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Ο περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

61 του 1991. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 30(1) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπρια

κών Επιτραπέζιων Σταφυλιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων 
Σταφυλιών Νόμο του 1991 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 
περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών Νόμοι του 
1991 και 1994. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«(1) Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο που διορίζεται από 
τον Υπουργό και από έντεκα άλλα μέλη που διορίζονται ή εκλέγονται. 
Συγκεκριμένα τα μέλη αποτελούν δύο δημόσιοι υπάλληλοι που διο
ρίζονται ονομαστικά από τον Υπουργό, από τους οποίους ο ένας 
εκπροσωπεί το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας και ο άλλος το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, πέντε 
πρόσωπα που εκλέγονται από όλους τους παραγωγούς και που εκ
προσωπούν τα συμφέροντα των παραγωγών, :τρία πρόσωπα που 
εκλέγονται, από όλους τους εξαγωγείς και που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των εξαγωγέων και ένα πρόσωπο που υποδεικνύεται από τη 
Συνεργατική Εταιρεία Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων: 

Νοείται ότι για την πρώτη και δεύτερη θητεία του Συμβουλίου τα 
προβλεπόμενα από το εδάφιο (1) οκτώ αιρετά μέλη θα διοριστούν από 
τον Υπουργό, ο οποίος οφείλει προηγουμένως να συμβουλευτεί οποια
δήποτε αγροτική ή επαγγελματική οργάνωση που ουσιαστικά εκπρο
σωπεί κατά τη γνώμη του τα συμφέροντα για τα οποία γίνεται ο 
διορισμός των μελών αυτών:». 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αναρίθμηση του εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3). 
(β) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(2) Η δεύτερη θητεία του Συμβουλίου αρχίζει στις 26 Απριλίου 
1994 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 1996.». 
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4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 28 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) Με την αντικατάσταση της πρώτης επιφύλαξης αυτού με την 

ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
«Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δε δικαιούται να εγγραφεί και να 

πάρει άδεια από το Συμβούλιο για εξαγωγή στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Σκανδιναβικές χώρες, εκτός αν η 
ποσότητα την οποία δηλώνει ότι προτίθεται να εξαγάγει για την 
επόμενη εσοδεία υπερβαίνει τους εκατό τόνους επιτραπέζιων 
σταφυλιών:», 

(β) Με την αντικατάσταση της δεύτερη επιφύλαξης αυτού με την 
ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο το οποίο δηλώνει και πείθει το 
Συμβούλιο ότι θα εξαγάγει και θα διαθέσει αποκλειστικά σε 
υπεραγορές του εξωτερικού και σε εγκεκριμένη από το Συμβούλιο 
ειδική συσκευασία ολόκληρη την ποσότητα των επιτραπέζιων 
σταφυλιών της επόμενης εσοδείας την οποία δηλώνει ότι προ
τίθεται να εξαγάγει, δύναται να εγγραφεί μόνο για την προανα
φερόμενη ποσότητα έστω και αν αυτή δεν υπερβαίνει τους εκατό 
τόνους, εφόσον ο προορισμός της είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή οι Σκανδιναβικές χώρες.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 28 
του βασικού 
νόμου. 


