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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικός)

τίτλος.

Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964

59 του 1964

μέχρι 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός

83 του 1968

νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 2010.

132 του 1987
106(Ι) του 1995
32(Ι) του 2000
136(Ι) του 2002
141(Ι) του 2004
142(Ι) του 2004
107(Ι) του 2005
114(Ι) του 2006
51(Ι) του 2008.
Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 2 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση από αυτό της ερμηνείας του όρου “παραγωγός“, με την ακόλουθη
νέα ερμηνεία:
«“παραγωγός”

σημαίνει

πατατοπαραγωγό,

ο

οποίος

είναι

μέλος

φορέα

πατατοπαραγωγών»∙ και
(β)

με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της
ερμηνείας του:
“φορέας” σημαίνει ομάδα πατατοπαραγωγών, η οποία είναι εγγεγραμμένη εταιρεία

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997

δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών
Νόμου·».
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82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010.
22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
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37(Ι) του 2007
177(Ι) του 2007
104(Ι) του 2009
124(Ι) του 2009.
Τροποποίηση του

3.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

άρθρου 5 του
βασικού νόμου.
«(1) Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό, και
έντεκα (11) άλλα μέλη, τα οποία διορίζονται επίσης από τον Υπουργό, από τα οποία οκτώ (8)
εκπροσωπούν, ανά δύο (2) τις αγροτικές οργανώσεις «Παναγροτική Ένωση Κύπρου (ΠΕΚ)»
«Ένωση

Κυπρίων

Αγροτών

(ΕΚΑ)»

«Παγκύπρια

Οργάνωση

Αγροτών

Αγροτική»

και

«Παναγροτικός Σύνδεσμος», ένας (1) εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
Συνεργατικών Εταιρειών και δύο (2) δημόσιοι υπάλληλοι, διοριζόμενοι ονομαστικώς ή ως εκ της
θέσης τους (ex officio), ο ένας ως εκπρόσωπος του Υπουργού και ο άλλος ως εκπρόσωπος του
Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Τροποποίηση του

4.

Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

άρθρου 15 του
βασικού νόμου.
«(4)

Το Συμβούλιο και οι Επιτροπές του βρίσκονται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίσταται ο

καθοριζόμενος από το Συμβούλιο αριθμός μελών, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν δύναται να
είναι μικρότερος των πέντε (5), προκειμένου για το Συμβούλιο και μικρότερος των τριών (3),
προκειμένου για τις Επιτροπές.
Τροποποίηση του

5.

Η παράγραφος (α) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της

άρθρου 25 του

άνω τελείας στο τέλος αυτής, με άνω και κάτω τελεία και στην προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων

βασικού νόμου.

νέων επιφυλάξεων:
«
…(Ι) του 2010.

Νοείται ότι, από την έναρξη της ισχύος του περί Εμπορίας Κυπριακών
Πατατών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, το Συμβούλιο δε διορίζει υπαλλήλους
ως ανωτέρω, αλλά προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό δυνάμει συμβάσεων
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με όρους που συμφωνούνται μεταξύ του
Συμβουλίου και του υπό πρόσληψη προσωπικού, τηρώντας τις αρχές τςη
διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση υπηρεσίας οποιουδήποτε μέλους του
προσωπικού που προσλαμβάνεται ως ανωτέρω, για συνολική περίοδο τριάντα (30)
μηνών ή περισσότερο, εφαρμόζονται σε σχέση με την εν λόγω περίοδο οι πρόνοιες
98(Ι) του 2003

του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση
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13(Ι) του 2007.
Τροποποίηση του

6.

Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·».

Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 26:

άρθρου 26 του
βασικού νόμου.
«Γενικά

26.

Το Συμβούλιο δύναται -

καθήκοντα
του Συμβουλίου.
(α)

να παρέχει σε φορέα ή φορείς υπηρεσίες συσκευασίας, καθώς και
υπηρεσίες που αφορούν τον προγραμματισμό της παραγωγής, την
προμήθεια και τη διανομή ντόπιου και εισαγόμενου πατατόσπορου,
τις εξαγωγές, τη μεταφορά και την αποθήκευση πατατών και
πατατόσπορου, την πώληση και την τιμολογιακή πολιτική, την αγορά
υλικών, τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τις λογιστικές εργασίες, την
εκκαθάριση τιμών και τη διανομή των χρημάτων στα δικαιούχα μέλη
του φορέα, την τήρηση αρχείων και την παροχή στοιχείων και
πληροφοριών:
Νοείται ότι, οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται από το Συμβούλιο
προς το φορέα έναντι τιμήματος και σύμφωνα με όρους και
προϋποθέσεις που συμφωνούνται∙

(β)

να παρέχει υπηρεσίες στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών

64(Ι) του 2003

Πληρωμών, ο οποίος ιδρύθηκε δυνάμει του περί Οργανισμού

176(Ι) του 2003

Αγροτικών Πληρωμών Νόμου, στο Τμήμα Γεωργίας ή σε άλλους

180(Ι) του 2003.

οργανισμούς δημοσίου δικαίου, έναντι τιμήματος και υπό όρους που
συμφωνούνται:
Νοείται ότι, για την αποτελεσματική διεξαγωγή των υπηρεσιών
που παρέχει, το Συμβούλιο δύναται να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες
φυσικών ή νομικών προσώπων έναντι αμοιβής και υπό τους όρους
που συμφωνούνται.».

