
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟ 

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

της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 
  
 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιτροπής 

Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμο (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο περί Επιτροπής 

Σιτηρών Κύπρου Νόμος. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 1 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 

διαγραφή της φράσης “Ελέγχου Σιτηρών” και την  

αντικατάστασή της με τη φράση “Επιτροπής Σιτηρών 

Κύπρου”. 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
 «Ερμηνεία. 2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια - 
  
  «αγορά  περιλαμβάνει και συμφωνία για αγορά  
   
  «Επιτροπή  σημαίνει την Επιτροπή Σιτηρών 

Κύπρου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4  
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  «πώληση  περιλαμβάνει και συμφωνία για 

πώληση. 
   
  «σιτηρά  περιλαμβάνει όλα τα είδη δημητριακών 

και σπόρων που χρησιμοποιούνται για 

ανθρώπινη κατανάλωση ή κατανάλωση από ζώα 

ή άλλη χρήση, και όλα τα υποπροϊόντα και 

παράγωγα τους, βιομηχανοποιημένα ή μη. . 
   
Κατάργηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

άρθρου 3 αυτού. 

  
Τροποποίηση  

του άρθρου 4  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  (α) Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού μετά 

την λέξη «Σιτηρών , της λέξης «Κύπρου   
   
  (β) το εδάφιο (1) αυτού τροποποιείται ως 

ακολούθως- 
   
  (i) με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «Κατά 

την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος 

Ελέγχου  ( 1η γραμμή), 
  (ii) με την αντικατάσταση της λέξης «το  (1η 

γραμμή) με την λέξη «Το , κα ι 
  (iii) με την προσθήκη σε αυτό μετά τη λέξη 

«Σιτηρών  (2η γραμμή), της λέξης 

«Κύπρου . 
   
  (γ) με την αντικατάσταση των εδαφίων (2), (3) και (4) 

αυτού με τα ακόλουθα νέα εδάφια: 
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       «(2) Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη, 

τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο (που στο εξής θα αναφέρονται ως 

«τα μέλη ) .  Ένα από τα μέλη διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος και ένα ως 

Αντιπρόεδρος. 
   
        (3)Τα μέλη κατέχουν θέση για περίοδο τριών 

ετών με τέτοιους όρους όπως το Υπουργικό 

Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει: 
   
        Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο 

δύναται, σε οποιονδήποτε χρόνο, να παύσει 

μέλος από τη θέση του και να διορίσει άλλο για 

το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος μέλους. 
   
        (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε 

οποιονδήποτε χρόνο, να δεχθεί την παραίτηση 

οποιουδήποτε μέλους και να διορίσει άλλο μέλος 

για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος 

μέλους. . 
   
  (δ) με την προσθήκη σε αυτό των ακόλουθων νέων 

εδαφίων (5) και (6): 
   
       «(5) Σε περίπτωση ανικανότητας εξ’ αιτίας 

ασθενείας ή άλλης προσωρινής απουσίας από 

τη Δημοκρατία του Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε μέλους της 

Επιτροπής, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως 

Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως προσωρινό 

μέλος κατά το χρόνο που η ανικανότητα ή η 

απουσία συνεχίζεται. 
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         (6) Η Επιτροπή δύναται να ενεργεί νόμιμα 

και έγκυρα, ανεξάρτητα από κένωση ή χηρεία 

θέσης μέλους της. .  
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 4Α 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 4Α του βασικού νόμου, αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Αμοιβή και 

επιδόματα 

σε μέλη. 

4Α. Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται τέτοια 

αμοιβή (είτε υπό μορφή μισθών είτε 

δικαιωμάτων) και τέτοια επιδόματα για έξοδα ως 

η Επιτροπή ορίζει με έγκριση του Υπουργού.  Η 

αμοιβή ή τα επιδόματα δεν απαιτείται να είναι τα 

ίδια για όλα τα μέλη. .  
  
Προσθήκη νέων 

άρθρων 4Β, 4Γ, 

4Δ, 4Ε στο 

βασικό νόμο. 

