
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ  
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΜΕΧΡΙ 1998 

 
 Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 31 και 86(1) της 

Συνθήκης   περί  ιδρύσεως   της  Ευρωπαϊκής   Κοινότητας  και  

 

για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

 «Κανονισμός  3950/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης 

Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς 

στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 

(ΕΕ αριθμός L 405 της 31/12/1992 σ.1-5), όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 572/2003/ΕΚ της 

Επιτροπής (ΕΕ L 082 της 29/3/2003, σ.20-24), 

  

 «Κανονισμός  1255/99/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 

περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και 

των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ αριθμός L 160 της 

26/06/1999 σ. 48-72), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον 

Κανονισμό 806/2003/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 122 της 

16/5/2003, σ.1-35),  

  

 «Κανονισμός 1392/2001/ΕΚ  της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 

2001 για  λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

3950/92 του Συμβουλίου για την θέσπιση συμπληρωματικής 

εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 

προϊόντων (EE L 187 της 10/7/2001, σ.19-28), 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

4 του 1969 

1.  Ο παρών Νόμος θα  αναφέρεται ως  ο  Περί  Κυπριακής  

 Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
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17 του 1971 

130 του 1987 

29(Ι) του 1994 

98(Ι) του 1996 

13(Ι) του 1997 

55(Ι) του 1998. 

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμους  του    1969   μέχρι   1998 

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

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμοι του 1969 

μέχρι 2004. 

  
Διαγραφή και 

αντικατάσταση 

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

2.-(1)  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με τη 

διαγραφή από αυτό της ερμηνείας του όρου «Υπουργός» και 

την αντικατάστασή της με την ακόλουθη νέα ερμηνεία: 

 «“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών  

Πόρων και Περιβάλλοντος.». 

  
      (2) Κατά την ημερομηνία που προβλέπεται στον εδάφιο (1) 

του άρθρου 45, το άρθρο 2 του βασικού νόμου διαγράφεται και 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 2:  

  
 «Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός όπου από το ίδιο 

το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 

  

                     “αγοραστής” σημαίνει την επιχείρηση ή ένωση,     

που αγοράζει γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά 

προϊόντα από τον παραγωγό: 

   

  (i)    για    να     τα     επεξεργαστεί     ή    να   τα  

        μεταποιήσει, 

  (ii) για να τα παραχωρήσει σε μια ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες 

επεξεργάζονται ή μεταποιούν το γάλα ή 

τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα· 
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 64(Ι) του 2003 

176(Ι) του 2003 

180(Ι) του 2003. 

“ανάδοχος” έχει την έννοια που του αποδίδεται 

στον περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

Νόμο· 
  

  “γάλα” σημαίνει γάλα αγελάδων, προβάτων ή 

αιγών, που προέρχεται από το άρμεγμα μίας ή 

περισσοτέρων αγελάδων, προβάτων ή αιγών· 

  

 “γαλακτοκομικό προϊόν” σημαίνει κάθε προϊόν 

που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση,  

που παρήχθηκε μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου από 

γάλα ή συστατικά του γάλακτος· 

  

                          “Διευθυντής” σημαίνει το διοριζόμενο πρόσωπο 

στη θέση αυτή με βάση το άρθρο 21· 

  
                        “δικαιούχος” έχει την έννοια που του αποδίδεται 

στον περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

Νόμο του 2003· 

  

                       “Διοικητικό Συμβούλιο” σημαίνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού, που ιδρύεται 

σύμφωνα με το άρθρο 4· 

  

                        “εκμετάλλευση” σημαίνει το σύνολο των μονάδων 

παραγωγής τις οποίες διαχειρίζεται ο 

παραγωγός και οι οποίες βρίσκονται στο 

γεωγραφικό έδαφος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και της Δημοκρατίας· 

  

                        “Εργαστήριο Ελέγχου” σημαίνει το εργαστήριο 

του οποίου τον έλεγχο και ευθύνη λειτουργίας 

έχει ο Οργανισμός  
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 “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

  

                        “κρέας” σημαίνει κρέας βοδινό, αιγινό, πρόβειο 

και    χοιρινό· 

  

                       “μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 4· 

  

                      “Οργανισμός” σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 3 

ιδρυθέντα Οργανισμό Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας  

  

                       “Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών” σημαίνει τον 

Οργανισμό που ιδρύεται δυνάμει του περί 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών Νόμου· 

  

                         “παραγωγός” σημαίνει φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο είτε ομάδα φυσικών ή νομικών 

προσώπων, η εκμετάλλευση του οποίου 

βρίσκεται στη γεωγραφική περιοχή κράτους 

μέλους ή της Δημοκρατίας, και από την οποία: 

  

  (i) πωλεί γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα 

απευθείας στον καταναλωτή,  

  (ii) παραδίδει γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα στον 

αγοραστή, 

  (iii)  πωλεί ζώα· 

  

                       “παράδοση” σημαίνει κάθε παράδοση γάλακτος ή 

άλλου γαλακτοκομικού προϊόντος η μεταφορά 

του οποίου εξασφαλίζεται από τον παραγωγό ή 
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από τον αγοραστή ή από την επιχείρηση που 

επεξεργάζεται ή μεταποιεί τα προϊόντα αυτά ή 

από  τρίτο πρόσωπο· 

  

                        “Πρόεδρος” σημαίνει τον διοριζόμενο με βάση το 

άρθρο 4 Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου· 

  

                       “Συμβουλευτική Επιτροπή” σημαίνει την 

Επιτροπή που ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 

20Α· 
 
                        “Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 

 
                        “Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.».  

