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Ν. 104(Ι)/98 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3289 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 104(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμβουλίου Εξαγωγής 

Κυπριακών Επιτραπέζιων Σταφυλιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και 
θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέ
ζιων Σταφυλιών Νόμους του 1991 μέχρι 1996 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρο
νται μαζί ως οι περί Συμβουλίου Εξαγωγής Κυπριακών Επιτραπέζιων Στα
φυλιών Νόμοι του 1991 μέχρι 1998. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον 
ορισμό του όρου «άδεια εγγεγραμμένου εξαγωγέα» αμέσως μετά τον αριθμό 
«28» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή του άρθρου 28Α». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

61 του 1991 
30(1) του 1994 
49(1) του 1996 

113(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

(1207) 
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Προσθήκη 
νέου άρθρου 
στο βασικό 
νόμο. 

Κατάργηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 48 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση . 
του άρθρου 51 
του βασικού 
νόμου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το υφι
στάμενο άρθρο 28 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
«Ειδικηάδεια 28Α.(1) Ανεξάρτητα απότις διατάξεις του άρθρου 28, το 
εξαγωγέα. Συμβούλιο έχει την εξουσία να εγγράψει και να εκδώσει ειδική 

άδεια εξαγωγέα επιτραπέζιων σταφυλιών σε οποιοδήποτε ενδια
φερόμενο εξαγωγέα, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. 

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) ειδική άδεια εκδίδεται, μόνον 
εφόσον

(α) Το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο ενδιαφερόμενος εξαγω
γέας πληροί τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 28 για την έκδοση 
ετήσιας άδειας. 

(β) Η αιτούμενη· άδεια αφορά εξαγωγές επιτραπέζιων στα
φυλιών συνολικής ποσότητας όχι μεγαλύτερης των είκοσι 
τόνων και για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός 
έτους. 

(3) Η έκδοση της ειδικής άδειας στον ενδιαφερόμενο εξαγω
γέα γίνεται μόνο μία φορά φορά το χρόνο και έναντι της πληρω
μής στο Συμβούλιο τέλους όπως αυτό θα καθοριστεί. Κατά τα 
λοιπά για την έκδοση της άδειας αυτής εφαρμόζονται αναλογικά 
οι διατάξεις του άρθρου 28.». 

4. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου καταργείται. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
ένθεση αμέσως μετά τον αριθμό «28» (τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή του 
άρθρου 28Α». 

6. Η παράγραφος (α) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του άρθρου «28» (δεύτερη γραμμή) με τους αριθμούς «28(2),». 


