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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο
στον οποίο άνθρωποι, προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια έχουν
τη δυνατότητα να διακινηθούν ελεύθερα σε όλη την επικράτειά
του. Ομοειδή προϊόντα, που διακινούνται ανάμεσα στα κράτη
μέλη της ΕΕ, για σκοπούς υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας
του καταναλωτή, επιβάλλεται να τυποποιούνται στη βάση ομοι-
όμορφων προδιαγραφών με σκοπό την εξασφάλιση ενός απο-
δεκτού επιπέδου ποιότητας για τον καταναλωτή. Έτσι ο κατα-
ναλωτής είναι σε θέση να συγκρίνει ομοειδή προϊόντα και να
επιλέγει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, αφού αυτά παρά-
γονται με ομοιόμορφες προδιαγραφές.

Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016 -
Ν.103(Ι)/2016 έχει θεσμοθετηθεί για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΚ) αριθ. 589/2008, όπως αυτοί εκάστοτε 
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Στον Νόμο103(Ι)/2016 περιέχονται οι 
ορισμοί, ο σκοπός, το αντικείμενο της νομοθεσίας, τα όργανα εφαρμογής, οι
αρμοδιότητες και οι εξουσίες της αρμόδιας Αρχής (Τμήμα Γεωργίας) και των
Επιθεωρητών της. Περιέχονται, επίσης, τα αδικήματα, οι διοικητικές κυρώσεις,
τα πρόστιμα και οι ποινές για τους παραβάτες, όπως και πληροφορίες που
αφορούν τη διαδικασία έγκρισης κέντρου συσκευασίας αυγών.

Το παρόν έντυπο ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος
του Τμήματος Γεωργίας και συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν στην 
εμπορία και σήμανση των αυγών που προορίζονται για τον διατροφικό κλάδο,
στον οποίο περιλαμβάνονται και οι μονάδες μαζικής εστίασης.

Εισαγωγή

Τμήμα Γεωργίας
Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος



Εκτροφή
Αντικείμενο του Ν.103(Ι)/2016 αποτελούν μόνο
τα αυγά που παράγονται από όρνιθες που ανή-
κουν στο είδος Gallus gallus, δηλαδή τις 
κοινές κότες. Νοείται ότι το κέλυφος των αυγών
δεν επιτρέπεται να είναι σπασμένο, ούτε τα αυγά
να έχουν υποστεί επώαση ή βράσιμο και να είναι
κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή
για παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά. Στην
Κύπρο τα αυγά παράγονται σε εγκαταστάσεις
όπου χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, το 
σύστημα εκτροφής κλωβοστοιχίας (διευθετημέ-
νοι κλωβοί). Ο νόμος προνοεί για τη δυνατότητα
ταξινόμησης, σήμανσης και εμπορίας αυγών που
παράγονται σε εναλλακτικά συστήματα εκτρο-
φής ορνίθων (αυγά αχυρώνα ή στρωμνής, αυγά
ελεύθερης βοσκής και αυγά βιολογικής παραγω-
γής) και σε διευθετημένους κλωβούς. Οι ελά-
χιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα
συστήματα παραγωγής για τις διάφορες μεθό-
δους εκτροφής ωοτόκων ορνίθων είναι οι εξής:

1. Τα «αυγά κλωβοστοιχίας» πρέπει να παρά-
γονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν
τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του άρθρου 6
της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ περί των στοιχει-
ωδών απαιτήσεων για την προστασία των
ωοπαραγωγών ορνίθων.

2.  Τα «αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής» 
πρέπει να παράγονται σε εγκαταστάσεις 
οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 4 της Οδηγίας
1999/74/ΕΚ.

3.  Τα «αυγά ελεύθερης βοσκής» πρέπει να
παράγονται σε εγκαταστάσεις οι οποίες
πληρούν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 4 της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, 
επιπρόσθετα, όμως, πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  Οι όρνιθες πρέπει να έχουν συνεχή πρό-
σβαση σε υπαίθριους χώρους κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας. Οι παραγωγοί μπορούν να
περιορίσουν τις όρνιθες στα υποστατικά 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά 

τις πρωινές ώρες σύμφωνα με τις ορθές 
ζωοτεχνικές πρακτικές.

β)  Ο υπαίθριος χώρος που διατίθεται για τις 
όρνιθες πρέπει να καλύπτεται στο μεγαλύ-
τερο μέρος του (>50%) με βλάστηση και να
μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς
παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και
βοσκοτόπους, (το τελευταίο αν επιτρέπεται
από την αρμόδια Αρχή).

