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Απιθμόρ 530 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1969 ΜΔΥΡΙ 2014 

_________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 58B 

 Γηα ζθνπνχο δηεπθφιπλζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  κε ηίηιν- 
  

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ: L 299, 
16.11.2007,  
ζ. 1. 
 

«Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ ζέζπηζε 
θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα 
(«Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)» 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα  
ηεο Δ.Δ: L 347, 
20.12.2013, 
ζ.671, 

«Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 
Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ.922/72, (ΔΟΚ) αξηζ.234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) 
αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ. 

     4 ηνπ 1969 
   17 ηνπ 1971 
 130 ηνπ 1987 
29(Ι) ηνπ 1994 
98(Ι) ηνπ 1996 
13(Ι) ηνπ 1997 
55(Ι) ηνπ 1998 
14(Ι) ηνπ 2004 
29(Ι) ηνπ 2012 
26(Ι) ηνπ 2014 
24(Ι) ηνπ 2014. 

 

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη 
ην άξζξν 58Β ησλ πεξί Οξγαληζκνχ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο Νφκσλ ηνπ 1969 κέρξη 
2014 θαη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Μεηαβίβαζεο ησλ Αξκνδηνηήησλ θαη ησλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ 
Οξγαληζκνχ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο ζην Σκήκα Γεσξγίαο θαη ζηηο Κηεληαηξηθέο 
Τπεξεζίεο Νφκνπ ηνπ 2014, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα. 

 

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Σκήκαηνο Γεσξγίαο (Καηαλνκή  Μέξνπο ηεο 
Πνζφζησζεο ηνπ Δζληθνχ Απνζέκαηνο ζην Αγειαδηλφ Γάια) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Δξκελεία. 2.-(1) ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα -  

 «ελεξγφο παξαγσγφο» ζεκαίλεη ηνλ εγγεγξακκέλν ζην κεηξψν πνζνζηψζεσλ παξαγσγφ,  πνπ 
παξήγαγε γάια θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο· 

 «Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007  ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2007 γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ»)», φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

 «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013  ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηελ ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο 
αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 
234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ· 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη  ηνλ πεξί Οξγαληζκνχ Κππξηαθήο Γαιαθηνθνκηθήο Βηνκεραλίαο Νφκν, φπσο 
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη. 

      (2) Οη φξνη πνπ δελ νξίδνληαη εηδηθά ζην παξφλ Γηάηαγκα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζε 
απηνχο ν Νφκνο θαη νη Καλνληζκνί (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 θαη  (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

θνπφο. 3. Με ην παξφλ Γηάηαγκα θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο πνζφζησζεο κέξνπο ηνπ Δζληθνχ 
Απνζέκαηνο ηεο πνζφηεηαο αλαθνξάο ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο (πνζφζησζε), ηφζν ζηηο 
«παξαδφζεηο» φζν θαη ζηηο «απεπζείαο πσιήζεηο»,  ζχκθσλα κε ηα άξζξα 68 θαη 71 ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007. 

 Γηθαηνχρνη. 4.-(1)  Γηθαηνχρνη ζηελ θαηαλνκή ηεο  πνζφζησζεο κέξνπο ηνπ Δζληθνχ Απνζέκαηνο ηνπ αγειαδηλνχ 
γάιαθηνο είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή νκάδα θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ήηαλ ελεξγνί 
παξαγσγνί αγειαδηλνχ γάιαθηνο θαη νη νπνίνη θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο  θαηείραλ πνζφζησζε. 

      (2) Δλεξγφο παξαγσγφο, ν νπνίνο κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2009, κεηαβίβαζε, κέξνο ή νιφθιεξε, 
ηελ αηνκηθή πνζφζησζε αλαθνξάο ηνπ θαζίζηαηαη κε δηθαηνχρνο, πιελ ησλ θάησζη πεξηπηψζεσλ:  

  (α)  Ύπαξμεο ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα κεηαθίλεζε/δηάιπζε ηεο αγειαδνηξνθηθήο 
κνλάδαο, ή 
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  (β)  φηαλ ε πψιεζε ήηαλ απνηέιεζκα απνρψξεζεο κειψλ απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ή 
εηαηξεία, ή 

  (γ)  φπνπ ε κεηαβίβαζε έγηλε πξνο ζπγγελείο α΄ βαζκνχ (γνληθή παξνρή). 

 

 
Δλεξγνί 
παξαγσγνί. 

5.-(1) Δλεξγφο παξαγσγφο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο γηα θαηαλνκή πνζφηεηαο αλαθνξάο ζχκθσλα κε 
ηελ δηάηαμε 4(1) θαη (2). 

     (2) Η παξαρψξεζε ηεο πνζφζησζεο ζε ελεξγνχο παξαγσγνχο, νη νπνίνη πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ 
ηελ πξνυπφζεζε ηεο παξαγξάθνπ (1), νξίδεηαη φπσο πην θάησ: 

      (α)   ε φινπο ηνπο  δηθαηνχρνπο  παξαγσγνχο πνπ  θαηέρνπλ πνζφζησζε κέρξη 300.000  
ιίηξα, απφ  5.000  ιίηξα,  

      (β)   ζε φινπο ηνπο  δηθαηνχρνπο  παξαγσγνχο πνπ  θαηέρνπλ  πνζφζησζε 300.001-400.000 
ιίηξα, απφ 6.000 ιίηξα θαη 

      (γ)   ζε φινπο ηνπο  δηθαηνχρνπο  παξαγσγνχο  πνπ  θαηέρνπλ πνζφζησζε 400.001-450.000 
ιίηξα,  απφ 12.000  ιίηξα, 

γηα ηελ θάζε  κνλάδα.  

