
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 1993 

---------------- 
 
  
 Για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφορικά με την άμεση ισχύ των 

Κοινοτικών Κανονισμών, και 
  
 για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Κανονισμός 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 

1966, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα 

των λιπαρών ουσιών» (ΕΕ L 172 της 30.9.1996 σ. 3025), όπως 

έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό 1873/2002/ΕΟΚ (ΕΕ L 

284, της 22.10.2002, σ. 1), 
  
 «Κανονισμός 2568/91/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991, 

σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 

ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους 

προσδιορισμού» (ΕΕ L 248, της 5.9.1991, σ. 1) όπως έχει 

τροποποιηθεί μέχρι και τον Κανονισμό 1989/2003 (ΕΕ L 295, της 

13.11.2003, σ. 57), 
  
 «Κανονισμός αριθ. 455/2001/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαρτίου 

2001, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 

σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των 

ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους 

προσδιορισμού» (ΕΕ L 65 της 7.3.2001, σ. 9), 
  
 «Κανονισμός αριθ. 1019/2002/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 
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2002, για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (ΕΕ L 155 

της 14.6.2002, σ. 27) όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι και τον 

Κανονισμό 406/2004 (ΕΕ L 067 της 5.3.2004 σ. 10). 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 
1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Κατάργησης 

των περί Ελαιολάδου Νόμων Νόμος του 2004. 

  
Κατάργηση 

υφιστάμενου Νόμου 

και Κανονισμών. 

           23 του 1963 

           67 του 1965 

        59(Ι) του 1993. 

2.  Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται οι περί Ελαιολάδου Νόμοι 

του 1963 μέχρι 1993 και οποιοιδήποτε Κανονισμοί που 

εκδόθηκαν δυνάμει αυτών. 

  
Έναρξη 

ισχύος. 
3. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.202.2004 
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