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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2014 

 

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 25(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης των 

Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών 

Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των 

Λειτουργιών του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα 

Γεωργίας Νόμο του 2014 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και των Λειτουργιών του 

Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων στο Τμήμα Γεωργίας Νόμοι του 2014 

και 2015. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «Από τις σαράντα (40) θέσεις που υπάρχουν στο 

Συμβούλιο, οι τριάντα εννέα (39) θέσεις με τους κατόχους τους» (πρώτη και 

δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Από τις σαράντα μία (41) θέσεις, εκ των 

οποίων οι σαράντα (40) που υπάρχουν στο Συμβούλιο με τους κατόχους 

τους». 

  

Τροποποίηση  

του 

Παραρτήματος ΙΙ 

του βασικού 

νόμου. 

 

3. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

Παράρτημα ΙΙ.  (α) Με την προσθήκη στην αρχή του Παραρτήματος ΙΙ της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (α):  



2 

 

   

   «(α) Μία (1) θέση, Διευθυντή (Κλίμακα Α15 και Α16), 

μετονομάζεται σε Διευθυντή ΣΑΠ (Κλίμακα Α15 και Α16) και 

μεταφέρεται με τον κάτοχο της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου 

«12.01 – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος».  Η θέση αυτή θα σημειωθεί με διπλό σταυρό 

(++).», και 

   

  (β) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (α), (β) και 

(γ) αυτού, σε (β), (γ) και (δ), αντίστοιχα. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 

4.  Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι αρχίζει από την 28η 

Φεβρουαρίου 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 