Τροποποίηση του

7.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 27του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 27 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση, της παραγράφου (β) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο (β):
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«(β)

όπως προβαίνει στον εκάστοτε καθορισμό του χαρακτηρισμού των

πατατών, οι οποίες δύνανται να παραδοθούν στο Συμβούλιο από τους
φορείς·»∙
(β)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς»
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «φορείς»∙

(γ)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (στ) αυτού, της λέξης «παραγωγοί»
(δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «φορείς»∙

(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς»
(πρώτη γραμμή)με τη λέξη «φορείς»·

(ε)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) αυτού, της λέξης «παραγωγών»
(έβδομη γραμμή), με τη λέξη «φορέων»∙

(στ)

με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (ιγ) αυτού, της λέξης «παραγωγούς»
(πρώτη γραμμή), με τη λέξη «φορείς», της λέξης «παραγωγούς» (έκτη γραμμή) με
τη λέξη «φορείς» της λέξης «παραγωγών» (δέκατη τέταρτη γραμμή), με τη λέξη
«φορέων»∙

(ζ)

με την αντικατάσταση, της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (ιστ), με την
ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ii):
«(ii) όπως έρχεται σε συμφωνία, συνάπτει συμβάσεις ή αναλαμβάνει
υποχρεώσεις με/από οποιοδήποτε άλλο φορέα ή φορείς εμπορίας, που
ιδρύθηκαν

ή

που

πρόκειται

να

ιδρυθούν

στη

Δημοκρατία,

δυνάμει

οποιουδήποτε νόμου, αναφορικά με τη διατήρηση κοινού εκτελεστικού
προσωπικού και οικήματος ή και άλλες διοικητικές διευκολύνσεις∙»∙ και
(η)

με την αντικατάσταση της παραγράφου (κδ) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο (κδ):
«(κδ) όπως ενασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα την οποία το Συμβούλιο
ήθελε κρίνει σκόπιμη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 26.».

Τροποποίηση του

8.

Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση της λέξης

άρθρου 28 του

«παραγωγούς» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «φορείς».

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

9.

άρθρου 30 του

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

βασικού νόμου.

Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
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«(1) Το Συμβούλιο ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του δύνανται να επισκέπτονται γαίες και
εγκαταστάσεις των μελών των φορέων για έλεγχο, αναφορικά με την παραγωγή, τη
συσκευασία, την ποιότητα και άλλα συναφή θέματα.».
Τροποποίηση του

10.

Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση της λέξης

άρθρου 37 του

«παραγωγόν» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη λέξη «φορέα» και με την αντικατάσταση από

βασικού νόμου.

τον πλαγιότιτλο αυτού, της λέξης «παραγωγούς» με τη λέξη «φορείς».

Τροποποίηση του

11.

Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 38 του
βασικού νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «παραγωγών», όπου αυτή
απαντάται στο κείμενο, με τη λέξη «φορέων»∙

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «παραγωγούς» (ένατη
γραμμή), με τη λέξη «φορείς»∙

(γ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «παραγωγόν» (δεύτερη
γραμμή) με τη λέξη «φορέα» και της λέξης «παραγωγού» (πέμπτη γραμμή) με τη
λέξη «φορέα»∙

(δ)

με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «πατατοπαραγωγόν»
(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «φορέα» και με την αντικατάσταση της λέξης
«παραγωγού» (ένατη γραμμή) με τη λέξη «φορέα».

Τροποποίηση του

12.

Η παράγραφος (γ) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση

άρθρου 39 του

σ’ αυτή της λέξης «παραγωγών» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «φορέων».

βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

13.

Ο τίτλος του Μέρους V του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό

τίτλου του Μέρους V

της λέξης «ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» με τη λέξη «ΦΟΡΕΩΝ».

του βασικού νόμου.
Τροποποίηση του

14.

άρθρου 44 του

«παραγωγός» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «φορέας» και της λέξης «παραγωγού» (όγδοη γραμμή),

βασικού νόμου.

με τη λέξη «φορέα».

Τροποποίηση του

15.

άρθρου 46 του

«παραγωγού», όπου η λέξη αυτή απαντάται στο κείμενο, με τη λέξη «φορέα».

βασικού νόμου.

Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης

Το άρθρο 46 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης
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Τροποποίηση του

16.

Η παράγραφος (β) του άρθρου 51 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση

άρθρου 51 του

των λέξεων «τον παραγωγόν» (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις «το φορέα».

βασικού νόμου.
Αντικατάσταση του

17.

Το άρθρο 58 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 58:

άρθρου 58 του
βασικού νόμου.
«58.

Κάθε φορέας, με τον οποίο το Συμβούλιο έχει εμπορικές ή άλλες σχέσεις και

του οποίου τα νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται από οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη του Συμβουλίου, δύναται να υποβάλει το ζήτημα σε διαιτησία δυνάμει του
Κεφ. 4.

περί Διαιτησίας Νόμου.».

Έναρξη της ισχύος

18.

του παρόντος

με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νόμου.

Αρ. Φακ.: 23.01.050.151-2009
ΓΠ/ΜΑΤ

Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο

