων ή στο Μητρώο 
∆ιαιτολόγων επιστήµονας τροφίµων ή τεχνολόγος τροφίµων ή διαιτολόγος είναι 
για ορισµένο κλάδο της Επιστήµης Τροφίµων ή Τεχνολογίας Τροφίµων ή της 
∆ιαιτολογίας, ανάλογα µε την περίπτωση, αυτός επιτρέπεται να ασκεί το 
επάγγελµα µόνο στον κλάδο αναφορικά µε τον οποίο κατέχει το εν λόγω 
δίπλωµα, πτυχίο ή τίτλο. 
 
(2) Το δυνάµει τον εδαφίου (2) του άρθρου 7 πιστοποιητικό εγγραφής που 
εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τον κλάδο ή κλάδους της επιστήµης τροφίµων ή 
τεχνολογίας τροφίµων ή διαιτολογίας στους οποίους ο εγγεγραµµένος 
επιστήµονας τροφίµων ή τεχνολόγος τροφίµων ή διαιτολόγος επιτρέπεται να 
ασκεί το επάγγελµά του. 
 

∆ιαγραφή από το 
Μητρώο. 

11.—(1) Το Συµβούλιο µπορεί να διαγράφει από το Μητρώο Επιστηµόνων 
Τροφίµων και Τεχνολόγων Τροφίµων ή από το Μητρώο ∆ιαιτολόγων το όνοµα 
κάθε εγγεγραµµένου επιστήµονα τροφίµων ή τεχνολόγου τροφίµων ή 
διαιτολόγου— 
 
(α) Ο οποίος ζητά τη διαγραφή του. 

 
(β) του οποίον το όνοµα ενεγράφει στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλµατος ή 
ψευδούς παράστασης. 
 
(γ) ο οποίος αποβίωσε. ή 
 
(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο. 
 
(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόµατος επιστήµονα τροφίµων ή τεχνολόγου 
τροφίµων ή διαιτολόγου από το σχετικό Μητρώο, το εκδοθέν πιστοποιητικό 
εγγραφής ακυρώνεται και αυτός υποχρεούται να παραδώσει το ακυρωµένο 
πιστοποιητικό στο Συµβούλιο. 
 

Επανεγγραφή στο 
Μητρώο 

διαγραφέντος 
επιστήµονα ή 
τεχνολόγου 
τροφίµων ή 
διαιτολόγου. 

 

12. Το Συµβούλιο µπορεί να επανεγγράψει στο Μητρώο το όνοµα επιστήµονα 
τροφίµων ή τεχνολόγου τροφίµων ή διαιτολόγου του οποίου το όνοµα 
διαγράφηκε δυνάµει του άρθρου 11, είτε ατελώς είτε µε την καταβολή τέλους 
που ορίζεται από το Συµβούλιο, το οποίο όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέλος 
εγγραφής. 
 

 ΜΕΡΟΣ VI—ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ ΕΞ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 

 
Ειδικός Κατάλογος 

Επιστηµόνων 
13.—(1) Το Συµβούλιο σε έξι µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 
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Τροφίµων ή 
Τεχνολόγων 
Τροφίµων ή 

∆ιαιτολόγων εξ 
Επαγγέλµατος. 

παρόντος Νόµου καταρτίζει και στη συνέχεια τηρεί Ειδικό Κατάλογο 
Επιστηµόνων Τροφίµων ή Τεχνολόγων Τροφίµων ή ∆ιαιτολόγων εξ 
Επαγγέλµατος, στον οποίο εγγράφονται το όνοµα και η διεύθυνση κάθε 
προσώπου που εγγράφεται σε αυτόν εξ επαγγέλµατος δυνάµει του παρόντος 
Νόµου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία το Συµβούλιο κρίνει 
αναγκαίο ή σκόπιµο να περιληφθούν στον Ειδικό Κατάλογο. 
 
(2) Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το Συµβούλιο προχωρεί στην εγγραφή 
του αιτητή στον Ειδικό Κατάλογο και εκδίδει σ’ αυτόν πιστοποιητικό, το οποίο 
αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το κατονοµαζόµενο πρόσωπο είναι 
επιστήµονας τροφίµων ή διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος. 
 
(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 5 και οι διατάξεις του 
άρθρου 7 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και αναφορικά µε το 
δυνάµει του παρόντος Νόµου τηρούµενο Ειδικό Κατάλογο. 
 

435602724 
Αίτηση για 

εγγραφή στον 
Ειδικό Κατάλογο. 

14. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να εγγραφεί δυνάµει του παρόντος Νόµου 
στον Ειδικό Κατάλογο µπορεί, µέσα σε προθεσµία τεσσάρων µηνών από την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, να υποβάλει αίτηση στο 
Συµβούλιο, συνοδευόµενη από το καθορισµένο τέλος και όλες τις αποδείξεις και 
στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτησή του. 
 