 

 

      (3) Οη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ πνζνζηψζεηο «παξαδφζεηο» ζα ηνπο θαηαλεκεζνχλ 
πνζνζηψζεηο «παξαδφζεσλ» θαη εθείλνη πνπ θαηέρνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο πνζνζηψζεσλ δειαδή 
«παξαδφζεηο» θαη «απεπζείαο πσιήζεηο» ή κφλνλ πνζνζηψζεηο «απεπζείαο πσιήζεσλ», ζα ηνπο 
θαηαλεκεζνχλ κφλν πνζνζηψζεηο «απεπζείαο πσιήζεσλ». 

Με 
θαηαλεκεζείζα 
πνζφζησζε. 

6. (1) Μεηά ην πέξαο ηεο θαηαλνκήο, νη ππφινηπεο πνζφηεηεο αλαθνξάο παξακέλνπλ ζην Δζληθφ 
Απφζεκα  γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηπρφλ δηθαηνινγεκέλσλ ελζηάζεσλ. 

 (2) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ, παξακείλεη νπνηνδήπνηε ππφινηπν ζην 
Δζληθφ Απφζεκα Πνζνζηψζεσλ, απηφ θαηαλέκεηαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο πξηλ ηελ 31/3/2015, 
εμίζνπ ζηηο αγειαδνηξνθηθέο κνλάδεο κε πνζφζησζε κέρξη 400.000 ιίηξα.  

 
Όξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο. 

7.-(1) Οη αηνκηθέο πνζφηεηεο αλαθνξάο, ρνξεγνχληαη απφ ην Σκήκα Γεσξγίαο, κε Γηάηαγκα ηνπ 
Τπνπξγνχ, πξνζσξηλά θαη δελ κπνξνχλ λα είλαη αληηθείκελν κεηαβίβαζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, γηα 
πεξίνδν δεθαπέληε (15) ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαλνκήο. 

      (2) Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε (15) ρξφλσλ σο αλαθέξεηαη πην πάλσ, ην Σκήκα 
Γεσξγίαο ρνξεγεί νξηζηηθά ηηο πνζφηεηεο αλαθνξάο αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

      (3) Πξηλ ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε (15) ρξφλσλ θαη αλά πάζα ζηηγκή, ην Σκήκα Γεσξγίαο 
δχλαηαη λα αθαηξέζεη απφ δηθαηνχρν νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα αλαθνξάο πνπ ηνπ θαηαλεκήζεθε απφ 
ην Δζληθφ Απφζεκα εάλ δελ έρνπλ εθπιεξσζεί νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο. Δπηπξφζζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ παξαγσγφο θάηνρνο κεηαβηβάζηκεο πνζφζησζεο 
πξνβαίλεη ζε κεξηθή ή νιηθή κεηαβίβαζε ησλ πνζνζηψζεσλ, ηνπ αθαηξείηαη ην ζχλνιν ηεο κε 
κεηαβηβάζηκεο πνζφζησζεο πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε, ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη θαηαγξακκέλν ζην 
κεηξψν ησλ πνζνζηψζεσλ. 

      (4) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3) δελ εθαξκφδνληαη φηαλ: 

  (α)   Πξφθεηηαη γηα κεηαβηβάζεηο κεηαμχ ζπγγελψλ κέρξη θαη β΄ βαζκνχ θαη εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα δηαρσξηζκφ θνηλήο εθκεηάιιεπζεο· 

  (β) ν κεηαβηβάδσλ ππάγεηαη ζην θαζεζηψο πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο θαη εθφζνλ ε 
αηνκηθή πνζφηεηα αλαθνξάο πεξηέξρεηαη ζε πξφζσπν θάησ ησλ  45 ρξφλσλ· 

  (γ) πξφθεηηαη γηα γνληθή παξνρή θαη εθφζνλ ε αηνκηθή πνζφηεηα αλαθνξάο πεξηέξρεηαη 
ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηνπ νπνίνπ νη κέηνρνη είλαη απνδέθηεο ηεο γνληθήο 
παξνρήο, πνπ ζα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο. 

      (5) Η παξαρψξεζε πνζφζησζεο απφ ην Δζληθφ Απφζεκα ζε δηθαηνχρν δελ απνηειεί 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απηνχ πξηλ παξέιζνπλ 15 ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηεο. 

      (6) ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο απεβίσζε πξηλ ηελ παξέιεπζε ησλ δεθαπέληε (15) ρξφλσλ, 
ην κέξνο ηεο αηνκηθήο πνζφηεηαο αλαθνξάο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί κε βάζε ην παξφλ Γηάηαγκα, 
επηζηξέθεηαη ζην Δζληθφ Απφζεκα, εθηφο αλ νη λφκηκνη θιεξνλφκνη ηνπ ζα ζπλερίζνπλ ηελ 
παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο. ε θάζε πεξίπησζε, νη λένη θάηνρνη ηεο κεηαβηβαζζείζαο αηνκηθήο 
πνζφηεηαο αλαθνξάο δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάζνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο κέρξη ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ δεθαπέληε (15) ρξφλσλ απφ ηελ θαηαλνκή. 

 _________________ 

Έγηλε ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2014. 

ΝΙΚΟ ΚΟΤΓΙΑΛΗ, 
Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 

Πεξηβάιινληνο. 
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