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 4: 

 «Διορισμός 

Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

4.-(1) Ο Οργανισμός διοικείται από Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται από τον 

Υπουργό και απαρτίζεται από τα πιο κάτω 

μέλη: 

  

  (α)  Πρόεδρο, πρόσωπο υψηλού ηθικού και 

επαγγελματικού επιπέδου χωρίς 

οποιαδήποτε συμφέροντα σε θέματα που 

ρυθμίζονται από τον παρόντα Νόμο· 

  

  (β)  ένα       εκπρόσωπο         του             

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος·  
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  (γ) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου 

Οικονομικών·  

  

  (δ)    ένα εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εμπορίου 

του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας 

και Τουρισμού· 

  

  (ε)     ένα πρόσωπο από τον ιδιωτικό τομέα: 

   

  (i)   με γνώση και πείρα, και 

  (ii)  χωρίς   οποιαδήποτε     συμφέροντα,  

σε θέματα που ρυθμίζονται από τον 

παρόντα Νόμο. 

   
  (2)  Η θητεία των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου είναι τέσσερα χρόνια με 

δυνατότητα επαναδιορισμού τους για ακόμη 

μια θητεία. 

   

  (3) Ο Οργανισμός καταβάλλει στον Πρόεδρο 

και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο μετά από 

έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

  

  (α)   Με τη διαγραφή της λέξης «Οργανισμού» όπου αυτή 

απαντάται στο άρθρο αυτό και την αντικατάσταση 

της με τη φράση «Διοικητικού Συμβουλίου»· 
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  (β)    με   τη     διαγραφή      του       εδαφίου (3)      και 

την αντικατάσταση του με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(3): 

  

  «(3)(α) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται 

καθ’ οιονδήποτε χρόνο να παραιτηθεί από τη θέση 

του με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Υπουργό. 

  
  (β) Ο Υπουργός διορίζει νέο μέλος, στη θέση του 

παραιτηθέντος μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας 

του, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.»· 

  
  (γ)     με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού· 

  
  (δ)  με την τροποποίηση του εδαφίου (5) αυτού, ως 

ακολούθως: 

  
  (i)   με         τη           διαγραφή          από        την       

      πρώτη παράγραφο αυτού, μετά τη λέξη «μέλος» 

(1η γραμμή), της φράσης  «πλην των δημοσίων 

υπαλλήλων» (1η και 2η γραμμή),  

  (ii)   με τη διαγραφή της παραγράφου (ζ)  αυτού, 

  (iii) με την προσθήκη στο τέλος της τελευταίας 

παραγράφου αυτού, μετά τη φράση «του 

άρθρου 4» της φράσης, «για το υπόλοιπό της 

θητείας του και εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος.». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 6: 
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 «Εγκυρότητα 

πράξεων ή 

αποφάσεων του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

6. Η εγκυρότης οποιωνδήποτε πράξεων ή 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου   δεν 

επηρεάζονται από το γεγονός ότι οποιαδήποτε 

θέση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 

κενή με βάση το εδάφιο (3) του άρθρου 5 ή 

χηρεύει με βάση το εδάφιο (5) του άρθρου 5.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  
  «(1) Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει προσωρινά 

από τη  Δημοκρατία ή είναι άλλως πως 

προσωρινά ανίκανος να  εκτελέσει τις 

αρμοδιότητες της θέσης του, ή η θέση του 

Προέδρου είναι κενή με βάση το άρθρο 5(3) ή 

χηρεύει  με  βάση  το   άρθρο 5(5) ο  Υπουργός 

  δύναται να διορίσει ως προεδρεύοντα, 

πρόσωπο από τα μέλη του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, για τη διάρκεια του χρονικού 

διαστήματος τέτοιας απουσίας ή ανικανότητας 

ή μέχρις ότου διορίσει νέο Πρόεδρο σύμφωνα 

με τα εδάφια (3) και (5) του άρθρου 5. 

Διορισμός προεδρεύοντος μπορεί να ζητηθεί 

από τον ίδιο τον Πρόεδρο που απουσιάζει είτε 

και από οποιοδήποτε άλλο μέλος με αίτημα 

προς τον Υπουργό. Ο Υπουργός μπορεί 

επίσης να ενεργήσει αυτεπάγγελτα αν λάβει 

γνώση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο του 

προβλήματος και ενημερώσει σχετικά όλους 

τους εμπλεκόμενους.». 

 

 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3812, 20/2/2004 14(I)/2004



 9 

Κατάργηση του 
άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 9 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 9: 

  
 «Παροχή 

συμβουλών 

στο 

Διοικητικό 

Συμβούλιο. 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί σε 

συνεδρία του οποιοδήποτε πρόσωπο, του οποίου 

η συμβουλή για ειδικό θέμα θεωρείται αναγκαία: 

  

          Νοείται ότι, τέτοιο πρόσωπο δεν έχει 

δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από τη συνεδρίαση 

κατά τη λήψη απόφασης.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «Οργανισμός» ή «Οργανισμού» 

όπου αυτές απαντούνται σε αυτό, με τις λέξεις «Διοικητικό 

Συμβούλιο»  ή «Διοικητικού Συμβουλίου». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Οργανισμός» και οποιονδήποτε 

γραμματικών παραλλαγών της, όπου αυτές απαντούνται σε 

αυτό, με τις λέξεις «Διοικητικό Συμβούλιο» και οποιωνδήποτε 

γραμματικών παραλλαγών τους. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 12 του 

βασικού νόμου. 

11. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου διαγράφεται και 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
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 «Συνεδριάσεις. 12.-(1)  Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου συγκαλούνται και προεδρεύονται  

από τον Πρόεδρο ή από τον Προεδρεύοντα ο  

οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7(1). 

  
  (2) Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και οποιασδήποτε Επιτροπής του, 

πραγματοποιούνται σε χώρους και τόπους που 

καθορίζονται από τον Πρόεδρο ή τον 

Προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση. 