7. Τα ακόλουθα νέα άρθρα 4Β, 4Γ, 4Δ, 4Ε προστίθενται στο 

βασικό νόμο αμέσως μετά το άρθρο 4Α: 

   
 «Ασυμβίβα-

στο και 

αποκάλυψη 

συμφερό-

ντων. 

4Β.-(1) Πρόσωπο, το οποίο έχει συμφέροντα με 

τις λειτουργίες, εξουσίες και αρμοδιότητες της 

Επιτροπής, ή σε σχέση με την προμήθεια 

υπηρεσιών ή προμηθειών που παρέχονται 

δυνάμει του βασικού Νόμου, δε δύναται να 

διοριστεί ή να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής. 
   
         (2) Πρόσωπο καθίσταται ακατάλληλο για να 

διοριστεί ή να συνεχίσει να είναι μέλος της 

Επιτροπής για το χρονικό διάστημα για το οποίο 

είναι μέλος της εκτελεστικής ή νομοθετικής 

εξουσίας. 
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         (3) Σε περίπτωση που μέλος της 

Επιτροπής, έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο 

συμφέρον σε οποιαδήποτε εταιρεία ή 

επιχείρηση, με την οποία η Επιτροπή έχει ή 

προτίθεται να συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση, 

αποκαλύπτει το γεγονός και τη φύση του 

συμφέροντός του και δε λαμβάνει μέρος στη 

συνεδρία   ή   απόφαση   που   σχετίζεται  με   τη 

σύμβαση αυτή και η αποκάλυψη αυτή 

καταγράφεται αμέσως στα πρακτικά της 

συνεδρίας της Επιτροπής. 
   
 Απαρτία. 4Γ.-(1) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο 

αναπληρωτής του και τέσσερα άλλα μέλη 

αποτελούν απαρτία: 
   
         Νοείται ότι, αν σε οποιοδήποτε χρόνο ο 

αριθμός των μελών της Επιτροπής είναι 

μικρότερος από εννέα, ο Πρόεδρος ή ο 

Αντιπρόεδρος, ή ο αναπληρωτής του και τρία 

παρόντα μέλη αποτελούν απαρτία. 
   
         (2) Ο Πρόεδρος, και στην απουσία του, ο 

Αντιπρόεδρος, και στην απουσία και των δύο ο 

αναπληρωτής του Αντιπροέδρου προεδρεύει 

στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.  Οι αποφάσεις 

της Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία 

των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε 

ισοψηφίας ο προεδρεύων έχει δεύτερη ή νικώσα 

ψήφο. 
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        (3) Η Επιτροπή ορίζει ένα εκ των μελών της 

ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, το οποίο 

προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

όταν απουσιάζουν ο Πρόεδρος και ο 

Αντιπρόεδρος. 
   
 Έκδοση 

εσωτερικών 

κανονισμών. 

4Δ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει 

εσωτερικούς κανονισμούς, με τους οποίους να 

ρυθμίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων της. 
   
         (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του 

εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται να ρυθμίζει με 

εσωτερικούς κανονισμούς οποιοδήποτε θέμα σε 

σχέση με - 
   
   (α) Τη σύγκλιση συνεδρίασης, 
   
   (β) το είδος και το χρόνο επίδοσης 

ειδοποίησης για συνεδρίαση, 
   
   (γ) τη διαδικασία που ακολουθείται στη 

συνεδρίαση, 
   
   (δ) την τήρηση των πρακτικών, 
   
   (ε) οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα. 
   
 Μεταβίβαση 

εξουσιών. 
4Ε.-(1) Η Επιτροπή δύναται, υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις τους οποίους ήθελε αποφασίσει, 

να μεταβιβάζει την άσκηση οποιωνδήποτε από 

τις   εξουσίες,  λειτουργίες   ή   αρμοδιότητες  της  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3851, 30/4/2004 143(I)/2004



 7 

  δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε 

άλλου νόμου, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της ή 

στο Διευθυντή ή σε επιτροπές που δύναται να 

αποτελούνται από μέλη της, το Διευθυντή της ή 

υπαλλήλους της. 
   
