
Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 218(Ι) του 2002  

Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 

Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και  

Για σκοπούς εναρμόνισης με μέρος της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός 
136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών 
(EEL 172 της 30.9.1966, σ. 3025-3035), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 15.3.2001, (EEL 
201 της 26.7.2001, σ. 004-007). 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών 
Προϊόντων Νόμους του 1968 μέχρι 1992 (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 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

24 του 1968  

60 του 1968  

133 του 1987  

13 του 1992. 

 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στον ορισμό «παραγωγός», της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

«Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δε θεωρείται παραγωγός εκτός εάν συνεργάζεται με το Συμβούλιο 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.». Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 
3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «ελαιοπαραγωγών», όπου 

αυτή συναντάται, και την αντικατάστασή της με τη λέξη «παραγωγών». 

4. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των ακόλουθων λέξεων «ή άλλων 
προσώπων επιδιδομένων εις την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων,» (2η και 3η γραμμή). 

Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του 

βασικού νόμου. 

     5. Τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 38 και 39 του βασικού νόμου καταργούνται. Κατάργηση των 

άρθρων 29, 30, 

31,32,38, 39 του 

βασικού νόμου. 

 

6. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «οιαδήποτε κατηγορία ή 
οιαιδήποτε κατηγορίαι προσώπων ή οιαδήποτε κατηγορία επιχειρήσεων επιδιδομένων καθ' οιονδήποτε 
τρόπο εις οιονδήποτε κλάδον της βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων» (5η, 6η και 7η γραμμή), και την 
αντικατάστασή τους με τις λέξεις «οιοσδήποτε παραγωγός». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 42 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης «πρόσωπον», όπου αυτή 
συναντάται, και την αντικατάστασή της με τη λέξη «παραγωγόν». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 49 του 

βασικού νόμου. 

8.—(1) Το εδάφιο (1) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων 
«οιονδήποτε πρόσωπον επιδιδόμενον εις την βιομηχανίαν ελαιοκομικών προϊόντων» (2η και 3η γραμμή) 
και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «οιονδήποτε παραγωγόν». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του 

βασικού νόμου. 

(2) Το εδάφιο (2) του άρθρου 53 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη  
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 διαγραφή των λέξεων «Το πρόσωπον εις το οποίον» (1η γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις 
λέξεις «Ο παραγωγός στον οποίο». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 63  

του βασικού  

νόμου. 

9. Το άρθρο 63 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (β) αυτού. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 68  

του βασικού  

νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 68 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (α) 

αυτού. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 71  

του βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 71 τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (α) αυτού. 
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