   

  (3) Σε περίπτωση που, όχι λιγότερα από τρία 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη 

κοινοποίηση τους ζητούν από τον Πρόεδρο ή 

Προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση, τη 

σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για τους σκοπούς που 

καθορίζονται στην κοινοποίηση, ο Πρόεδρος   ή 

  ο Προεδρεύων συγκαλούν με τη λήψη τέτοιας 

κοινοποίησης, έκτακτη συνεδρίαση για τους εν 

λόγω σκοπούς, όσον το δυνατόν συντομότερα 

και οπωσδήποτε εντός επτά ημερών από την 

ημερομηνία λήψης της κοινοποίησης.  

  

  (4) Απαρτία αποτελούν 3 μέλη 

περιλαμβανομένου του Προέδρου ή 

Προεδρεύοντος ανάλογα με την περίπτωση. 

  

  (5) Έγκυρες αποφάσεις λαμβάνονται με τη 

θετική ψήφο της πλειοψηφίας των παρόντων 

μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η 

ψήφος του Προέδρου ή Προεδρεύοντος.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «Ο Οργανισμός» όπου αυτές 

απαντούνται σε αυτό με τις λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο».  

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση των λέξεων «Ο Οργανισμός» ή «Οργανισμού» 

όπου αυτές απαντούνται σε αυτό με τις λέξεις «Το Διοικητικό 

Συμβούλιο» ή «Διοικητικού Συμβουλίου». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

14. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Οργανισμού» όπου αυτή απαντάται 

σε αυτό με τις λέξεις «Διοικητικού Συμβουλίου». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

15.  Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Οργανισμού» από την  3η , 4η, 5η  και 

8η γραμμή αυτού, από τις λέξεις «Διοικητικού Συμβουλίου». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

16. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Οργανισμού» στη 5η γραμμή με τη 

φράση «Διοικητικού Συμβουλίου». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 19:  
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 «Γνωστοποίηση 

συμφερόντων των 

μελών που 

συμμετέχουν σε 

συμβάσεις. 

19. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

υποχρεούται να δηλώσει πριν την έναρξη 

οποιασδήποτε συνεδρίασής, οποιοδήποτε 

προσωπικό άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που 

δυνατόν να έχει σε σχέση με θέμα της 

συνεδρίασης που είναι υπό συζήτηση.  Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την 

εξαίρεση τέτοιου μέλους από την 

συγκεκριμένη συνεδρίαση.».  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

18. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της λέξης «Οργανισμού» όπου αυτή απαντάται 

σε αυτό με τις λέξεις «Διοικητικού Συμβουλίου». 
  
Προσθήκη νέων 

άρθρων 20Α και 

20Β στο βασικό 

νόμο. 

19. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 20 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων 20(Α) και 20(Β): 

 

  
 «Διορισμός και 

διαδικασίες 

λειτουργίας 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής για 

θέματα γάλακτος 

και κρέατος. 

20-(Α)(1) Ο Υπουργός ορίζει Συμβουλευτική 

Επιτροπή για θέματα που αφορούν τις 

αρμοδιότητες του Οργανισμού στους τομείς 

του γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και 

κρέατος η οποία καλείται Συμβουλευτική 

Επιτροπή και η οποία αποτελείται από: 
  

  (α) Ένα εκπρόσωπο των παστεριωτών 

γάλακτος·   

  

  (β) ένα εκπρόσωπο των τυροκόμων 

γάλακτος· 

  

  (γ)    ένα         εκπρόσωπο         παραγωγών  

         αγελαδινού γάλακτος· 
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  (δ) ένα εκπρόσωπο παραγωγών 

αιγοπρόβειου γάλακτος· 

   

  (ε)     ένα    εκπρόσωπο  των    καταναλωτών·   

   

  (στ) τέσσερεις εκπροσώπους των Αγροτικών 

Οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ· 

   

 (ζ)    ένα          ανεξάρτητο            πρόσωπο 

         με επιστημονική και τεχνική κατάρτιση 

στον τομέα του γάλακτος και κρέατος, 

που δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό 

συμφέρον στους αντίστοιχους κλάδους 

του γάλακτος και κρέατος. 

  

      (2) Ο Υπουργός ορίζει πρόεδρο της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής το ανεξάρτητο μέλος που αναφέρεται στο εδάφιο(1) 

(ζ).  
  

      (3) Η θητεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι τριετής. 

  

      (4) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να 

παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του κοινοποιώντας 

γραπτώς στον Υπουργό την απόφασή του. 

  

      (5) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας 

της. 
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 Αρμοδιότητες 

Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. 

20Β. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συμβουλεύει 

το Διοικητικό Συμβούλιο αυτεπάγγελτα ή και 

δίδει τη γνώμη της, όταν της ζητηθεί με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού επί θεμάτων που αφορούν σε 

αρμοδιότητες που δεν σχετίζονται άμεσα ή 

έμμεσα με πληρωμές προς τους παραγωγούς 

και άλλους δικαιούχους.».  

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

20. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  (α)   Με  την αντικατάσταση από   το   εδάφιο   (2)  αυτού, 

των λέξεων  «Ο Οργανισμός» από την 1η γραμμή 

με τις λέξεις «Το Διοικητικό Συμβούλιο»· 
  
  (β)    με την αντικατάσταση από   το   εδάφιο   (3)  αυτού, 

των λέξεων «του Οργανισμού» (1η γραμμή) και ο «ο 

Οργανισμός» (2η και 3η γραμμή) με τις φράσεις 

«του Διοικητικού Συμβουλίου» και «το Διοικητικό 

Συμβούλιο» αντίστοιχα· 
  
  (γ)    με την αντικατάσταση από το εδάφιο (4) αυτού, της 

λέξης «Οργανισμού» όπου αυτή απαντάται σε αυτό  

με τις λέξεις «Διοικητικού Συμβουλίου». 
  
