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Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 106(1) του 1995 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας 
Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 μέχρι 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 Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 1995. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων ορισμών: 

«'πατατόσπορος' σημαίνει πολλαπλασιαστικό υλικό οποιασδήποτε μορφής 
και υφής, το οποίο έχει την ικανότητα, όταν φυτευθεί, να παράγει πατάτες, 
περιλαμβάνει δε και τις καθεαυτό πατάτες, όταν προορίζονται για φύτευση 
και παραγωγή πατατών. 

'πιστοποιημένος πατατόσπορος' σημαίνει πατατόσπορο για τον οποίο έχει 
εκδοθεί πιστοποιητικό

(α) Στην περίπτωση εγχώριου πατατόσπορου, από την αρμόδια υπηρεσία 
του Τμήματος Γεωργίας, και 

(β) στην περίπτωση εισαγόμενου πατατόσπορου, από την αντίστοιχη 
αρμόδια υπηρεσία της χώρας παραγωγής του, στο οποίο βεβαιώνεται 
ότι έχει ελεγχθεί και ότι είναι απηλλαγμένος από οποιεσδήποτε 
ασθένειες και ότι είναι κατάλληλος για φύτευση και παραγωγή 
πατατών.». 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
αμέσως μετά από τη φράση "εις οιανδήποτε χώραν" (τέταρτη γραμμή) της 
ακόλουθης φράσης, αφού αντικατασταθεί η τελεία με κόμμα: 

"καθώς και στην εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, διακίνηση ή άλλη διάθεση ή 
χρήση πατατόσπορου:". 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη αμέσως μετά από τη λέξη "πατατών" (δεύτερη γραμμή) της ακόλουθης 
φράσης, τιθεμένης μεταξύ δύο κομμάτων, ".περιλαμβανομένου και του εγχώριου 
πατατόσπορου,". 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
59 του 1964 
83 του 1988 
132 του 1987. 
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"Περιορισμοί 
εισαγωγής, 
εμπορίας 
και φύτευσης 
πατατόσπορου 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
48 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

48Α. (1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, η εμπορία ή η άλλη διάθεση 
στη Δημοκρατία οποιασδήποτε ποσότητας ή χαρακτηρισμού πα

τατόσπορου εκτός αν

(α) Αυτός είναι πιστοποιημένος πατατόσπορος, και 
(β) η εισαγωγή, η εμπορία ή η άλλη διάθεση αυτού ενεργείται 

από το Συμβούλιο ή μέσω των κατάλληλα εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων του ή κατόπιν γραπτής άδειας του. 

(2) Απαγορεύεται παντελώς από οποιοδήποτε πατατοπαραγωγό 
η φύτευση οποιασδήποτε ποσότητας πατατόσπορου τον οποίο, εν 
γνώσει του, έχει προμηθευτεί κατά παράβαση των διατάξεων του 
εδαφίου (1).". 

6. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
αμέσως μετά τη λέξη "πατατών" (τρίτη γραμμή) της ακόλουθης φράσης, τιθεμένης 
μεταξύ δύο κομμάτων, ".περιλαμβανομένου και του εγχώριου πατατόσπορου,". 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 51 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
"Όροι αποδοχής 51 Α. Το Συμβούλιο αποδέχεται εγχώριο πατατόσπορο κατάλληλου 
προσφερμένου επιπέδου ή πατατόσπορο για διαβάθμιση και συσκευασία για χρήση 
στο Συμβούλιο. σχην εγχώρια αγορά ή για εξαγωγή ή για άλλη διάθεση για λογα

ριασμό των παραγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου που εφαρμόζονται αναφορικά με τις πατάτες·". 

8. Η παράγραφος (α) του άρθρου 53 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

"(α) παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 47, 48 και 48Α·". 
9. Ο.βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 

59 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 
59Α. (1) Το Συμβούλιο απαλλάσσεται από την καταβολή 

οποιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων με βάση την εκάστοτε 
σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία σε σχέση με οποιαδήποτε αντικείμενα, 
μηχανικό εξοπλισμό ή υλικά οποιασδήποτε φύσης που εισάγονται 
για αποκλειστική χρήση από ή για λογαριασμό του Συμβουλίου και 
όχι για πώληση στο κοινό γενικά.". 
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