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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡβΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1866 της 20ής ΜΑΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1983 εκδίδεται διό δημοσΐ€ύΌεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 24 του 19β3 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ -ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΡΟΤΤΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1966 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζει ως ακολούθως: 

. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφερηται ως ρ περί Εμπορίας Κυπριακών Συνοπιοκος-
Καρόττων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώσκηται

 τ1τλ<
*:· 

ομού μετά του περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων Νόμου του "Π του 1966. 
1966 (εν τοις εφεξή^ αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως; οι 
περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμοι του 1966 
και 1983. 

2. Ο τίτλος του βασικού νόμου τροποποιείται δια της αντικατα Τροποποίησις 
στάσεως αυτού υπό του ακολούθου: του τίτλου 

«ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥ Π ™ ι 
ΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ, του βασικού 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ νύμου. 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΩΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ»· 

και ο εν τω άρθρω 1 του βασικού νόμου συνοπτικός τίτλος 
τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως αυτού υπό του ακο
λούθου: ... 

«1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εμπορίας 
Κυπριακών Καρόττων και Τεύτλων Νόμος του 1966». 

3. Ο βασικός νόμος θα αναγινώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμό Τροποποίησις 
ζηται ως εάν, αντί των όρων «καρόττα», «καροττοπαραγωνοί», «υ βασικού 
«Ασφαλιστικόν Ταμείον» και «Ταμείον σταθεροποιήσεως Τιμών», ^^^οτ4? 
οπουδήποτε ούτοι απαντώνται, υφίσταντο οι όροι «καρόττα και σεωςορι
τεύτλα», «καρσττ<ΛΐαραγωγοΙ και τευτλοπαραγωγοί», .«Ασφαλιστι ομίνονόρον 
κόν Ταμείον Καρόττων και Ασφαλιστικόν Ταμείον Τεύτλων» και *****&· 
«Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και Ταμείον Σταθερο
ποιήσεως τιμών Τεύτλων», αντιστοίχως. 

{&$) 
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Τροποποίησις 4. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εν αυτώ 
του άρθρου 2 ενθέσεως, εις την δέουσαν αλφαβητική ν σειράν, του ακολούθου νέου 
του βοσκού ο ρ ι < 7 μ ο ύ : 
νόμου.

 r ~ 
«"τεύτλα' σημαίνει τεύτλα παραχθέντα ή παραγόμενα εν τη 

Δημοκρατία δι* οιονδήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δε τα εξαγώ
γιμου επιπέδου τοιαύτα'». 

Τροποποίησις 5. Το άρθρον 27 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 27 ^ ^ ιά ,^ς ε ν τ ω τ ^ ε ι χης παραγράφου (ια) αυτού προσθή

νόμου κης της ακολούθου επιφυλάξεως: 
«Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν απαιτείται διά την σταθερρ

ποίησιν της τιΐμής των καρόττων θα προέρχεται onto το Ταμείον 
Σταθεροποιήσεως Τιμών Καρόττων και οιονδήποτε ποσόν απαι
τείται διά την σταθεροποίησιν της τιμής των τεύτλων, θα προέρ
χεται από το Ταμείον Σταθεροποιήσεως Τιμών Τεύτλων.»* και 
(β) διά της εν τω τέλει της παραγράφου (κστ) αυτού προσθή

κης της ακολούθου επιφυλάξεως: 
«Νοείται ότι οιονδήποτε ποσόν ήθελε καταβληθεί ως αποζη

μίωσις εις τους παραγωγούς καρόττων θα προέρχεται από το 
Ασφαλιστικόν Ταμείον Καρόττων, εις δε τους παραγωγούς 
τεύτλων από το Ασφαλιστικόν Ταμείον Τεύτλων.». 

Τροαιοποίησις {J. Το εδάφιον (2) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται 
του άρθρου 45 | 0 ι α ^ ς ε ν τ ω «τέλει αυτού προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: 
νόμου. «Νοείται ότι η εκατοστ ια ία α ν α λ ο γ ί α συμφώνως προς την 

οποίαν καθορίζονται τ α τέλη δύνατα ι νά είναι διάφορος διά τ α 
6ύο προ ϊόντα.». 

Ημερομηνία 7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου ά ρ χ ε τ α ι εις ημερομηνίαν καθορι
ενάρξεως οΦησομένην υπό του Υπουργικού Συιμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
ισχύος του β ' x , _ί ^ '& Α > 
•πχφόντος δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημέριοι της Δημοκρατίας . 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