Τροποποίηση του 

Τίτλου του 

Μέρους IV του 

βασικού νόμου. 

21. Ο τίτλος του Μέρους IV του βασικού νόμου διαγράφεται και 

αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο τίτλο «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 24  

του βασικού 
νόμου. 

22. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 24: 
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 «Αρμοδιότητες 

του Οργανισμού. 
24. Ο Οργανισμός  έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

   

  (α)   Τη     διαχείριση        του        συστήματος       

των ποσοστώσεων του γάλακτος 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

σχετικές κοινοτικές πράξεις και την επι 

του θέματος πολιτική του Υπουργείου  

  

  (β)  την     υλοποίηση    παρεμβατικών      

μέτρων     για ρύθμιση της αγοράς του 

γάλακτος, των γαλακτοκομικών 

προϊόντων και του κρέατος που δύναται 

να του ανατεθούν ως αναδόχου από 

τον Οργανισμό  Αγροτικών Πληρωμών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών 

Νόμου του 2003  

  

  (γ)   την        παροχή,           επ’ αμοιβή,           

προς κυβερνητικές υπηρεσίες και  

ιδιώτες, υπηρεσιών εργαστηριακών 

αναλύσεων και ελέγχων της ποιότητας 

και των χαρακτηριστικών του γάλακτος 

και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και 

εκδίδει από καιρού εις καιρό κατάλογο 

με τις τιμές των πιο πάνω υπηρεσιών· 
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  (δ)    την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σε 

σχέση με τους όρους, κριτήρια και 

άλλες προϋποθέσεις συμμετοχής σε 

σχέδια και προγράμματα που 

υλοποιούνται από τον Οργανισμό και 

σε άλλα συναφή θέματα·  

  

  (ε)    τη      χάραξη     γενικότερης     πολιτικής   

για     την  εξυπηρέτηση των 

υποθέσεων και συμφερόντων του 

Οργανισμού  

   

  (στ)   την            άσκηση        συμβουλευτικού  

         ρόλου προς τον Υπουργό για θέματα 

που αφορούν τις προαναφερθείσες 

αρμοδιότητες του· 

  

  (ζ) τη συμμετοχή του σε διεθνείς 

Οργανισμούς και Επιτροπές για θέματα 

της αρμοδιότητας του.». 

  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 24Α στο 

βασικό νόμο. 

23. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 24 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 24Α: 

 

 «Τήρηση 

Μητρώων. 
24Α.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί σε συνεννόηση και/ή 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού 

Αγροτικών Πληρωμών, Μητρώα παραγωγών και 

αγοραστών, καθώς επίσης φυσικών και νομικών 

προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται ή που 

είναι δικαιούχοι  με βάση σχέδια και προγράμματα 

τα οποία εφαρμόζει ο Οργανισμός Αγροτικών 

Πληρωμών.  
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  (2) Κάθε παραγωγός, αγοραστής, ή φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που αναφέρονται στο εδάφιο (1) 

υποχρεούνται να παρέχουν στον Οργανισμό 

στοιχεία και πληροφορίες που εύλογα θεωρούνται 

αναγκαίες για τον καταρτισμό και την ενημέρωση 

των Μητρώων και τη σωστή διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού.». 

  
Κατάργηση των 

άρθρων 

25,26,27,28 29 

και 30 του 

βασικού νόμου. 

24. Τα άρθρα 25,26, 27, 28, 29 και 30  του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 31 του 

βασικού νόμου. 

25. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο 31: 

  
 «Υποχρεώσεις 

αγοραστών 

γάλακτος. 

31.-(1) Κάθε αγοραστής αγελαδινού γάλακτος, 

υποχρεούται στο τέλος κάθε μήνα και το 

αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου, να 

δηλώνει εγγράφως στον Οργανισμό την 

ποσότητα που παρέδωσε σ’ αυτόν κάθε 

παραγωγός για το συγκεκριμένο μήνα, καθώς και 

την αντίστοιχη μέση λιποπεριεκτικότητα του  

γάλακτος αυτού, για τον εν λόγω μήνα. 

  
                        (2) Κάθε αγοραστής αγελαδινού, πρόβειου και 

αιγινού γάλακτος είναι υποχρεωμένος: 

  
  (α) Να τηρεί ξεχωριστά για το κάθε είδος 

γάλακτος λογιστικά στοιχεία και να διατηρεί 

αυτά τουλάχιστο επί τρία  χρόνια που 

υπολογίζονται από το τέλος του έτους 

σύνταξης των εγγράφων αυτών  
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  (β)   να θέτει στη διάθεση των υπαλλήλων του 

Οργανισμού και σε οποιοδήποτε άλλο 

πρόσωπο, στο οποίο παραχωρείται τέτοια 

εξουσία με βάση τον παρόντα ή 

οποιοδήποτε άλλο Νόμο, που θα διενεργεί 

τακτικούς ετήσιους και έκτακτους ελέγχους, 

κάθε είδους στοιχείο και πληροφορία που 

αφορά την αγορά, επεξεργασία και 

παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. 

  
  (3) Ειδικότερες υποχρεώσεις για τους αγοραστές 

γάλακτος δύνανται να καθορίζονται με Διάταγμα 

που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει του παρόντος 

Νόμου.». 

  
Κατάργηση των 

άρθρων 

32,33,34,34Α και 

34Β του βασικού 

νόμου. 