Προσόντα για 
εγγραφή στον 

Ειδικό Κατάλογο. 

15. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 13 και 14, κάθε πρόσωπο δικαιούται 
να εγγραφεί στον Ειδικό Κατάλογο, αν ικανοποιήσει το Συµβούλιο ότι— 
 
(α) Κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του 
άρθρον 8. 
 
(β) έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο της Επιστήµης Τροφίµων ή της 
∆ιαιτολογίας, ανάλογα µε την περίπτωση, και. αν το Συµβούλιο ικανοποιηθεί γι’ 
αυτό κατά τη µελέτη της αίτησης και/ή συνάντησης µε τον ενδιαφερόµενο: 
 
Νοείται ότι εξαιρούνται περιπτώσεις αιτητών που κατέχουν δίπλωµα ή πτυχίο µη 
πανεπιστηµιακού επιπέδου τουλάχιστο διετούς φοίτησης "στη ∆ιαιτολογία ή στην 
Επιστήµη Τροφίµων ή στην Τεχνολογία Τροφίµων. 

 
(γ) κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου ασκούσε µε 
καλή πίστη και για ίδιον αυτού λογαριασµό ως αυτοεργοδοτούµενος το 
επάγγελµα του επιστήµονα τροφίµων ή του διαιτολόγου, ανάλογα µε την 
περίπτωση

. 
 
(δ) ασκούσε αυτό το ειδικό επάγγελµα για δύο συνεχή τουλάχιστο χρόνια αµέσως 
πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

2 του 42(Ι) του 
2001. 

(ε) είχε εγγραφεί ή είχε εξασφαλίσει θέση, πριν ή κατά την 29η Μαρτίου 1996, σε 
σχολή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστο φοίτησης και απέκτησε το 
σχετικό τίτλο, πτυχίο ή δίπλωµα: 
 
Νοείται ότι η εγγραφή στον Ειδικό κατάλογο ισχύει µέχρι την τελεσίδικη 
αξιολόγηση των σχετικών τίτλων, πτυχίων ή διπλωµάτων από το Κυπριακό 
Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών. 
 

Περιορισµοί στην 
άσκηση 

επαγγέλµατος από 
επιστήµονα 
τροφίµων ή 

διαιτολόγο εξ 
επαγγέλµατος. 

16.—(1) Επιστήµονας τροφίµων ή διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος που εγγράφεται 
στον Ειδικό Κατάλογο δε δικαιούται να αναλαµβάνει ούτε να εκτελεί εργασία ή 
να προσφέρει υπηρεσία άλλη εκτός από την καθοριζόµενη από το Συµβούλιο ως 
εργασία δυνάµενη να αναληφθεί ή να εκτελεστεί από αυτόν, όπως αυτή 
καθορίζεται στο πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (2) του 
παρόντος άρθρου. 
 
(2) Το δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 13 εκδιδόµενο πιστοποιητικό θα 
αναφέρει τον κλάδο της Επιστήµης Τροφίµων ή της ∆ιαιτολογίας, την εργασία ή 
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τις εργασίες, την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες η οποία ή οι οποίες δύνανται να 
αναληφθούν ή να εκτελεστούν ή να προσφερθούν από τον επιστήµονα τροφίµων 
ή διαιτολόγο εξ επαγγέλµατος στον οποίο εκδίδεται το εν λόγω πιστοποιητικό. 
 

∆ικαιώµατα και 
υποχρεώσεις 
επιστηµόνων 
τροφίµων ή 

διαιτολόγων εξ 
επαγγέλµατος. 

17. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, οι επιστήµονες τροφίµων η 
οι διαιτολόγοι εξ επαγγέλµατος δικαιούνται να ασκούν το επάγγελµα του 
επιστήµονα τροφίµων ή του διαιτολόγου κατά τον αυτό τρόπο όπως και οι 
εγγεγραµµένοι επιστήµονες τροφίµων ή διαιτολόγοι και ενέχονται κατά τον αυτό 
τρόπο, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως και 
οι εγγεγραµµένοι επιστήµονες τροφίµων ή διαιτολόγοι. 
 

Απαγόρευση της 
άσκησης του 

επαγγέλµατος του 
επιστήµονα 

τροφίµων, του 
τεχνολόγου 

τροφίµων ή του 
διαιτολόγου χωρίς 

εγγραφή. 

18.—(1) Ύστερα από παρέλευση δώδεκα µηνών από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου κανένας δε δικαιούται να ασκεί το επάγγελµα του επιστήµονα 
τροφίµων ή του τεχνολόγου τροφίµων ή του διαιτολόγου σε οποιοδήποτε κλάδο 
αυτών των επιστηµών, εκτός αν— 
 
(α) Είναι εγγεγραµµένος στο σχετικό Μητρώο ή στον Ειδικό Κατάλογο σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 
(β) του έχει εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό εγγραφής και άσκησης επαγγέλµατος. 
 
