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 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

129(Ι) του 2002 

140(Ι) του 2004 

39(Ι) του 2005 

82(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ποιοτικού 

Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)  Νόμος  

του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Επιβολής Ποιοτικού 

Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 

2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος να αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμοι του 

2002 μέχρι (Αρ. 3) του 2005. 
  
Τροποποιήση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

των λέξεων 

«Υπηρεσία 

Επιθεώρησης 

Προϊόντων». 

2.-(1) Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «Υπηρεσία Επιθεώρησης Προϊόντων», οπουδήποτε και σε 

οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή οι λέξεις αυτές απαντώνται, με 

τις λέξεις «Τμήμα Γεωργίας», στην αντίστοιχη γραμματική 

παραλλαγή. 

 (2) Οποιαδήποτε αναφορά, στην «Υπηρεσία Επιθεώρησης 

Προϊόντων» η οποία περιλαμβάνεται σε κανονισμούς, διατάγματα, 

άδειες, αποφάσεις ή άλλες πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των 

διατάξεων του βασικού νόμου, θεωρείται ως αναφορά στο «Τμήμα 

Γεωργίας». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο -  

  «(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει, με γνωστοποίηση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως 
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Λειτουργό Επιθεώρησης Προϊόντων οποιοδήποτε Λειτουργό 

που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για σκοπούς 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

4. Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 23 του βασικού 

νόμου καταργείται. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 24 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 24 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως -  

    (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 
  
  «(β) για την τροποποίηση του Παραρτήματος του Νόμου 

ή/και την τροποποίηση των Παραρτημάτων των 

Κανονισμών  που εκδίδονται δυνάμει αυτού.». και 
   
    (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (ε) αυτού, 

της τελείας με άνω τελεία, και με την προσθήκη της 

ακόλουθης νέας παραγράφου: 
  
  «(στ) τον τύπο ειδοποίησης και οποιωνδήποτε άλλων 

εντύπων, όπως πιστοποιητικών και δηλώσεων που 

δυνατόν να απαιτηθούν για τους σκοπούς του 

παρόντος Νόμου.». 

 

 

 

 

Αρ. Φακ. 23.01.147.2005 
/ΜΑΤ 
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