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    Αριθμός 121 
 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΜΕΧΡΙ 2012 

____________ 
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 58Β  

 Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης  με τίτλο- 
Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε.Ε. 
L 299, 
16.11.2007, 
 σ.1. 
L94, 
30.3.2012, 
σ.38. 

«Κανονισμός (ΕK) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα 
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ). 

  

4 του 1969 
17 του 1971 

130 του 1987 
29(Ι) του 1994 
98(Ι) του 1996 
13(Ι) του 1997 
55(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2004 

29(1) του 2012. 

Ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει 
το άρθρο 58Β των περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμων του 1969 μέχρι 
2012, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα. 
 

  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ) (Κατανομή της Συμπληρωματικής Ποσόστωσης και Μέρους του Εθνικού 
Αποθέματος στο Αγελαδινό Γάλα) Διάταγμα του 2014. 
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Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -  
 «ενεργός παραγωγός» σημαίνει τον εγγεγραμμένο στο μητρώο ποσοστώσεων του Οργανισμού 

παραγωγό,  που παρήγαγε γάλα κατά την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος· 
  
 «Κανονισμός (ΕK) αριθ.1234/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 

της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), όπως αυτός εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
 «Νόμος» σημαίνει  τους περί Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμο, όπως 

αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
  
      (2) Οι όροι που δεν ορίζονται ειδικά στο παρόν Διάταγμα έχουν την έννοια που αποδίδει σε 

αυτούς ο Νόμος και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 
αντικαθίστανται. 

  
Σκοπός. 3. Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται η κατανομή της συμπληρωματικής ποσόστωσης και μέρους 

του Εθνικού Αποθέματος της ποσότητας αναφοράς του αγελαδινού γάλακτος (ποσόστωση), τόσο 
στις «παραδόσεις» όσο και στις «απευθείας πωλήσεις»,  σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 71 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. 

  
Δικαιούχοι. 4.-(1)  Δικαιούχοι στην κατανομή της συμπληρωματικής ποσόστωσης και μέρους του Εθνικού 

Αποθέματος για την ποσότητα αναφοράς του αγελαδινού γάλακτος, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ομάδα φυσικών προσώπων, τα οποία ήταν ενεργοί παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος και οι οποίοι 
κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος, κατείχαν ποσόστωση. 

  
      (2) Ενεργός παραγωγός, ο οποίος μετά την 1η Απριλίου 2004, μεταβίβασε μέρος ή ολόκληρη την 

ατομική ποσόστωσης αναφοράς του καθίσταται μη δικαιούχος, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:  
  
  (α)  ύπαρξης σχετικής δικαστικής απόφασης για μετακίνηση/διάλυση της αγελαδοτροφικής 

μονάδας, ή 
   
  (β)  όταν η πώληση ήταν αποτέλεσμα αποχώρησης μελών από τον συνεταιρισμό ή εταιρεία, ή 
   
  (γ)  όπου η μεταβίβαση έγινε προς συγγενείς α΄ βαθμού (γονική παροχή). 
  
Ενεργοί 
παραγωγοί. 

5.-(1) Ενεργός παραγωγός καθίσταται δικαιούχος για κατανομή ποσότητας αναφοράς σύμφωνα με 
την Διάταξη 4(1) και (2). 

     (2) Η παραχώρηση της ποσόστωσης σε ενεργούς παραγωγούς, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον 
την προϋπόθεση της παραγράφου (1) ορίζεται όπως πιο κάτω: 
 

(α)  σε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς που κατέχουν ποσόστωση κάτω από 100.000 λίτρα, 
από 70.000 λίτρα,  

(β)  σε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς που κατέχουν ποσόστωση 100.001-165.000 λίτρα, 
από 35.000 λίτρα, 

(γ)  σε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς που κατέχουν ποσόστωση 165.001-200.000 λίτρα, 
από 20.000 λίτρα  και 

(δ)  σε όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους παραγωγούς από 8.000 λίτρα, 
για την κάθε  μονάδα.  