γ)   Να υπάρχουν 4 m² διαθέσιμου υπαίθριου
χώρου ανά όρνιθα. Όταν υπάρχει ελάχιστη
διαθέσιμη επιφάνεια 10 m² εφαρμόζεται η
εκ περιτροπής πρακτική, και οι όρνιθες έχουν
όλο τον χώρο στη διάθεσή τους καθόλη τη
διάρκεια της ζωής τους, ενώ κάθε περίφρα-
κτος χώρος που χρησιμοποιείται πρέπει ανά
πάσα στιγμή να εγγυάται τουλάχιστον 2,5 m²
ανά όρνιθα.

δ)  Ο υπαίθριος χώρος δεν πρέπει να εκτείνεται
πέραν της ακτίνας των 150 m από το 
πλησιέστερο άνοιγμα του κτηρίου. Ωστόσο,
μπορεί να εκτείνεται μέχρι τα 350 m από 
το πλησιέστερο άνοιγμα του κτηρίου εάν 
υπάρχουν αρκετά προστατευτικά υπόστεγα
(με κατάλληλες ποτίστρες), ομοιόμορφα 
κατανεμημένα σε ολόκληρη την έκταση του
υπαίθριου χώρου με τέσσερα τουλάχιστον
υπόστεγα ανά εκτάριο.

4.  Τα «αυγά βιολογικής παραγωγής» επιβάλ-
λεται να παράγονται σε μονάδες βιολογικής
εκτροφής ορνίθων αυγοπαραγωγής, οι
οποίες, εκτός από την υποχρέωση για εφαρ-
μογή των προνοιών του άρθρου 4 της 
Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, θα πρέπει να εφαρ-
μόζουν και τις πρόνοιες του περί Βιολογικής
Παραγωγής Νόμου του 2004 – 227(Ι)/
2004. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω νόμος
προνοεί για την καταγωγή των ορνίθων και
τη διατροφή τους, τις συνθήκες διαβίωσής
τους, την τήρηση στοιχείων, τη σήμανση, τον
έλεγχο και την πιστοποίηση των αυγών
βιολογικής παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να δημι-
ουργήσουν νέα βιολογική μονάδα ορνίθων 
αυγοπαραγωγής ή να μετατρέψουν μία υφιστά-
μενη συμβατική μονάδα σε βιολογική, επιβάλλε-
ται όπως προβούν στις πιο κάτω ενέργειες:

α)  να ενημερωθούν όσο το δυνατόν πληρέ-
στερα για τις διάφορες πρόνοιες της νομοθε-
σίας που διέπει τη βιολογική εκτροφή
ορνίθων αυγοπαραγωγής,

β)  να διερευνήσουν την αγορά, για ομαλότερη
διάθεση των αυγών βιολογικής εκτροφής,

γ)   να έλθουν σε επαφή με αναγνωρισμένο 
οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολο-
γικών προϊόντων για να εντάξουν τη μονάδα
τους στο σύστημα ελέγχου, και 

δ)  να υποβάλουν σχετικό έντυπο στο οικείο
Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Γεωργίας,
για ένταξή τους στο Μητρώο Βιολογικής 
Γεωργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
πρόνοιες της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ, όπως και
για την υποχρεωτική εγγραφή των μονάδων ωο-
παραγωγής σε σχετικό μητρώο, οι ενδιαφερό-
μενοι/ες καλούνται να επικοινωνούν με τις
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πριν προχωρήσουν στη
δημιουργία των μονάδων αυγοπαραγωγής. 

Έγκριση κέντρου 
συσκευασίας αυγών
Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα γίνεται ωοσκό-
πηση, ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία
αυγών πρέπει εκ των προτέρων να υποβάλουν
σχετική αίτηση ώστε να εξασφαλίσουν έγκριση
κέντρου συσκευασίας αυγών από την αρμόδια
Αρχή. Η αίτηση αξιολογείται και εκδίδεται 
έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών εφόσον
διαπιστωθεί, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι:

1.  Η εγκατάσταση έχει τον τεχνικό εξοπλισμό
που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των
αυγών, ο οποίος περιλαμβάνει ανάλογα με
την περίπτωση:

i)    κατάλληλο εξοπλισμό ωοσκόπησης, αυτό-
ματο ή χειριζόμενο από προσωπικό σε 
συνεχή βάση, ο οποίος να επιτρέπει την 
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εξέταση της ποιότητας κάθε αυγού χωριστά,
ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό,

ii)   διατάξεις μέτρησης του ύψους του αεροθα-
λάμου των αυγών,

iii)  εξοπλισμό ταξινόμησης των αυγών ανά κα-
τηγορία βάρους,

iv)  έναν ή περισσότερους εγκεκριμένους ζυγούς
για τη ζύγιση των αυγών, και

v)   εξοπλισμό σήμανσης των αυγών.