26. Τα άρθρα 32, 33, 34, 34Α και 34Β  του βασικού νόμου 

καταργούνται. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

27. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το  

ακόλούθο νέο άρθρο 35: 

 «Εξουσίες του 

Οργανισμού. 
35. Ο Οργανισμός δύναται να: 

   
  (α) Συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις για ανάληψη 

εργασιών ή αρμοδιοτήτων ως ανάδοχος από 

τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών που 

στόχο έχουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση 

παρεμβατικών μέτρων για ρύθμιση της αγοράς 

του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων 
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          και του κρέατος σύμφωνα με  τις εκάστοτε 

ισχύουσες κοινοτικές πράξεις· 

 

  (β)   δέχεται     την     ανάθεση         από     

άλλους Οργανισμούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού 

Δικαίου για εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 

τους που αφορούν σχέδια ή προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του 

γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και 

κρέατος· 

  

  (γ) διευθετεί ή συνάπτει συμφωνίες ή  

αναλαμβάνει υποχρέωση μαζί  με άλλη 

αρχή εμπορίας που ιδρύθηκε στην 

Δημοκρατία με σκοπό τη διατήρηση κοινού 

εκτελεστικού προσωπικού και την χρήση 

κοινού οικήματος και άλλων 

διευκολύνσεων, που στοχεύουν στην 

εφαρμογή των σκοπών και αρμοδιοτήτων 

του Οργανισμού ή και την εφαρμογή 

διαφόρων σχεδίων που προνοούνται στις 

εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές πράξεις· 

   
  (δ)   λαμβάνει και διανέμει ή βοηθά στη λήψη και 

διανομή στατιστικών και άλλων 

πληροφοριών οι οποίες κατά τη γνώμη του 

Οργανισμού συνδέονται με οποιοδήποτε 

τρόπο ή σχετίζονται  με την παραγωγή, 

διακίνηση και εμπορία του γάλακτος, των 

γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος 

στη Δημοκρατία ή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση: 
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                Νοείται ότι, κατά την εφαρμογή των  

προνοιών της πιο πάνω παραγράφου δεν 

επιτρέπεται η αποκάλυψη οποιασδήποτε 

πληροφορίας κατά παράβαση του άρθρου 

52· 

  

  (ε)  λαμβάνει αποφάσεις, μετά από έγκριση του 

Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και του Υπουργού 

Οικονομικών ώστε να:  

  

  (i)  αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή 

κινητή περιουσία για τις ανάγκες 

στέγασης και λειτουργίας του 

Οργανισμού, 

  (ii)  αποδέχεται την παροχή   χορηγιών        

από την Κυβέρνηση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

από διεθνή Οργανισμό, 

  (iii) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί 

ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 

οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη 

περιουσία του Οργανισμού και 

υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω 

περιουσία για τις ανάγκες του 

Οργανισμού, 

  (iv)  μισθώνει      ή          εξασφαλίζει         

άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης 

περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης 

και λειτουργίας του Οργανισμού, 
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30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(v)   συνάπτει      συμβάσεις      και      πράττει 

οτιδήποτε σε σχέση με τα όσα 

αναφέρονται στις παραγράφους (i), (iii), 

(iv) πιο πάνω ή που συντελούν στην 

εκπλήρωση τους με την εγγύηση του 

Υπουργού Οικονομικών και όπου 

χρειάζεται της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, τηρουμένων των 

διατάξεων των περί Ελέγχου των 

Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 

2001 μέχρι 2003 και οποιουδήποτε 

άλλου νόμου ή διάταξης που αφορά στο 

θέμα των κρατικών ενισχύσεων,  

  (vi)  συνάπτει            δάνεια              αναγκαία 

προς υλοποίηση των όσων 

αναφέρονται στις παραγράφους (i), (iii) 

και (iv)· 

  

  (στ) προσλαμβάνει με Σύμβαση Παροχής 

Υπηρεσιών, τέτοιους εμπειρογνώμονες ή 

συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για 

να τον βοηθούν στην άσκηση των 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του· 

   

  (ζ)  ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες 

εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία 

παρέχονται στον Οργανισμό δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού.». 
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Προσθήκη νέων 

άρθρων 35Α και 

35Β στο βασικό 

νόμο. 

28. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 35 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων 35Α και 

35Β: 

 

   

 «Ευθύνη  

Διοικητικού 

Συμβουλίου, 

Διευθυντή και 

προσωπικού του 

Οργανισμού. 

35A. Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδοθέντων Κανονισμών το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ο Διευθυντής και τα μέλη του 

προσωπικού του Οργανισμού δεν υπέχουν 

προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε 

έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για 

οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν 

ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, 

κατά την καλόπιστη άσκηση των 

αντιστοίχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων 

και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού. 

  

 Εκπροσώπηση  

του Οργανισμού. 
35Β.-(1) Ο Οργανισμός είναι αστικά 

υπεύθυνος και δύναται να ενάγει και να 

ενάγεται και να είναι διάδικος σε 

οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία 

εγείρεται σε σχέση με την άσκηση των 

καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών 

του Οργανισμού, του Διοικητικού 

Συμβουλίου, του Διευθυντή και των μελών 

του προσωπικού του Οργανισμού.  
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  (2)  Σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή 

διοικητικής αρχής, ο Οργανισμός θα 

εκπροσωπείται από ασκούντα το 

επάγγελμα δικηγόρο και/ή από μέλος του 

προσωπικού του Οργανισμού.». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 36 του 

βασικού νόμου. 

29. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 37 

του βασικού 

νόμου. 

30. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 37:  

  

 «Εξουσία 

επιβολής και 

είσπραξης τελών 

και προστίμων. 

