
  

 

Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2018 
 
 

 
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: Τα Περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα 
  Διατάγματα του 2018 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Συνημμένα θα βρείτε «τα περι επιβολής ποιοτικού ελέγχου στα γεωργικά προϊόντα 
διατάγματα του 2018».  Στα διατάγματα αναφέρονται τα δικαιώματα επιθεώρησης και 
επανεπιθεώρησης εισαγόμενων – εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων και άλλα τέλη. 
 
Μετά από παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου έχει επιτευχθεί η εξαίρεση κάποιων προϊόντων 
στα οποία πλέον το Τμήμα Γεωργίας δεν θα ασκεί έλεγχο και δεν θα λαμβάνει 
οποιαδήποτε τέλη.  Αυτό είναι και το σημαντικότερο σημείο των διαταγμάτων αφού τα τέλη 
δεν έχουν διαφοροποιηθεί. 
 
Με αυτή την πολύ σημαντική τροποποίηση τα εισαγόμενα προϊόντα που έχουν εξαιρεθεί 
θα επωφελούνται πλέον από συνολικά μειωμένα τέλη ελέγχου και κατ’  επέκταση μείωση 
του κόστους εισαγωγής τους. 
 
Το ΚΕΒΕ διεκδίκησε έντονα τη συγκεκριμένη τροποποίηση αφού οι ίδιοι έλεγχοι 
διενεργούνται και από τις Υγειονομικές υπηρεσίες. 
 
Τα προϊόντα που έχουν εξαιρεθεί βρίσκονται συνημμένα στο παράρτημα ΙΙ. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
 
 
 
 

    
 

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 
Τηλ. + 357-22889860,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy 
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 187/2018 
Απ. 5097, 6.7.2018    

Απιθμόρ 187 

 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑ ΓΔΧΡΓΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΙ 2007 
______________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 (2)(β) 

129(Ι) ηνπ 2002 
140 (Ι) ηνπ 2004 

39 (I) ηνπ 2005 
82 (Ι) ηνπ 2005 

132(I) ηνπ 2005 
  195(I) ηνπ 2007. 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ρνξεγνχληαη ζε απηφλ απφ ην ζεκείν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 24 ησλ πεξί Δπηβνιήο 
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2007, εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα. 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Δπηβνιήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζηα Γεσξγηθά 
Πξντφληα (Σξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Νφκνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Μέξνπο Α ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι 
ηνπ Νφκνπ. 
 
 

2. Σν Μέξνο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Νφκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηε δηαγξαθή απφ απηφ - 
 
(α) ηεο θξάζεο «Νσπά θνκκέλα άλζε»  απφ ην ζεκείν (i)

. 

 

(β) ησλ ζεκείσλ (ii), (iii), (vi), (viii) θαη (ix). 

 

                                                                                                                       ΚΧΣΑ ΚΑΓΗ, 
     Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
 Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 188/2018 
Απ. 5097, 6.7.2018    

Απιθμόρ 188 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑ ΓΔΧΡΓΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΙ 2007 

_______________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24 (2)(β) 

129(Ι) ηνπ 2002 
140 (Ι) ηνπ 2004 

39 (I) ηνπ 2005 
82 (Ι) ηνπ 2005 

132(I) ηνπ 2005 
  195(I) ηνπ 2007. 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ 
ρνξεγνχληαη ζε απηφλ απφ ην ζεκείν (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 24 ησλ πεξί Δπηβνιήο 
Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2007, εθδίδεη ην αθφινπζν 
Γηάηαγκα. 

πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Δπηβνιήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ζηα Γεσξγηθά 
Πξντφληα (Σξνπνπνίεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο IV ησλ Καλνληζκψλ) Γηάηαγκα ηνπ 2018. 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙV 
ησλ Καλνληζκψλ.  
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι) 
19.7.2002 
30.4.2004 
18.11.2005 
28.12.2007 
7.10.2011. 

2. Σν Παξάξηεκα ΙV ησλ πεξί Δπηβνιήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 
Καλνληζκψλ ηνπ 2002  έσο 2011 αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα IV πνπ εθηίζεηαη 
ζηνλ Πίλαθα. 
 

Καηάξγεζε. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι) 
7.6.2013. 

3. Με ην παξφλ Γηάηαγκα θαηαξγείηαη ην πεξί Δπηβνιήο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ησλ Γεσξγηθψλ 
Πξντφλησλ (Σξνπνπνηεηηθφ) Γηάηαγκα ηνπ 2013. 