2. Έχουν προσκομιστεί τα ακόλουθα:

α.   Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εφόρου Εται-
ρειών της εταιρείας/εμπορικής επωνυμίας
εν ισχύ (στην περίπτωση που ο/η αιτών/
αιτούσα είναι εταιρεία ή εμπορική επωνυμία)
ή Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (στην περί-
πτωση που ο/η αιτών/αιτούσα είναι φυσικό
πρόσωπο), 

β.   Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας Κέντρου 
Συσκευασίας Αυγών εν ισχύ, το οποίο εκδί-
δεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, και

γ.   Αντίγραφο του Τίτλου Ιδιοκτησίας του/των
τεμαχίου/ίων που περιλαμβάνει/ουν τον
υπαίθριο χώρο που είναι διαθέσιμος για τις
όρνιθες (στην περίπτωση που εκτρέφονται
όρνιθες σύμφωνα με τη μέθοδο παραγωγής
ελεύθερης βοσκής).

Στα εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών
αποδίδεται σχετικός κωδικός ο οποίος αναγρά-
φεται πάνω στις συσκευασίες των αυγών. Σε 
περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση τις
οποίες χορηγήθηκε η έγκριση ή οι όροι για τον
απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για
τον ορθό χειρισμό των αυγών δεν πληρούνται,
το Τμήμα Γεωργίας μπορεί να ανακαλέσει την 
έγκριση.

Ταξινόμηση των αυγών
Τα αυγά ταξινομούνται ανάλογα με τα ποιοτικά
τους χαρακτηριστικά στην κατηγορία Α ή στην
κατηγορία Β. Τα αυγά της κατηγορίας Α μπο-
ρούν να διατεθούν στα σημεία λιανικής πώ-
λησης και στις μονάδες ομαδικής εστίασης.

Σημειώνεται ότι τα αυγά κατηγορίας Β προ-
ορίζονται μόνο για τη βιομηχανία ειδών 
διατροφής και τον μη διατροφικό κλάδο. 

Κατηγορία Α
Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας:

α.   Το κέλυφος και η κελυφική μεμβράνη να
έχουν κανονικό σχήμα και να είναι ανέπαφα.

β.   Ο αεροθάλαμος δεν πρέπει να έχει ύψος με-
γαλύτερο των 6 mm ενώ για τα αυγά με την
ένδειξη «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα»
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm.

γ.   Ο κρόκος πρέπει να είναι ορατός κατά την
ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, να μετα-
κινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του
αυγού και να επανέρχεται στη θέση του.

δ.   Το ασπράδι να είναι φωτεινό και διαυγές.

ε.   Η ανάπτυξη του βλαστικού δίσκου να είναι
ανεπαίσθητη.

στ. Να μην έχουν ξένες ύλες.

ζ.   Να μην έχουν ξένες οσμές.

Τα αυγά κατηγορίας Α ταξινομούνται κατά βάρος
στις ακόλουθες κατηγορίες:

S -  Μικρό: Βάρος μικρότερο των 53g

M -  Μεσαίο: Βάρος ίσο ή μεγαλύτερο 
  των 53g και μικρότερο των 63g

L -  Μεγάλο: Βάρος ίσο ή μεγαλύτερο 
  των 63g και μικρότερο των 73g

XL-  Πολύ μεγάλο: Βάρος μεγαλύτερο
  των 73g

Σήμανση
Πάνω στο κέλυφος των αυγών της κατηγορίας
Α πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός παραγωγού
που αποτελείται από 7 ομάδες ψηφίων στις
οποίες παρεμβάλλονται οι λατινικοί χαρακτήρες
CY (διακριτικά της Κύπρου) οι οποίες έχουν την
πιο κάτω κωδικοποίηση:

[(i)CY.(ii)(iii)(iv)(v).(vi)(vii)]

(i)    Μέθοδος εκτροφής όπου:

        0 = Βιολογικής παραγωγής
        1 = Ελεύθερης βοσκής
        2 = Αχυρώνα ή στρωμνής
        3 = Κλωβοστοιχίας
(ii)   Είδος εκτροφής όπου ο αριθμός 4 ανα-

φέρεται στα βρώσιμα αυγά.

