
E.E., Παρ. 1(1), 51 Ν. 13/92 
Αρ. 2681,14.2.92 

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφωνά με το 'Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

«Σύνθεση του 
Συμβουλίου. 

Αριθμός 13 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών 

Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 και θα 
διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών 
Προϊόντων Νόμους του 1968 ως 1987 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 
βασικός νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμοι του 
1968 μέχρι 1992. 

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

6.—(1) Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, μεταξύ 
των οποίων καθορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, τα 
οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

(2) Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα: 
(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου και Βιο

μηχανίας· 
(β) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών 

Πόρων 
(γ) εκπρόσωπο της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)· 
(δ) εκπρόσωπο της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών,(ΕΚΑ)· 
(ε) εκπρόσωπο της Αγροτικής· 

(στ) εκπρόσωπο του Παναγροτικού Συνδέσμου· 
(ζ) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ελαιοπα

ραγωγών 
(η) δύο άλλα μέλη που διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο. 

(3) Το Συμβούλιο καταβάλλει στα μέλη του τέτοια 
αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, όπως δυνατόν να 
εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.». 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

7.—(1) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής. 
(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση του, 

έχει εξουσία οποτεδήποτε . να τερματίσει το διορισμό 
οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. 

«Θητεία. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
24 του 1968 
60 του 1968 
133 του 1987. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 7 
του βασικού. 
νόμου. 
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(3) Κάθε μέλος του Συμβουλίου έχει το δικαίωμα να 
υποβάλει οποτεδήποτε ιδιόγραφη παραίτηση προς το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

(4) Θέση η οποία κενούται με οποιοδήποτε τρόπο πληρούται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
άρθρου 6, για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου. 

(5) Μέλος του Συμβουλίου του οποίου λήγει η θητεία ή 
παραιτείται από τη θέση του μπορεί να επαναδιοριστεί.». 

Αντικατάσταση 4. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
του άρθρου 13 ά ρ θ ο ο : 
του βασικού ^ ^ 
νόμου. "Συμβουλευ 13.—(1) Το Συμβούλιο μπορεί να συστήνει τέτοιες 

τ ικες
 ν συμβουλευτικές επιτροπές τις οποίες θεωρεί κατάλληλες για τη 

μελέτη θεμάτων που το απασχολούν, όπως αυτό θα αποφασίσει, 
και για την υποβολή έκθεσης γύρω από αυτά στο Συμβούλιο· 
κάθε τέτοια επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα που δεν 
αποτελούν μέλη του Συμβουλίου. 

(2) Το Συμβούλιο μπορεί να καταβάλλει σε οποιοδήποτε 
μέλος συμβουλευτικής επιτροπής που συστήνεται σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό και που δεν αποτελεί μέλος του Συμβουλίου τέτοια 
οδοιπορικά επιδόματα και επιδόματα συντήρησης τα οποία θα 
εγκρίνει ο Υπουργός.". 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