 
                                                                                                                     ΚΧΣΑ ΚΑΓΗ, 

    Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο 
 Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο. 

 
_______________________ 

 
Πίλαθαο 

 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 
(Καλνληζκνί 10, 11, 21) 

 
1. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΑΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΞΑΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

 

            Σέιε 

            Δπξψ 

(α) Δζπεξηδνεηδή: 

  Γηα θάζε θηβψηην εζπεξηδνεηδψλ πνπ ππνβάιιεηαη 
         γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε…………………....................   

 

0,05 

                                   Γηα θάζε 250 θηιά εζπεξηδνεηδψλ ή κέξνο απηψλ θνξησκέλα  

 ρχκα πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή   
  επαλαεπηζεψξεζε…………………………………………………........... 0,50 
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(β) Φξνχηα: 

     Γηα θάζε κέζν ζπζθεπαζίαο θξέζθσλ θξνχησλ     

     πνπ ππνβάιιεηαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε……............…. 0,05 

     Γηα θάζε 50 θηιά ή κέξνο απηψλ θξέζθσλ θξνχησλ    

     θνξησκέλα ρχκα πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή 
          επαλαεπηζεψξεζε …….........…………… ………………………………. 

 

0,50 

  

(γ) Λαραληθά :  

     Γηα θάζε κέζν ζπζθεπαζίαο ιαραληθψλ, πνπ ππνβάιιεηαη  
     γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε …………………....... 

 
0,05 

     Γηα θάζε κέζν ζπζθεπαζίαο παηαηψλ   

     πνπ ππνβάιιεηαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε …………...… 0,05 

         Γηα θάζε 50 θηιά παηαηψλ ή κέξνο απηψλ θνξησκέλσλ    

         ρχκα θαη πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε…….. 0,10 
  
(δ) Όζπξηα λσπά:  
  
  Γηα θάζε κηζφ ηφλν ή κέξνο απηνχ λσπψλ νζπξίσλ πνπ  
 ππνβάιιεηαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε……………………… 0,50 
  
 
(ε) Κάξπα, (ακχγδαια, θαξχδηα, θνπληνχθηα, θηζηίθηα, ραιεπηαλά θαη θάζηαλα): 
 

 

 Γηα θάζε κέζν ζπζθεπαζίαο θαξχσλ κε θέιπθνο ή ρσξίο θέιπθνο  
  πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε 0,05 

Γηα θάζε 50 θηιά ή κέξνο απηψλ θαξχσλ κε θέιπθνο ή ρσξίο θέιπθνο                     
θνξησκέλσλ ρχκα πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε 

 
0,10 

  
(δ) Υαξνχπηα θαη Υαξνππνππξήλαο    
  
 Γηα θάζε 250 θηιά ή κέξνο απηνχ ραξνππηψλ ή ραξνππνππξήλα  
 πνπ ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε………… 0,20 
  
  
«ρχκα» πεξηιακβάλεη γεσξγηθά πξντφληα θνξησκέλα ζε κέζν ζπζθεπαζίαο κε βάξνο πέξαλ ησλ 75 θηιψλ ην θαζέλα.  
 
Σν ειάρηζην δηθαίσκα επηζεψξεζεο ή επαλεπηζεψξεζεο ησλ εμαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πξέπεη λα είλαη 5 επξψ 
θαη ην ππνινγηδφκελν πιεξσηέν δηθαίσκα επηζεψξεζεο ησλ εμαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζηξνγγπινπνηείηαη 
πάληνηε πξνο ην πιεζηέζηεξα αθέξαην πνζφ ζε επξψ.  
 
2. ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΙΑΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔΧΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ  

 
            Σέιε 
            επξψ 
(α) Κάξπα, (ακχγδαια, θαξχδηα, θνπληνχθηα, θπζηίθηα, ηλδνθάξπδα,  
ραιεπηαλά, άιια θάξπα πνπ δελ θαζνξίδνληαη αιινχ ή ππνπξντφληα  
απηψλ) θαη θάζηαλα: 
 
 Γηα θάζε 50 θηιά ή κέξνο απηψλ, θάξπσλ ή θαζηάλσλ  
 κε θέιπθνο ή ρσξίο θέιπθνο, πνπ εηζάγνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε  
 επηζεψξεζε ή επαλεπηζεψξεζε ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
1,00 
 

(β) Όζπξηα λσπά:  
          Γηα θάζε κηζφ ηφλν ή κέξνο απηνχ λσπψλ νζπξίσλ πνπ εηζάγεηαη θαη  
          ππνβάιιεηαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε ……………………………….............. 1,00 
  
(γ) Κξεκκχδηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη θνλαξηνχ: 
 Γηα θάζε ηφλν ή κέξνο απηνχ, θξεκκπδηψλ ή θνλαξηνχ πνπ εηζάγεηαη 
 θαη ππνβάιιεηαη ζε επηζεψξεζε ή επαλεπηζεψξεζε .............................................. 