(iii) Επαρχία εγκατάστασης όπου:

        1 = Λευκωσία
        2 = Κερύνεια
        3 = Αμμόχωστος
        4 = Λάρνακα 
        5 = Λεμεσός 
        6 = Πάφος
(iv)  και (v) Αύξων αριθμός κέντρου 

συσκευασίας αυγών

(vi)  και (vii) Αριθμός ταυτοποίησης της 
μονάδας παραγωγής.

Τα αυγά κατηγορίας Α σημαίνονται, ταξινομούν-
ται και συσκευάζονται εντός 10 ημερών από την
ημερομηνία ωοτοκίας. Στην εξωτερική επιφάνεια
των συσκευασιών των αυγών της κατηγορίας Α,
που διατίθενται προς πώληση στους καταναλω-

τές, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και ευα-
νάγνωστα τα ακόλουθα:

(α) Ο κωδικός του κέντρου συσκευασίας.

(β) Η κατηγορία ποιότητας: «Κατηγορία Α» ή το
γράμμα «Α» σε συνδυασμό ή όχι με τη
φράση «Φρέσκα αυγά». Όταν τα αυγά 
σημαίνονται, ταξινομούνται και συσκευά-
ζονται εντός 4 ημερών από την ημερομηνία
ωοτοκίας μπορούν να χρησιμοποιούνται 
οι εκφράσεις «Εξαιρετικά» ή «Εξαιρετικά 
φρέσκα» ως πρόσθετη ένδειξη ποιότητας.
Αυτό επιτρέπεται έως την ένατη ημέρα μετά
την ωοτοκία.
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(γ) Ο αριθμός των αυγών.

(δ) Η κατηγορία βάρους με τα γράμματα «S/M/L/XL» με ή χωρίς τους προαναφερθέντες όρους ή
στην περίπτωση που συσκευάζονται αυγά διαφορετικού μεγέθους, η ένδειξη «Αυγά διαφόρων
μεγεθών» και το ελάχιστο καθαρό βάρος σε γραμμάρια.

(ε)    Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η οποία ορίζεται σε 28 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο
μετά την ωοτοκία, η οποία αναγράφεται μετά από την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν
από».

(στ)  Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης με ένδειξη η οποία να συνιστά στους καταναλωτές να δια-
τηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά.

(ζ)    Η ένδειξη της μεθόδου εκτροφής.

(η)    Η διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική
επιφάνεια της συσκευασίας.

Για παράδειγμα, είναι δυνατό να αναφέρεται συγκεκριμένο δημητριακό στις συσκευασίες των αυγών
όταν οι όρνιθες εκτρέφονται με ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν το εν λόγω δημητριακό σε συγκε-
κριμένη ποσότητα. Επιπρόσθετα, μπορούν να αναγράφονται ενδείξεις που αφορούν διατροφικούς
ισχυρισμούς για τις τροφικές ιδιότητες των αυγών και διατροφικούς ισχυρισμούς υγείας (π.χ. Ω3 
λιπαρά οξέα και Βιταμίνη Ε).

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για να επιτραπεί οποιαδήποτε οικειοθελής πρόσθετη επισήμανση θα
πρέπει αυτή να μην παραπλανεί τον καταναλωτή και να μπορεί να τεκμηριωθεί ως ακριβής μέσα από
ελέγχους των αρμοδίων Υπηρεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας (π.χ. τα Ω3 λιπαρά οξέα ελέγχονται
από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες μέσω δειγματοληψίας και ανάλυσης). Τυχόν αναφορά σε χωριάτικα
αυγά ή σε μειωμένο ποσοστό χοληστερόλης λόγω διαφορετικού χρώματος του κελύφους των αυγών
συνιστά παραπλάνηση του καταναλωτή και υπόκειται στα διοικητικά μέτρα που προνοεί ο Νόμος.

Παράδειγμα σήμανσης συσκευασμένων αυγών

Τήρηση μητρώων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι παραγωγοί και τα
κέντρα συσκευασίας αυγών πρέπει να τηρούν
μητρώα σύμφωνα με τα πιο κάτω:

α.  Οι παραγωγοί καταχωρίζουν τις πληροφο-
ρίες σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής, διευ-
κρινίζοντας για κάθε μέθοδο εκτροφής που
χρησιμοποιήθηκε:

i)    την ημερομηνία εισόδου στη μονάδα, την ηλι-
κία κατά την είσοδο στη μονάδα και τον
αριθμό των ωοτόκων ορνίθων,

ii)   την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό
ορνίθων που θανατώνονται,

iii)  την ημερήσια παραγωγή αυγών,

iv)  τον αριθμό ή/και το βάρος των αυγών που
πωλούνται ή παραδίδονται με άλλο τρόπο σε
ημερήσια βάση, και

v)   τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αγορα-
στών.