37.(1) Ο Υπουργός δύναται μετά από σχετική 

εισήγηση του Οργανισμού και αφού 

διαβουλευθεί με τη Συμβουλευτική Επιτροπή, 

να εγκρίνει την είσπραξη τελών από τον 

Οργανισμό σε σχέση με την εκ μέρους του 

άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που 

πηγάζουν από τον παρόντα Νόμο. Τα  τέλη 

που καθορίζονται σε Κανονισμούς που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

επιβάλλονται για τις υπηρεσίες που προσφέρει 

ο Ο.Κ.Γ.Β. και αντανακλούν το πραγματικό 

τους κόστος. 
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  (2) (α)   Οι         αγοραστές             εισπράττουν  

              και αποδίδουν στον Οργανισμό τα 

τέλη που εγκρίνει ο Υπουργός όπως 

αυτά ορίζονται σε Κανονισμούς που 

προβλέπονται στο εδάφιο (1) ή 

αμοιβές που αναφέρονται στο άρθρο 

24(γ), που οφείλονται στον 

Οργανισμό από παραγωγούς, νομικά 

ή φυσικά πρόσωπα.  

  

          (β) Ο αγοραστής δύναται να ανακτήσει 

από τους παραγωγούς, φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα τα πληρωθέντα  

τέλη ή  αμοιβές. 

  

  (3) Σε περίπτωση, κατά την οποία αγοραστής 

δεν αποδίδει στον Οργανισμό τα τέλη ή 

αμοιβές σύμφωνα με το εδάφιο (2), που 

εισέπραξε από τους παραγωγούς και 

οποιαδήποτε ποσά από την παροχή 

υπηρεσιών προς αυτόν, ο Οργανισμός 

λαμβάνει μέτρα εναντίον τέτοιου αγοραστή, τα 

οποία αποφασίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, μη αποκλειομένης της επιβολής 

σχετικού προστίμου, της διεκδίκησης του 

ποσού μέσω δικαστικής διαδικασίας  ή τη 

διαγραφή από το μητρώο αγοραστών.». 

  
Κατάργηση των 

άρθρων 38,39,40 

και 41 

του βασικού 

νόμου. 

31. Τα άρθρα 38,39,40 και 41  του βασικού νόμου 

καταργούνται. 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 42 του 

βασικού νόμου. 

32. Το άρθρο 42 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη της ακόλουθης φράσης μετά την λέξη “κατάλληλους” 

(3η γραμμή) “τηρουμένων των διατάξεων των περί Δημοσίων 

Ενισχύσεων Νόμων του 2000 μέχρι 2003 και οποιουδήποτε 

άλλου νόμου ή διάταξης που αφορά στο θέμα των κρατικών 

ενισχύσεων”. 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 43 του 

βασικού νόμου. 

33. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 45 

του βασικού 

νόμου. 

34. Το άρθρο 45 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 45: 

  
 «Έσοδα του 

Οργανισμού. 
45. Ο Οργανισμός εισπράττει:  

  

  (α)    Κάθε     ποσό        που             εισπράσσει          

ως ανάδοχος του Οργανισμού Αγροτικών 

Πληρωμών· 

  

  (β)   όλα     τα        έσοδα,        που        

προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του 

Οργανισμού· 

  
  (γ)   όλα     τα      ποσά    που    προέρχονται      

από τέλη και αμοιβές που επιβλήθηκαν 

δυνάμει των άρθρων 24(γ) και 37·  
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  (δ)  οποιοδήποτε άλλο ποσό ή στοιχείο του 

ενεργητικού το οποίο δυνατόν να καταστεί 

πληρωτέο στον Οργανισμό ή να περιέλθει 

σε αυτόν σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα 

συνεπάγονται οι αρμοδιότητες αυτού· 

  
  (ε)     οποιαδήποτε           πρόστιμα             και  

         αποζημιώσεις.». 

  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 46 

του βασικού 

νόμου. 

35. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 46: 

 «Δαπάνες. 46. Ο Οργανισμός δύναται να διαθέτει τα κεφάλαια 

που έχει στη διάθεση του μέσω του 

Προϋπολογισμού του για την κάλυψη των 

ακόλουθων: 

  

  (α)   Όλων των δαπανών που απαιτούνται για την 

εκ μέρους του άσκηση όλων των 

αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα 

Νόμο ή για οποιαδήποτε από αυτές τις 

αρμοδιότητες ή σχετικά με αυτές· 

  

  (β)    όλα       τα       ποσά     μισθών,    απολαβών,  

         ωφελημάτων και συντάξεων που είναι 

πληρωτέα στο Διευθυντή και στα μέλη του 

προσωπικού του Οργανισμού και όλα τα 

ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι 

πληρωτέα, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και 

οικογένειες αυτών των μελών καθώς και όλα 

τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα 

δυνάμει Συμβάσεων ή εξασφάλιση 

υπηρεσιών που έχουν συναφθεί από τον 

Οργανισμό με βάση τον παρόντα νόμο. 
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  (γ)  το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου, το 

οποίο έχει συνάψει ο Οργανισμός· 

  

  (δ)  οποιοδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που 

κατέστη πληρωτέο δυνάμει  οποιασδήποτε 

σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον 

Οργανισμό δυνάμει του παρόντος Νόμου και 

των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου· 

  

  (ε)  οποιοδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που 

κατέστη πληρωτέο σε σχέση με πληρωτέα 

δικηγορικά έξοδα ή αμοιβή σε σχέση με την 

εκπροσώπηση του Οργανισμού ενώπιον των 

δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή 

άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή 

νομικών συμβουλών στον Οργανισμό· 

  

  (στ) οποιοδήποτε    ποσό      καθίσταται        

νομικά πληρωτέο για την άσκηση 

οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή 

καθήκοντος του Οργανισμού σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

  

  (ζ)  για ποσά που προκύπτουν από την άσκηση 

οποιασδήποτε αρμοδιότητας του 

Οργανισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου· 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3812, 20/2/2004 14(I)/2004



 28 

  (η)  για δαπάνες που σχετίζονται με έρευνα και 

διευκρίνηση για οποιοδήποτε θέμα που 

αφορά τη γαλακτοκομική βιομηχανία 

περιλαμβανομένων και πόσων  που δύναται 

να χορηγούνται σε ιδρύματα που 

συστήνονται για τη διενέργεια τέτοιων 

ερευνών· 

   

  (θ)  για αποζημιώσεις που επιδικάσθηκαν εναντίον 

του Οργανισμού από  οποιοδήποτε 

Δικαστήριο για πράξεις , αποφάσεις  ή 

παραλείψεις του κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα 

Νόμο·        

   

  (ι)   οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες ήθελαν κριθεί 

αναγκαίες για την εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία του 

Οργανισμού.».  

