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Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 37(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ  
 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
   Κεφ. 68. 
      18 του 1960 
      54 του 1962 
      27 του 1963 
      30 του 1964 
      83 του 1966 
    189 του 1989 
      50 του 1991 
 136(Ι) του 2002 
 143(Ι) του 2004.  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμο (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 22. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 21 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

   
  «Διάλυση και 

 εκκαθάριση  
 της Επιτροπής. 

22.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο, να 
εκδώσει διάταγμα διάλυσης της Επιτροπής. 

   
  (2) Ο Υπουργός Οικονομικών, πριν εκδώσει το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) 

διάταγμα, δύναται να ζητήσει τις απόψεις της Επιτροπής, καθώς και 
οποιωνδήποτε άλλων φορέων που αυτός κρίνει χρήσιμο να λάβει την άποψή 
τους. 



200 
 

   
  (3) Από την ημερομηνία έκδοσης του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) 

διατάγματος, η Επιτροπή δεν ασκεί καμία από τις αρμοδιότητες που της 
χορηγούνται με τον παρόντα Νόμο, εκτός στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο 
για την οριστική διάλυσή της. 

   
  (4) Στο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) διάταγμα διάλυσης της Επιτροπής, ο 

Υπουργός Οικονομικών δύναται να περιλάβει πρόνοιες τις οποίες κρίνει 
αναγκαίες για- 

    
       (α)

  
την εκκαθάριση των υποθέσεων της Επιτροπής· 

    
 
 

 (β) την επιβολή και διεκδίκηση επιβαρύνσεων για αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων της Επιτροπής και των εξόδων της εκκαθάρισης, στο 
μέτρο που τέτοιες υποχρεώσεις και έξοδα δεν δύναται να καλυφθούν 
από τα κεφάλαια ή από άλλα στοιχεία του ενεργητικού της Επιτροπής· 

    
  (γ) τη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή άλλων 

στοιχείων ενεργητικού για τους σκοπούς που καθορίζονται στο 
διάταγμα· και 

    
  (δ) οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόνοια κρίνει αναγκαία για τη διάλυση και 

εκκαθάριση της Επιτροπής.». 
 
 

 

 

 

 

 

  