β.  Τα κέντρα συσκευασίας αυγών καταχωρί-
ζουν σε χωριστά μητρώα ανά μέθοδο εκτρο-
φής και σε ημερήσια βάση:

i)    τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που 
παραλαμβάνουν, κατανεμημένες ανά παρα-
γωγό, αναφέροντας το όνομα, τη διεύθυνση
και τον κωδικό παραγωγού, καθώς και την
ημερομηνία ή την περίοδο ωοτοκίας, 

ii)   μετά την ταξινόμηση των αυγών, τις ποσότη-
τες ανά κατηγορία ποιότητας και βάρους,

iii)  τις ποσότητες ταξινομημένων αυγών που 
παραλαμβάνουν, οι οποίες προέρχονται από
άλλα κέντρα συσκευασίας αυγών, καθώς και
τον κωδικό των εν λόγω κέντρων συσκευα-
σίας και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρη-
σιμότητας,

iv)  τις ποσότητες αταξινόμητων αυγών που 
παραδίδουν σε άλλα κέντρα συσκευασίας
αυγών, κατανεμημένες ανά παραγωγό,
καθώς και τον κωδικό των εν λόγω κέντρων
συσκευασίας και την ημερομηνία ή τη 
διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας,

v)   τον αριθμό ή/και το βάρος των παραδιδόμε-
νων αυγών, κατά κατηγορία ποιότητας και 
βάρους, την ημερομηνία συσκευασίας για τα
αυγά της κατηγορίας Β ή την ημερομηνία ελά-
χιστης διατηρησιμότητας για τα αυγά της κα-
τηγορίας Α, και κατά αγοραστή, αναφέροντας
το όνομα και τη διεύθυνση του τελευταίου.

Τα κέντρα συσκευασίας επικαιροποιούν τις 
καταστάσεις φυσικών αποθεμάτων σε εβδομα-
διαία βάση.

Οι παραγωγοί και τα κέντρα συσκευασίας αυγών
μπορούν, αντί να τηρούν μητρώα πωλήσεων και
παραδόσεων, να τηρούν φακέλους με τα τιμο-
λόγια και τα δελτία παράδοσης πάνω στα οποία
να αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται
πιο πάνω. Τα μητρώα φυλάσσονται για 12
τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία δη-
μιουργίας τους και πρέπει να τίθενται στη
διάθεση των Επιθεωρητών της αρμόδιας
Αρχής αμέσως μόλις ζητηθούν.

Παραβάσεις/αδικήματα
Σε περίπτωση διάπραξης οποιασδήποτε παρά-
βασης των διατάξεων του Νόμου 103(Ι)/2016,
η αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να επιβάλει στο
πρόσωπο που διέπραξε την παράβαση διοικη-
τική κύρωση ή/και διοικητικό πρόστιμο μέχρι
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Πρόσωπο το
οποίο υποπέσει σε αδίκημα που αναφέρεται
στον Ν.103(Ι)/2016 καταγγέλλεται και, σε πε-
ρίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
μέχρι και δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή μέχρι
είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δυο
αυτές ποινές.

Το δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα σε οποιαδή-
ποτε άλλη ποινή που επιβλήθηκε, να διατάξει
όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύ-
χουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης, ή/και να
διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας
αυγών ή άλλων εγκαταστάσεων σε σχέση με τα
οποία ή εντός των οποίων διαπράχθηκε το αδί-
κημα.
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ΦΑΡΜΑ Λτδ

Κατηγορία
Βάρου: L

Διατηρούνται
στο ψυγείο 
μετά την αγορά.

Ανάλωση 
κατά προτίμηση 
πριν από:
HH/MM/XX

Συσκευάζονται 
από Φάρμα Λτδ,
Οδός: .................
Τηλ.: ...................