      (3) Οι παραγωγοί που κατέχουν ποσοστώσεις «παραδόσεις» θα τους κατανεμηθούν 
ποσοστώσεις «παραδόσεων» και εκείνοι που κατέχουν και τους δύο τύπους ποσοστώσεων δηλαδή 
«παραδόσεις» και «απευθείας πωλήσεις» ή μόνον ποσοστώσεις «απευθείας πωλήσεων», θα τους 
κατανεμηθούν μόνο ποσοστώσεις «απευθείας πωλήσεων». 

Μη κατανεμηθείσα 
ποσόστωση. 

6.  Μετά το πέρας της κατανομής, οι υπόλοιπες ποσότητες αναφοράς παραμένουν στο Εθνικό 
Απόθεμα και δεν τυγχάνουν κατανομής. Μέρος της ποσότητας αυτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την ικανοποίηση οποιωνδήποτε ενστάσεων. 

Όροι και 
προϋποθέσεις. 

7.-(1) Οι ατομικές ποσότητες αναφοράς, χορηγούνται από τον Οργανισμό, με Διάταγμα του 
Υπουργού, προσωρινά και δεν μπορούν να είναι αντικείμενο μεταβίβασης από τους δικαιούχους, για 
περίοδο δεκαπέντε (15) χρόνων από την ημερομηνία κατανομής. 

      (2) Μετά την παρέλευση των δεκαπέντε (15) χρόνων ως αναφέρεται πιο πάνω ο Οργανισμός 
χορηγεί οριστικά τις ποσότητες αναφοράς αγελαδινού γάλακτος στους δικαιούχους. 
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      (3) Πριν την παρέλευση των δεκαπέντε (15) χρόνων και ανά πάσα στιγμή, ο Οργανισμός δύναται 
να αφαιρέσει από δικαιούχο ολόκληρη την ποσότητα αναφοράς που του κατανεμήθηκε από  την 
συμπληρωματική ποσόστωση και το Εθνικό Απόθεμα εάν δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι και 
προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος. Επιπρόσθετα σε περίπτωση που παραγωγός κάτοχος 
μεταβιβάσιμης ποσόστωσης προβαίνει σε μερική ή ολική μεταβίβαση των ποσοστώσεων, του 
αφαιρείται το σύνολο της μη μεταβιβάσιμης ποσόστωσης που του παραχωρήθηκε, το ύψος της 
οποίας είναι καταγραμμένο στο μητρώο των ποσοστώσεων. 

  
      (4) Οι διατάξεις της παραγράφου (3), δεν εφαρμόζονται όταν: 
  
  (α)   πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών μέχρι και β΄ βαθμού και εφόσον πρόκειται 

για διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης· 
   
  (β) ο μεταβιβάζων υπάγεται στο καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και εφόσον η 

ατομική ποσότητα αναφοράς περιέρχεται σε πρόσωπο κάτω των  45 χρόνων 
   
  (γ) πρόκειται για γονική παροχή και εφόσον η ατομική ποσότητα αναφοράς περιέρχεται σε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου οι μέτοχοι είναι αποδέκτες της γονικής 
παροχής, που θα συνεχίσει την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. 

  
      (5) Η παραχώρηση ποσόστωσης από το Εθνικό Απόθεμα σε δικαιούχο δεν αποτελεί περιουσιακό 

στοιχείο αυτού πριν παρέλθουν 15 χρόνια από την ημερομηνία παραχώρησής της. 
  (6) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος απεβίωσε πριν την παρέλευση των δεκαπέντε (15) χρόνων, 

το μέρος της ατομικής ποσότητας αναφοράς που του έχει χορηγηθεί με βάση το παρόν Διάταγμα, 
επιστρέφεται στο Εθνικό Απόθεμα, εκτός αν οι νόμιμοι κληρονόμοι του θα συνεχίσουν την παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος. Σε κάθε περίπτωση, οι νέοι κάτοχοι της μεταβιβασθείσας ατομικής ποσότητας 
αναφοράς δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο της μέχρι τη συμπλήρωση των 
δεκαπέντε (15) χρόνων από την κατανομή. 

 
ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ, 
Υπουργός Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