         (2) Η μεταβίβαση που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), δεν επιτρέπεται σε περίπτωση κατά 

την οποία, η άσκηση οποιασδήποτε τέτοιας 

λειτουργίας δυνατόν να φέρει το πρόσωπο προς 

το οποίο μεταβιβάζεται αντιμέτωπο προς τα 

οικονομικά ή άλλα συμφέροντα αυτού. 
   
         (3) Η μεταβίβαση λειτουργιών δύναται να 

ανακαλείται οποτεδήποτε από την Επιτροπή. .  
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου, αντικαθίστανται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
 «Λειτουργίες, 

εξουσίες και 

αρμοδιότητες 

της 

Επιτροπής. 

5. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου, η Επιτροπή έχει εξουσία εκτέλεσης των 

ακόλουθων λειτουργιών, εξουσιών και 

αρμοδιοτήτων: 

   
   (α) Να αγοράζει, πωλεί ή καθ’ 

οιονδήποτε άλλο τρόπο εμπορεύεται 

σιτηρά με οποιουσδήποτε όρους. 
   
   (β) να ιδρύει και λειτουργεί μύλους και 

παρόμοιες βιομηχανικές εγκα-

ταστάσεις για παρασκευή και 

επεξεργασία       σιτηρών             που  
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    προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση, για παρασκευή 

ζωοτροφών ή για άλλη χρήση, ή να 

συνεργάζεται με άλλους για την 

επίτευξη των σκοπών αυτών. 
   
   (γ) να ιδρύει αποθήκες και να συνάπτει 

συμφωνίες για την εμπορία, 

αποθήκευση, αγορά, πώληση, 

διανομή και παράδοση σιτηρών. 
   
   (δ) να λειτουργεί και διαχειρίζεται όλες τις 

εγκαταστάσεις και μηχανήματα, τα 

οποία αποκτήθηκαν ή δύναται να 

αποκτηθούν από την Επιτροπή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου. 
   
   (ε) να φυλάττει σιτηρά και να φέρει σε 

πέρας οποιαδήποτε συμφωνία για 

την εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, 

πώληση, διανομή, άλεση, κατεργασία, 

επεξεργασία, αποθήκευση ή 

σύνθλιψη σιτηρών. 
   
   (στ) να χορηγεί προκαταβολές κατά την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
   
   (ζ) να αγοράζει, πωλεί υποθηκεύει, 

ενοικιάζει, κατασκευάζει, επανακα-

τασκευάζει, εγκαθιδρύει,  συντηρεί και  
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    διαχειρίζεται ακίνητη ιδιοκτησία, 

εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κτίρια, 

αποθήκες και εργοστάσια τα οποία 

απαιτούνται για την άσκηση των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων της: 
   
            Νοείται ότι, για την πώληση και 

υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας, 

απαιτείται η συναίνεση του Υπουργού 

Οικονομικών. 
   
   (η) να διεξάγει άλλες εργασίες ή 

δραστηριότητες που είναι επωφελείς 

ή κατάλληλες για την καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των περιουσιακών 

της στοιχείων. 
   
   (θ) να προσλαμβάνει και να διορίζει 

υπαλλήλους και να ορίζει 

αντιπροσώπους, με τέτοια αμοιβή και 

με τέτοιους όρους υπηρεσίας, οι 

οποίοι θα ήταν αναγκαίοι για τη 

δέουσα και αποτελεσματική άσκηση 

των λειτουργιών της Επιτροπής και 

να απαιτεί όπως οποιοσδήποτε 

τέτοιος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος 

που διορίζεται παρέχει τέτοια 

εγγύηση, η οποία θα εκρίνετο 

αναγκαία για τη δέουσα άσκηση των 

καθηκόντων και εξουσιών του. 
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   (ι) να ιδρύει εταιρείες ή να συμμετέχει σε 

εταιρείες ή επιχειρήσεις στις οποίες 

να κατέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω 

εταιρειών των οποίων κατέχει την 

πλειοψηφία των μετοχών ή όλες τις 

εκδομένες μετοχές) οποιοδήποτε 

ποσοστό μετοχών στο εκδομένο 

κεφάλαιο τους για σκοπούς 

διεξαγωγής επιχείρησης είτε στη 

Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό, σε 

περιπτώσεις που θεωρεί ότι αυτό θα 

καταστεί χρήσιμο επωφελές ή 

κερδοφόρο. 
    