(γ) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε τύπο τον οποίο θα 
καθορίσει το Συµβούλιο. 
 
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 
εγγεγραµµένου γεωπόνου, χηµικού ή άλλου επιστήµονα κατά τη συνήθη άσκηση 
του επαγγέλµατός του. 
 
(3) Κανένας δε δικαιούται να εισπράξει οποιαδήποτε αµοιβή για υπηρεσίες που 
προσέφερε η εργασία που εκτελούσε υπό την ιδιότητά του ως επιστήµονα 
τροφίµων ή τεχνολόγου τροφίµων ή διαιτολόγου, εκτός αν είναι εγγεγραµµένος 
δυνάµει του παρόντος Νόµου και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής, 
δυνάµει του άρθρου 23. 
 

 ΜΕΡΟΣ VII—ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 
 

Πειθαρχική 
εξουσία 

Συµβουλίου. 

19.—(1) Το Συµβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία και πειθαρχικό έλεγχο στους 
εγγεγραµµένους επιστήµονες τροφίµων, στους τεχνολόγους τροφίµων, στους 
διαιτολόγους και στους εξ επαγγέλµατος επιστήµονες τροφίµων και 
διαιτολόγους. 
 
(2) Κατά την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του Συµβουλίου µετέχει Νοµικός 
Λειτουργός οριζόµενος από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(3) Το Συµβούλιο µπορεί ν’ αναθέτει την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας του 
σε επιτροπή, αποτελούµενη από τρία τουλάχιστο µέλη του. 
 

Πειθαρχικά 
αδικήµατα. 

20. Εγγεγραµµένος επιστήµονας τροφίµων ή τεχνολόγος τροφίµων ή διαιτολόγος 
η επιστήµονας τροφίµων ή διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος υπόκειται σε πειθαρχική 
δίωξη— 
 
(α) Αν καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική 
αισχρότητα

. 
 
(β) αν, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, είναι ένοχος επονείδιστης ή 
ασυµβίβαστης διαγωγής προς το επάγγελµα του επιστήµονα τροφίµων ή του 
τεχνολόγου τροφίµων ή του διαιτολόγου. 
 
(γ) αν παραβεί οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των 
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν 
υποχρεώσεις. 
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449093341 
Πειθαρχική δίωξη. 21. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται— 

 
(α) Από το Συµβούλιο αυτεπάγγελτα. 
 
(β) από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 
(γ) από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει παράπονο από τη διαγωγή του 
εγγεγραµµένου επιστήµονα τροφίµων ή του τεχνολόγου τροφίµων ή του 
διαιτολόγου ή του επιστήµονα τροφίµων ή διαιτολόγου εξ επαγγέλµατος, αν το 
Συµβούλιο κρίνει ότι είναι εύλογο το παράπονο και ότι η διαγωγή του αποτελεί 
εκ πρώτης όψεως πειθαρχικό αδίκηµα. 
 

Πειθαρχική 
διαδικασία. 

22.—(1) Το Συµβούλιο κατά την άσκηση της πειθαρχικής του εξουσίας έχει τις 
ίδιες εξουσίες και τις διεξάγει µε τον ίδιο κατά το δυνατό τρόπο ως δικαστήριο 
συνοπτικής διαδικασίας. 
 
(2) Κάθε απόφαση του Συµβουλίου κατά την άσκηση της πειθαρχικής του 
εξουσίας λογίζεται ως διάταγµα δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας και 
εκτελείται µε τον ίδιο τρόπο όπως το διάταγµα του εν λόγω δικαστηρίου. 
 

Πειθαρχικές ποινές. 23.—(1) Το Συµβούλιο, αν βρει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού 
αδικήµατος, µπορεί— 
 
(α) Να διατάξει τη διαγραφή του ονόµατος του προσώπου από το σχετικό 
Μητρώο ή τον Κατάλογο, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 
(β) να αναστείλει την άσκηση του επαγγέλµατος από το εν λόγω πρόσωπο για 
χρονική περίοδο την οποία το Συµβούλιο κρίνει πρέπουσα. 
 
(γ) να διατάξει το πρόσωπο να καταβάλει υπό µορφή προστίµου χρηµατικό ποσό 
µέχρι χίλιες λίρες. 
 
(δ) να επιπλήξει προφορικά ή γραπτά το εν λόγω πρόσωπο. 
 
(2) Το Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγµα ως προς την καταβολή των 
εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας το οποίο θεωρεί πρέπον ή 
λογικό. 
 