Κατηγορία Α
Kωδικός κέντρου συσκευασίας:
CYXXXX

xCYxxxx xx

Επαρχία & αύξων
αριθμός κέντρου
συσκευασίας

Αριθμός εγγραφής 
μονάδας παραγωγής

Χώρα παραγωγής
π.χ. CY=Κύπρος

Κωδικός στο αυγό

6 ΦΡΕΣΚΑ ΑΥΓΑ ΣΤΡΩΜΝΗΣ

Μέθοδος εκτροφής
0 = Βιολογικής παραγωγής
1 = Ελεύθερης βοσκής
2 = Αχυρώνα ή στρωμνής
3 = Κλωβοστοιχίας

{
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Οι υποχρεώσεις των παραγωγών,
συσκευαστών, καταστηματαρχών
και καταναλωτών
Οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με
την κτηνιατρική νομοθεσία, να τηρούν καθημε-
ρινά μητρώα με τα στοιχεία που προβλέπει η 
νομοθεσία και να παραδίδουν τα αυγά τους σε
εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών. 
Πωλήσεις αυγών επιτρέπεται να γίνονται και
απευθείας σε καταναλωτές που προμηθεύονται
τα αυγά τους από τη μονάδα παραγωγής ή με
κατ’ οίκον πώλησή τους στην περιφέρεια παρα-
γωγής.

Τα κέντρα συσκευασίας αυγών πρέπει να
εξασφαλίζουν έγκαιρα έγκριση από το Τμήμα 
Γεωργίας, να προμηθεύονται αυγά από μονάδες
παραγωγής αυγών που είναι εγγεγραμμένες στο
σχετικό μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
και να τηρούν όλες τις πρόνοιες του νόμου.

Τα σημεία λιανικής πώλησης και οι μονάδες
ομαδικής εστίασης πρέπει να προμηθεύονται
αυγά μόνο από εγκεκριμένα κέντρα συσκευα-
σίας αυγών. Επίσης, πρέπει να φροντίζουν ώστε
τα αυγά να φυλάσσονται σε περιβάλλον που να
μην προκαλεί την αλλοίωσή τους (χωρίς, όμως,
η θερμοκρασία του χώρου φύλαξής τους να
είναι χαμηλότερη των +5°C). Παράλληλα, στην
περίπτωση πώλησης αυγών χύμα, το σημείο λια-
νικής πώλησης είναι υπεύθυνο να τοποθετεί σε
ευδιάκριτο σημείο, μπροστά από τα αυγά, σή-
μανση με τις ενδείξεις που αφορούν την ποι-
ότητα των αυγών, την κατηγορία βάρους τους,
τη μέθοδο εκτροφής, τη διευκρίνιση του κωδικού
παραγωγού και την ημερομηνία ελάχιστης δια-
τηρησιμότητάς τους.

Όταν τα αυγά πωλούνται χύμα σε τοπικές 
λαϊκές αγορές και όταν ο παραγωγός εκτρέφει
λιγότερες από 50 όρνιθες, μπορεί να το δηλώ-
σει στο Τμήμα Γεωργίας και να του δοθεί άδεια
για να πωλεί τα αυγά του χωρίς να σφραγίζονται,
φτάνει να τοποθετεί σήμανση με την επωνυμία
και τη διεύθυνσή του. Σε αντίθετη περίπτωση τα
αυγά πρέπει να σφραγίζονται στη μονάδα παρα-

γωγής πριν διατεθούν προς πώληση. Στην περί-
πτωση πώλησης αυγών που προέρχονται από
μονάδες παραγωγής αυγών (πάνω από 350 
όρνιθες) ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες για τη
σήμανση των αυγών και των συσκευασιών τους
όπως και στην πώληση των αυγών στα σημεία
λιανικής πώλησης.

Οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται αυγά από
σημεία λιανικής πώλησης πρέπει να διαβάζουν
προσεκτικά τις ενδείξεις της σήμανσης των 
συσκευασιών τους για να διαπιστώνουν ότι αυτά
προέρχονται από κέντρο συσκευασίας αυγών και
να είναι σε θέση να επιλέγουν αυγά σύμφωνα με
τις προτιμήσεις τους. Οι καταναλωτές προτρέ-
πονται να επικοινωνούν με την αρμόδια 
Αρχή όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της νομο-
θεσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
οι ενδιαφερόμενοι/ες παραγωγοί, 
συσκευαστές, καταστηματάρχες ή 

καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται 
στον Κλάδο Φυτοϋγείας και 

Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών 
Προϊόντων, στα τηλέφωνα 

22408626/630 
καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Γεωργίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.moa.gov.cy/da 
όπου βρίσκεται αναρτημένη η υπό 

αναφορά νομοθεσία.
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