  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 46Α στο 

βασικό νόμο.  

36. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 

μετά το άρθρο 46 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 46Α: 

 

 «Προϋπολογισμός. 46Α.-(1) Ο Οργανισμός έχει ετήσιο 

προϋπολογισμό που αφορά τη λειτουργία 

του. 

   

  (2) Ο Προϋπολογισμός αυτός υποβάλλεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο στον 

Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε 

έτους   και    υπόκειται    στην    έγκριση του 
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  Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής 

των Αντιπροσώπων. 

  

  (3)  Ο Προϋπολογισμός με τις τυχόν 

τροποποιήσεις του που θα γίνουν από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον 

της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της 

30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

  

  (4) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το 

οικονομικό πρόγραμμα του Οργανισμού για 

κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 

1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου. 

  

  (5) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο 

προϋπολογισμός και εμφανίζεται η 

ανάλυση των κονδυλιών στον πίνακα 

εσόδων είναι όμοιος με τον τρόπο 

καταρτισμού των Προϋπολογισμών της 

Δημοκρατίας.   

  

  (6) Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για 

την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση 

Προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του 

αναφερόμενου στο εδάφιο (4) οικονομικού 

προγράμματος. 
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  (7) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του 

Προϋπολογισμού, ο Οργανισμός λειτουργεί 

κατ’ ανάλογη εφαρμογή των περί 

δωδεκατημορίων διατάξεων του 

Συντάγματος για τον κρατικό 

Προϋπολογισμό.». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 47 του 

βασικού νόμου. 

37. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α) Τα εδάφια (2) και (3) αντικαθίστανται από τα 

ακόλουθο νέα εδάφια (2) και (3): 

  

  «(2) Οι λογαριασμοί του Οργανισμού ελέγχονται από το 

Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Οι λογαριασμοί 

μπορούν να ελεγχθούν από το προσωπικό του 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών και τους αρμόδιους 

λειτουργούς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

   

  (3)  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει, το ταχύτερο 

δυνατό, στον Υπουργό την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας .»· 
  
  (β)  τα εδάφια (4) και (5) καταργούνται. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 51 του 

βασικού νόμου. 

38. Το άρθρο 51 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

κατάργηση των παραγράφων (α), (β), (γ) και (στ) αυτού.  

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 56 του 

βασικού νόμου. 

39. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

προσθήκη μετά τις λέξεις «γαλακτοκομικά προϊόντα» (8η και 9η 
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γραμμή) των λέξεων «,ζώα και κρέας,». 

  
Αντικατάσταση  

του άρθρου 57 

του βασικού 

νόμου. 

40. Το άρθρο 57 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το νέο 

άρθρο 57 ως ακολούθως: 

  

 «Διορισμός 

Επιθεωρητών 
57.-(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 

διορίζει με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

υπαλλήλους του Οργανισμού οι οποίοι ενεργούν 

ως επιθεωρητές για τον έλεγχο της τήρησης των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει 

αυτού εκδιδομένων Κανονισμών ή Διαταγμάτων: 

  

  Νοείται ότι, οι επιθεωρητές δε δύνανται να 

επιθεωρούν μονάδες, τις αιτήσεις των οποίων 

είχαν επιληφθεί στα πλαίσια της συνήθους 

άσκησης των καθηκόντων τους στον Οργανισμό. 

  

  (2) Κάθε επιθεωρητής κατά την άσκηση των 

εξουσιών του δυνάμει του παρόντος νόμου έχει 

στην κατοχή του αποδεικτικό της ιδιότητας του 

και για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του 

δύναται να:  

   

  (α) Εισέρχεται σε εύλογο χρόνο σε κτηνοτροφικά 

υποστατικά, με σκοπό τη συλλογή 

πληροφοριών, την έρευνα και την 

επιθεώρηση αναφορικά με θέματα που 

εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων του 

Οργανισμού, για τακτικούς ελέγχους και 

ελέγχους όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες 

για   παράβαση  του  παρόντος  Νόμου,  των 
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        Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού και των σχετικών Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας· 

  

  (β)  ελέγχει         τα           βιβλία             και              

άλλα επαγγελματικά έγγραφα του 

δικαιούχου στα οποία είναι 

καταχωρημένες οι αναγκαίες 

πληροφορίες για την διενέργεια των 

απαιτούμενων ελέγχων σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο· 

  

  (γ)  λαμβάνει         φωτοαντίγραφα       ή     

αποσπάσματα των βιβλίων και των 

επαγγελματικών εγγράφων που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α)· 

  

  (δ) ζητεί     επί     τόπου     προφορικές    

εξηγήσεις   από τους δικαιούχους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους· 

   

   (ε) συνοδεύεται κατά τη διενέργεια των 

ελέγχων και επιθεωρήσεων από 

αρμόδιους λειτουργούς της Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

   

                      (3) Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των 

εξουσιών τους, οι επιθεωρητές δύνανται να 

επικαλούνται και να χρησιμοποιούν τη 

συνδρομή της Αστυνομίας ή και άλλων 

υπηρεσιών της Δημοκρατίας. 
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                      (4) Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους 

του Οργανισμού στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια 

(1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή 

στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους 

διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες 

ή με χρηματική ποινή £3.000 ή και με τις δύο 

αυτές ποινές.».  