(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) 
κατατίθεται στο ταµείο του Συµβουλίου και χρησιµοποιείται για τους σκοπούς 
του. 
 

Ποινικά αδικήµατα 
και ποινές. 

24. Όποιος— 
 
(α) Με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την 
εγγραφή του ιδίου ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων στο σχετικό Μητρώο ή 
στον Ειδικό Κατάλογο, 
 
(β) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί τον τίτλο "εγγεγραµµένος επιστήµονας τροφίµων" ή 
"τεχνολόγος τροφίµων" ή "διαιτολόγος", ενώ το όνοµά του δεν είναι 
εγγεγραµµένο στο σχετικό Μητρώο, 
 
(γ) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί τον τίτλο "επιστήµονας τροφίµων εξ επαγγέλµατος" 
ή "διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος", ενώ το όνοµά του δεν είναι εγγεγραµµένο στον 
Ειδικό Κατάλογο, 
 
(δ) λαµβάνει ή χρησιµοποιεί οποιοδήποτε όνοµα, τίτλο ή περιγραφή που 
υποδηλεί ψευδώς ότι είναι εγγεγραµµένος επιστήµονας τροφίµων ή τεχνολόγος 
τροφίµων ή διαιτολόγος ή επιστήµονας τροφίµων ή διαιτολόγος εξ επαγγέλµατος, 
 
(ε) παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε διάταξη του 
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παρόντος Νόµου, 
 
(στ) ασκεί το επάγγελµα του επιστήµονα τροφίµων, του τεχνολόγου τροφίµων ή 
του διαιτολόγου ή ενεργεί µε οποιοδήποτε τρόπο σαν επιστήµονας τροφίµων ή 
τεχνολόγος τροφίµων ή διαιτολόγος, ενώ το όνοµά του δεν είναι εγγεγραµµένο 
στο σχετικό Μητρώο ή στον Ειδικό Κατάλογο, 
 
(ζ) ασκεί το επάγγελµα σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο ή κατηγορία εκτός από αυτή 
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό που εκδίδεται σ’ αυτόν ως αποτέλεσµα της 
εγγραφής του στο σχετικό Μητρώο ή στον Ειδικό Κατάλογο ή ασκεί το 
επάγγελµα, ενώ του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής δυνάµει του άρθρου 23 
του Νόµου, 
 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή 
και στις δύο ποινές. 
 

 ΜΕΡΟΣ VIII—ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Ειδική άδεια. 25. Ανεξάρτητα από τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα Νόµο, το Υπουργικό 
Συµβούλιο µπορεί να χορηγήσει ειδική άδεια σε πρόσωπο αναγνωρισµένης 
φήµης, υπόληψης και ικανότητας στο επάγγελµα ή την εργασία του στον κλάδο 
της επιστήµης τροφίµων ή της τεχνολογίας τροφίµων ή της διαιτολογίας για την 
εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας σε έναν από τους πιο πάνω κλάδους που 
ειδικά θα καθορίζεται στην άδεια και για τέτοια περίοδο και µε όρους και 
περιορισµούς που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να επιβάλει σε κάθε 
περίπτωση. 
 

Κανονισµοί. 26. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς που δηµοσιεύονται 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας— 
 
(α) Για τον καθορισµό τελών εγγραφής, 
 
(β) για τον καθορισµό της διαδικασίας για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο 
Μητρώο ή στον Κατάλογο, 
 
(γ) για τον καθορισµό κλίµακας αµοιβών εγγεγραµµένων επιστηµόνων τροφίµων, 
τεχνολόγων τροφίµων ή διαιτολόγων ή επιστηµόνων τροφίµων ή διαιτολόγων εξ 
επαγγέλµατος για εργασία ή υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρονται στο 
επάγγελµα του επιστήµονα τροφίµων ή του τεχνολόγου τροφίµων ή του 
διαιτολόγου, 
 
(δ) για τον καθορισµό της φύσης ή του είδους της εργασίας ή υπηρεσίας που 
µπορούν να προσφέρουν εγγεγραµµένοι επιστήµονες τροφίµων ή διαιτολόγοι εξ 
επαγγέλµατος, 
 
(ε) για την ίδρυση, ρύθµιση και διαχείριση ταµείου σύνταξης, ταµείου προνοίας, 
ταµείου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και οποιουδήποτε άλλου ταµείου που 
αφορά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο σχετικό Μητρώο ή στον Ειδικό Κατάλογο, 
περιλαµβανοµένης και της πρόσληψης προσωπικού για σκοπούς διαχείρισης 
κάθε τέτοιου ταµείου, 
 
(στ) για τον καθορισµό οποιουδήποτε ζητήµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό 
καθορισµού, 
 
(ζ) για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. 
 

 


