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Ο περί Παραγωγή  και Εμπορία  Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  2(1) του 2011 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

149(1) του 2007. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΟΥ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Παραγωγή  και Εμπορία  Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 
Παραγωγή  και Εμπορία  Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμο του 2007 (που στο εξή  θα 
αναφέρεται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο παρών Νόμο  και ο βασικό  νόμο  θα αναφέρονται μαζί 
ω  οι περί Παραγωγή  και Εμπορία  Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμοι του 2007 και 2011. 

2. Η παράγραφο  (ζ) του άρθρου 13 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

«(ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη -

(i) Κανονισμών, Διατάγματο , γνωστοποίηση  ή γραπτή  ειδοποίηση , που 
εκδίδονται δυνάμει του παρόντο  Νόμου, 

(ϋ) Διατάγματο  ή γνωστοποίηση , που εκδίδεται δυνάμει των 
προαναφερομένων στην υποπαράγραφο (ί) Κανονισμών, 

(ίίί) Κοινοτικών Κανονισμών ή Κοινοτικών Αποφάσεων, ή». 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσω  μετά το εδάφιο (2) 
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

«(3) Χωρί  να επηρεάζονται τα εδάφια (1) και (2), οι εν λόγω Κανονισμοί μπορούν να 
εξουσιοδοτούν -

(α) την έκδοση γνωστοποιήσεων του Συμβουλίου προ  ρύθμιση θεμάτων που 
αναφέρουν οι εν λόγω Κανονισμοί-
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(β) την έκδοση Διαταγμάτων του Υπουργού προ  τροποποίηση οποιουδήποτε 
Παραρτήματο  των εν Λόγω Κανονισμών-

(γ) το Συμβούλιο και την αρμόδια αρχή να αναθέτουν την εκτέλεση καθηκόντων 
του  σε αρμόζοντα νομικά πρόσωπα· και 

(δ) εμπειρογνώμονε  τη  Επιτροπή  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , σε περίπτωση που 
η χορηγία τέτοιων εξουσιών συνιστά υποχρέωση τη  Δημοκρατία  βάσει του 
δικαίου τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση .». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1} 
Αρ. 4269, 9.2.2011 

27 N.3(l)/2011 

Ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου (Κατάργηση) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  3(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 
ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1999 

Η ΒουΛή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω ; 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου Κύπρου (Κατάργηση) Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 

115(1) του 1999. 

2. Πα του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου -
«Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο {Α.Τ.Ι.}» σημαίνει το Ανώτερο Τεχνολογικό 

Ινστιτούτο, το οττοίο ιδρύθηκε στη Δημοκρατία και λειτουργεί συνεχώ  από το 
1968 με βάση, αρχικά, τι  πρόνοιε  του Σχεδίου Λειτουργία  και των Γενικών 
Κανονισμών Φοίτηση  στο Α.Τ.Ι. και, αργότερα, τι  πρόνοιε  του περί 
Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου Νόμου του 1999 

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία 

«Σχέδιο Λειτουργία » σημαίνει το Σχέδιο Ίδρυση  και Λειτουργία  του Α.Τ.Ι., το 
οποίο υπογράφθηκε την 31n Ιανουαρίου 1968, μεταξύ τη  Κυπριακή  
Δημοκρατία  και του Ειδικού Ταμείου του Προγράμματο  Ανάπτυξη  των 
Ηνωμένων Εθνών (U.N.D.P.), καθώ  και του Εκπαιδευτικού, Επ ιστημονικού και 
Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών U.N.E.S.C.O; 

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και 
«Υπουργείο» έχει ανάλογη ερμηνεία. 

Κατάργηση. 
115(1) του 1999. 

3. Ο περί Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου Νόμο  του 1999 
καταργείται από την ημερομηνία ίναρΐ,Γ\  ισχύο  του παρόντο  Νόμου και, από 
την ίδια ημερομηνία, τερματίζεται η λειτουργία του Α.Τ.Ι., το οποίο παύει πλέον 
να υφίσταται. 

Απαγόρευση 
εισδοχή  νέων 
φοιτητών στο 
Α.Τ.Ι. 

4. Απαγορεύεται η εισδοχή νέων φοιτητών ατο Α.Τ.Ι. από την ημερομηνία 
έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  άρθρου και εφεξή . 

Η κινητή και 5. Από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, όλη η κινητή 
aKVoTj(Ti η και ακ'νΠΤΓ! περιουσία, που ανήκει κατά κυριότητα ή που χρησιμοποιείτο: από 
Α.Τ.Ι. περιέρχεται το Α.Τ.Ι., περιέρχεται κατά κυριότητα στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε 

" ^ δικαιώματα ή υποχρεώσει  του Α.Τ.Ι. αναφορικά με την εν λόγω περιουσία 
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ασκούνται ή αναλαμβάνονται, ανάλογα με την π ερίπ τω ση, απ ό τη Δημοκρατία. 

Μητρώα 
του Α.Τ.Ι. 

6. (1) Όλα τα στοιχεία που τηρούνται και αφορούν του  φοιτητέ , αποφοίτου , 
ακαδημαϊκού  και άλλα πρόσωπα που εργάσθηκαν στο Α.Τ.Ι., από την ίδρυση 
του μέχρι την ημερομηνία έναρί,η  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, 
καταχωρούνται σε αντίστοιχα Μητρώα από το Διευθυντή του Α.Τ.Ι. και 
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Τ.Ι. 

(2) Όλα τα Μητρώα που ετοιμάζονται δυνάμει του εδαφίου (1), παραδίδονται 
από το Διοικητικά Συμβούλιο του Α.Τ.ί. στον Υπουργό, το αργότερο σε ένα 
μήνα από την έναρξη τη  ισχύο  του παρόντο  άρθρου. 

(3) Ο Υπουργό  διατηρεί στο διηνεκέ  όλα τα Μητρώα που του παραδίδονται 
δυνάμει του εδαφίου (2), έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στα εν λόγω 
Μητρώα των ατόμων στα οποία αφορούν τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα 
σ' αυτά και η εξασφάλιση σχετικών βεβαιώσεων από εξουσιοδοτημένο από τον 
υπουργό για το σκοπό αυτό λειτουργό. 

Μεταβατική 
διάταξη. 

7. Οποιεσδήποτε δικαστικέ  διαδικασίε  υπό ή κατά του Α.Τ.Ι., που εκκρεμούν 
κατά την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, συνεχίζοντα! 
υπό ή κατά τη  Δημοκρατία , η οποία υπεισέρχεται στι  εν λόγω διαδικασίε  
ω  νόμιμο  διάδοχο  του Α.Τ.Ι., και οποιεσδήποτε θεραπείε  έχουν διαταχθεί 
από αρμόδιο δικαστήριο υπέρ ή κατά του A.T.f. υλοποιούνται υπέρ ή κατά τη  
Δημοκρατία . 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  Νόμου. 

8. Ο παρών Νόμο  τίθεται σε ισχύ, εν όλω ή εν μέρει, με Διάταγμα του 
Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μιχολάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.rnol.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα τη  Επ ίσημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  €1,71 το καθένα 
Ετήαια ουνδρομή: €68,00 