   (ια) να εκτελεί εργασίες που δύναται να 

της ανατεθούν ως αναδόχου, από τον 

Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

σύμφωνα με τις διατάξεις των περί 

Οργανισμών Αγροτικών Πληρωμών 

Νόμων του 2003. 
    
   (ιβ) να τηρεί στρατηγικά αποθέματα για 

λογαριασμό της Δημοκρατίας. 
    
   (ιγ) να εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες 

λειτουργίες, εξουσίες και 

αρμοδιότητες ήθελε ανατεθεί σε αυτή 

με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 
    
   (ιδ) να δραστηριοποιείται σε οποιοδήποτε 

άλλο τομέα ή αγορά. .  
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Προσθήκη νέων 

άρθρων 5Α, 5Β, 

5Γ και 5Δ στο 

βασικό νόμο. 

9. Τα ακόλουθα νέα άρθρα 5Α, 5Β, 5Γ και 5Δ προστίθενται 

στο βασικό νόμο αμέσως μετά το άρθρο 5: 

 «Αγορά 

προϊόντων 

και 

υπηρεσιών. 

5Α. Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από την 

Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με διαδικασίες που 

καθορίζονται με εσωτερικούς κανόνες που ορίζει 

η Επιτροπή. 
   
 Εξουσία της  

Επιτροπής 

να λαμβάνει  

χορηγίες, να  

δανείζεται και 

να δανείζει  

χρήματα. 

5Β. Η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει χορηγίες, 

να δανείζεται ή να δανείζει χρήματα υπό μορφή 

πίστωσης ή με τέτοιο άλλο τρόπο που θεωρεί 

κατάλληλο. 

   
 Επένδυση 

χρημάτων. 
5Γ. Οι πόροι της Επιτροπής, οι οποίοι δεν 

απαιτείται όπως δαπανηθούν αμέσως για την 

εξόφληση των υποχρεώσεων ή για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων της δύνανται να 

επενδυθούν σε αξιόγραφα, καταθέσεις, 

χρεόγραφα, μετοχές, ακίνητη περιουσία ή άλλες 

αξίες ή επιχειρήσεις. 
   
 Εξουσία της 

Επιτροπής 

να εγγυάται. 

5Δ. Η Επιτροπή δύναται να εγγυάται τις 

υποχρεώσεις άλλων προσώπων, υπαλλήλων, 

συνεργατών, θυγατρικών εταιρειών, πελατών ή 

προμηθευτών της. .  
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 
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 «Πόροι της 

Επιτροπής. 
6. Οι πόροι της Επιτροπής αποτελούνται από τα 

έσοδα τα οποία προκύπτουν από την άσκηση 

των λειτουργιών, εξουσιών και αρμοδιοτήτων 

της. .  
   
Προσθήκη νέου 

άρθρου 6Α του 

βασικού νόμου. 

11. Το ακόλουθο νέο άρθρο 6Α προστίθεται στον βασικό 

νόμο αμέσως μετά το άρθρο 6: 

 
 «Προϋπολο-

γισμός. 
6Α.-(1) Το οικονομικό έτος της Επιτροπής 

αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. 
   
         (2) Η Επιτροπή καταρτίζει και εγκρίνει πριν 

το τέλος κάθε οικονομικού έτους, 

προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για το 

επόμενο οικονομικό έτος και αποστέλλει 

αντίγραφο αυτού στον Υπουργό Οικονομικών. .  
Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

12. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
   (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο 

(α), του εδαφίου 1 αυτού, των λέξεων 

«λήφθηκαν  και «λήψεις  (1η και 2η 

γραμμή αντίστοιχα) και την 

αντικατάστασή τους με τις λέξεις 

«εισπράχθηκαν  και «εισπράξεις  

αντίστοιχα. 
   
