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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Cm Άρ. 953 της 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικά* Πράξεις 

'Αριθμός 141 
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 63 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ 1960, 54 ΤΟΥ 1962, 
27 ΤΟΥ Ί963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5 (1) (στ). 

Το Ύπουργικόν Συμδούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει της παραγρά
φου (στ) του εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 5 του περί 'Ελέγχου Σιτηρών 
Νόμου χορηγουμένας αύτω εξουσίας, διατάττει ώς ακολούθως : 

1. Το παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ώς το περί Όρισμοϋ Άνω-
τά'ιο;·ν Τιμών 'Αγοράς και Πωλήσεως Σίτου καΐ Κριθής Διάταγμα 
τοΰ 1972. 

2. Έν τω παρόντι Διατάγματι— 
«σκληρός σΐτος» σημαίνει σΐτον παραχθέντα έκ σπόρου του 

είδους Triticum Durum και τών υβριδίων τών προκυπτόντων εκ 
διασταυρώσεων του εν λόγω είδους, και το όποιον είδος περιλαμ
βάνει τάς ποικιλίας τάς γνωστάς έν Κύπρω ώς σκληράς (ήτοι Κυ
περούνταν, Ψαθάν, Τριπολίτικον ή Παφίτικον και Β.Χ.Ι.Π.Ι.) ή αΐ
τινες δύνανται νά πιστοποιηθώσιν ώς σκληραι ύπό του Τμήματος 
Γεωργίας, ανεξαρτήτως του εάν 6 ούτω παραχθείς σΐτος είναι 
σκληρός ή μαλακός' 

«μαλακός σΐτος» σημαίνει σΐτον παραχθέντα έκ σπόρου τοΟ 
είδους Triticum Vulgare, τό όποιον περιλαμβάνει τάς ποικιλίας 
τάς γνωστάς έν Κύπρω ώς μαλάκας (ήτοι. «καφκάριν» μέ τάς 
παραλλαγάς αύτοΟ, και Μεξικάνικον). 

3.— (1) Αί άνώταται τιμαΐ αγοράς σίτου καί κριθής εσοδείας του 
1972 θά εΐναι αί ακόλουθοι : .' ,. 

Σκληρού σίτου, £43.200 μίλς κατά τόννον ή 54 μίλς κατ'όκάν. 
ΜαλακοΟ σίτου, £ 39.200 μιλς κατά τόννον fy*$· μίλς κατ' όκάν. 
Κριθής, £28.000 μίλς κατά τόννον ή 35 μίλς κατ' όκάν. 
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(2) ΑΙ άνώταται τιμαΐ πωλήσεως σίτου καΐ κριθής εσοδείας, τοΟ 
1972 θά είναι αϊ ακόλουθοι : 

Σίτου (σκληρού ή μαλακού), £35.000 μίλς κατά τόννον. 
Σίτου μαλακού δια ζωοτροφάς £24.CC0 μιλς κατά τόννον. 
Κριθής, £21.200μΙλς κατά τόννον. 

'Εξεδόθη τή 22α Ιουνίου 1972. 
(Φάκ. Υ.Ο. 713/71/2.) 