 
 
1,00 

1233



  
 
(δ) Νσπά θξνχηα θαη ιαραληθά: 
 Γηα θάζε ηφλν ή κέξνο απηνχ πνπ εηζάγεηαη θαη ππνβάιιεηαη  
 ζε επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε ...................................................................... 
 
 

 
 
 
5,00 
 

(ε) Παηάηεο: 
 Γηα θάζε ηφλν ή κέξνο απηνχ παηαηψλ  πνπ εηζάγεηαη θαη ππνβάιιεηαη 
             ζε επηζεψξεζε ή επαλεπηζεψξεζε ..................    
  

 
 
1,00 
 
 
 

(δ) θφξδα: 
 Γηα θάζε ηφλν ή κέξνο απηνχ πνπ εηζάγεηαη θαη   
 ππνβάιιεηαη ζε επηζεψξεζε ή επαλεπηζεψξεζε ....................................................                            1,00 
  

(  (ε) Υαξνχπηα θαη Υαξνππνππξήλαο    
  
 Γηα θάζε 250 θηιά ή κέξνο απηνχ ραξνππηψλ ή ραξνππνππξήλα  
 πνπ εηζάγνληαη θαη ππνβάιινληαη γηα επηζεψξεζε ή επαλαεπηζεψξεζε …………….    1,00 

 

 

  
Σν ειάρηζην  δηθαίσκα  επηζεψξεζεο,  επαλεπηζεψξεζεο  ησλ  εηζαγφκελσλ  γεσξγηθψλ  πξντφλησλ  πξέπεη λα είλαη 
5 επξψ θαη ην ππνινγηδφκελν πιεξσηέν δηθαίσκα επηζεψξεζεο ησλ εηζαγφκελσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 
ζηξνγγπινπνηείηαη πάληνηε πξνο ην πιεζηέζηεξα αθέξαην πνζφ ζε επξψ.   
 

  

  
3. ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ  

     Σέιε 

                                                                                                                                                                          Δπξψ 

 Γηα θάζε Πηζηνπνηεηηθφ Καηαιιειφηεηαο πνπ εθδίδεηαη γηα γεσξγηθά  
 πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη ή απνζηέιινληαη ζε θξάηε κέιε ή πξννξίδνληαη 
 γηα εμαγσγή…………                                                                                                                    5,00 
 
      Γηα θάζε Πηζηνπνηεηηθφ Καηαιιειφηεηαο πνπ εθδίδεηαη γηα γεσξγηθά  
 πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη ή απνζηέιινληαη ζε θξάηε κέιε ή πξννξίδνληαη 

 γηα εμαγσγή γηα πέξα ησλ 5,000 κέζσλ ζπζθεπαζίαο …………..……………               10,00 

 
 Γηα θάζε Πηζηνπνηεηηθφ Καηαιιειφηεηαο πνπ εθδίδεηαη γηα γεσξγηθά  
 πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο                                                                             10,00 
 
 

4. ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΚΔΤΑΣΗΡΙΟΤ 
                       Σέιε 
                       Δπξψ 

  
 (η)  Γηα θάζε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπαζηεξίνπ γηα θξέζθα ιαραληθά   
 γηα πεξίνδν ελφο ρξφλνπ                   ……….. 40,00 
 
 (ηη) Γηα θάζε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπαζηεξίνπ θξέζθσλ θξνχησλ  
 γηα πεξίνδν ελφο ρξφλνπ                    ……….. 40,00 
  
 (ηηη)  Γηα θάζε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπαζηεξίνπ αξσκαηηθψλ θπηψλ  
 γηα πεξίνδν ελφο ρξφλνπ                    ……….. 40,00 
 
 (iv) Γηα θάζε έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζπζθεπαζηεξίνπ παηαηψλ   
 γηα πεξίνδν ελφο ρξφλνπ                    ……….. 50,00 
 
  

Σν ειάρηζην πιεξσηέν δηθαίσκα γηα πεξίνδν κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο πξέπεη λα είλαη  40 επξψ. Σα δηθαηψκαηα πξέπεη 
λα είλαη πιεξσηέα ζην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 
ζπζθεπαζηεξίνπ.». 
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