   (β) με τη διαγραφή του εδαφίου (2) αυτού 

και την αντικατάστασή του με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3851, 30/4/2004 143(I)/2004



 13 

   «(2) Η Επιτροπή εφοδιάζει τον 

Υπουργό Οικονομικών με εξαμηνιαία 

έκθεση αναφορικά με τις εργασίες 

της καθώς και με ετήσια έκθεση 

εξηλεγμένων λογαριασμών το 

συντομότερο δυνατό μετά τη 

συμπλήρωση κάθε έτους. . 
   
   (γ) με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3) αμέσως μετά το 

εδάφιο (2): 
   
   «(3) Οι λογαριασμοί της Επιτροπής 

ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή 

της Δημοκρατίας ή άλλο εγκεκριμένο 

ελεγκτή που διορίζει η Επιτροπή. . 
   
Αντικατάσταση 

του άρθρου 8 του 

βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Διευθυντής 

και 

υπάλληλοι 

της 

Επιτροπής. 

8. Η Επιτροπή διορίζει Διευθυντή, ο οποίος 

είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο της 

Επιτροπής, καθώς επίσης και τους αναγκαίους 

υπαλλήλους για την άσκηση των λειτουργιών, 

αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους. .  
   
Αντικατάσταση 

των άρθρων 9 και 

10 του βασικού 

νόμου. 

14. Τα άρθρα 9 και 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 

τα ακόλουθα νέα άρθρα: 
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 «Υποχρέωση 

εμπιστευτι-

κότητας. 

9. Τα μέλη, ο Διευθυντής και οι υπάλληλοι της 

Επιτροπής έχουν υποχρέωση να τηρούν 

εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν στο προσωπικό, επιχείρηση,  

λειτουργίες, διαδικασίες, δραστηριότητες,  

στρατηγική, τεχνολογία, μεθόδους, πελάτες ή 

προμηθευτές της Επιτροπής, οι οποίες δεν 

είναι δημόσια γνωστές. 
   
 Εξαίρεση ισχύος. 

194 του 1987 

318 του 1987 

52 του 1988 

69 του 1989 

186 του 1991 

19(Ι) του 2001. 

169 του 1985 

99(Ι) του 1999. 

167 του 1986. 

55(Ι) του 1997 

100(Ι) του 1998. 

101(Ι) του 2003 

23(Ι) του 2004. 

10. Η Επιτροπή εξαιρείται από το πεδίο 

εφαρμογής των περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμού) 

Νόμων του 1987 έως 2001, των περί 

Προσλήψεων Εκτάκτων Υπαλλήλων στην 

Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου Νόμων του 1985 και 1999, του περί 

Προσλήψεων Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την 

Υπηρεσία Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου (Απαγορευτικός) (Αρ. 1) Νόμου του 

1986, των περί Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης Παθόντων και Τέκνων 

Εγκλωβισμένων Νόμων του 1997 και 1998 και 

των περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, 

Έργα, Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 και 2004. .  
   
Κατάργηση των 

άρθρων 11, 12, 

13, 14, 14Α, 15, 

16, 17, 18,  

19 και 20 του 

βασικού νόμου. 

15. Τα άρθρα 11, 12, 13, 14, 14Α, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 

του βασικού νόμου, καταργούνται. 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

16. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

κατάργηση των παραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (η) και (θ) 

αυτού. 
  
Επιφύλαξη. 17. Ο παρών Νόμος ουδόλως επηρεάζει τα δικαιώματα ως 

προς την μισθοδοσία, σύνταξη, χορηγήματα, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όρους υπηρεσίας των 

προσώπων που προσλήφθηκαν από την Επιτροπή δυνάμει 

του βασικού νόμου όπως αυτός ίσχυε πριν την εφαρμογή 

του παρόντος Νόμου. 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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