
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟ  

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

59 του 1964 

83 του 1968 

132 του 1987 

106(Ι) του 1995 

32(Ι) του 2000 

136(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2004 

142(Ι) του 2004 

107(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορίας Κυπριακών 

Πατατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμους του 1964 μέχρι 

2005 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμοι του 1964 μέχρι 2006. 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 26 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 26 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτή της φράσης «για 

την εμπορική περίοδο 2005-2006 που λήγει την 31η Αυγούστου 

2006» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μέχρι την 31η 

Αυγούστου 2008». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Ο πλαγιότιτλος και το εδάφιο (1) του άρθρου 41 του βασικού 

νόμου αντικαθίστανται με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο και το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
 Καθήκοντα                        41.-(1)  Το Συμβούλιο οφείλει να - 

Συμβουλίου,  

προϋπολογισμοί, 

λογαριασμοί και  

έλεγχος. 
                                         (α) Υποβάλλει μέσω του Υπουργού στο 

Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση τον 
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προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του 

για το επόμενο έτος·       
  

                                   (β) καταρτίζει τον προϋπολογισμό με βάση 

λεπτομέρειες τις οποίες ορίζει ο 

Υπουργός· 
  
                                   (γ) τηρεί κατά τρόπο που τυγχάνει της 

επιδοκιμασίας του Υπουργού, τους 

αναγκαίους λογαριασμούς για κάθε 

συναλλαγή που διενεργεί· και 
  
                                    (δ) ετοιμάζει οικονομικές καταστάσεις κατά 

έτος, οι οποίες παρουσιάζουν την αληθινή 

και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 

κατάστασης του Συμβουλίου και των 

αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του 

για τη λογιστική περίοδο στην οποία 

αναφέρονται οι οικονομικές 

καταστάσεις.». 
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