  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 58Α. 
41. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 58 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 58Α: 

   

 «Έκδοση 

Κανονισμών. 
58Α.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου το Υπουργικό 

Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς. 

   

  (2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα της πιο 

πάνω παραγράφου, Κανονισμοί εκδίδονται για 

τα πιο κάτω θέματα - 

  

  (α) Τον καθορισμό των διατάξεων και 

διαδικασιών με βάση τις οποίες 

διορίζονται και λαμβάνουν ωφελήματα, 

απολαβές ή συντάξεις, τα μέλη του 

προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα 

με το άρθρο 23· 

  

  (β)   τη ρύθμιση της διαδικασίας ελέγχου της 

ποιότητας του φρέσκου γάλακτος· 
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  (γ)    τον καθορισμό των τελών που πρέπει να 

πληρώνονται από τους παραγωγούς ή 

αγοραστές γάλακτος σύμφωνα με το 

άρθρο 37· 

  

  (δ) τη διαδικασία επιβολής προστίμου ή  

διαγραφής από τα Μητρώα παραγωγών 

και αγοραστών.». 

  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 58Β. 
42. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά από 

το άρθρο 58Α αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 58Β: 

  

 «Έκδοση 

Διαταγμάτων. 
58(Β)-(1) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει 

Διατάγματα για τον καθορισμό κάθε θέματος το 

οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου.  

  

  (2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της 

γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), τα 

Διατάγματα αυτά μπορούν να προβλέπουν για 

όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: 

   

  (α)  Τις         λεπτομερείς              υποχρεώσεις  

        των παραγωγών του γάλακτος και 

κρέατος, όπως αυτές προκύπτουν από 

τις διατάξεις σχετικών κοινοτικών 

πράξεων της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας·  
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  (β) τις  λεπτομερείς  υποχρεώσεις των 

αγοραστών γάλακτος και κρέατος, όπως 

αυτές προκύπτουν από τις διατάξεις 

σχετικών κοινοτικών πράξεων της 

Ευρωπαϊκής  Κοινότητας · 

   

  (γ)    τη      διαδικασία          εφαρμογής     του  

         συστήματος των ποσοστώσεων· 

  

  (δ) τις  λεπτομέρειες  για  την εφαρμογή 

παρεμβατικών μέτρων ή της ιδιωτικής 

αποθεματοποίησης προϊόντων του 

γάλακτος ή κρέατος σύμφωνα με τις 

διατάξεις σχετικών κοινοτικών πράξεων 

της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας · 

  

  (ε) τη διαδικασία εφαρμογής του ελέγχου  

ποιότητας του φρέσκου αγελαδινού 

γάλακτος ή οποιουδήποτε άλλου τύπου 

γάλακτος ή γαλακτοκομικού προϊόντος· 

  

  (στ)   τη             διαδικασία              εφαρμογής  

         της συμπληρωματικής εισφοράς στον 

τομέα του γάλακτος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις σχετικών κοινοτικών 

πράξεων της Ευρωπαϊκής  Κοινότητας .». 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 60 του 

βασικού νόμου. 

43. Το άρθρο 60 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 
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  (α)    Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (1) 

σε εδάφιο (2) και τη διαγραφή από αυτό των 

λέξεων «εμπορικάς ή» (3η γραμμή). 

  

  (β)    με την προσθήκη,  του ακόλουθου νέου εδαφίου 

ως εδάφιο (1): 

  

  «(1) Οποιοσδήποτε παραγωγός ή άλλο πρόσωπο 

θεωρεί ότι αδικήθηκε από πράξεις ή αποφάσεις του 

προσωπικού του Οργανισμού κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους, δύναται να υποβάλει ένσταση, η 

οποία εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και 

σε περίπτωση που η απάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν τον ικανοποιεί, τότε δύναται να 

προσφύγει είτε στον Υπουργό, η απόφαση του 

οποίου είναι τελεσίδικη, ή σε διαιτησία σύμφωνα με 

τα εδάφια (2), (3), (4) και (5).»· 

  
  (γ)   με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου εδαφίου ως 

εδάφιο (5): 

  
  «(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

εφαρμόζονται αναφορικά με θέματα τα οποία 

ρυθμίζονται με βάση διατάξεις του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οποιοσδήποτε όμως 

παραγωγός ή άλλο πρόσωπο θεωρεί ότι αδικήθηκε 

από πράξεις ή αποφάσεις του προσωπικού του 

Οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους, δύναται να υποβάλει ένσταση, η οποία 

εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και σε 

περίπτωση που η απάντηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου δεν τον ικανοποιεί τότε δύναται να 

προσφύγει στον Υπουργό, του οποίου η απόφαση 

είναι τελεσίδικη.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 61 του 

βασικού νόμου. 

44. Το άρθρο 61 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού από το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (1): 

  

  «(1) Εάν ο Υπουργός θεωρήσει τούτο σκόπιμο, 

δύναται να  διαλύσει τον Οργανισμό με την έκδοση 

Διατάγματος· από την έκδοση τέτοιου διατάγματος ο 

Οργανισμός δεν ασκεί καμιά από τις χορηγούμενες 

σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο αρμοδιότητες, 

εκτός στην  έκταση όπου τούτο είναι αναγκαίο για 

την τελική εκκαθάριση του Οργανισμού.». 

  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου.  

45.-(1) Τηρουμένου του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε 

ισχύ την 1.4.2004.  

  
      (2) Το  εδάφιο  (1)  του   άρθρου  2   του   παρόντος  Νόμου, 

 τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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