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Αβπ&ναι 'Αναπτύξεως 

"Αρ. t Κίφ,φλαιον I'Ap. "Αρθρον Ποσάν 
3ζκοπά$ 

ΘΑ Χρηματοδότησις 
Άνφττύξεω^ 

'Αγοράτής Γεωργι
κής Τραπέζης Κύ
πρου Λτβ, 

Όλικόν 

50,000 

£50,000 

Διάθεσις χρημάτων διά την άγοράν 
τοΟ μετοχικοΟ κεφαλαίου τΛς Γεωργι
κής Τραπέζης Κόπρου Λτ©.' 

Σ ύ μ φ ω ν ο ς τώ "Αρθρω 52 τοΟ Συντάνμοττος ό Οπό τής Βουλής των ' Αν τ ι 

λόπων ψηφισθείς περί Έ λ ε γ χ ο υ Σ ι τ η ρ ώ ν (Τροποποιητ ικός) Νόμος τοϋ 
!, τό κε ίμενον τοΟ οποίου ακολουθε ί , εκδ ίδ ε τα ι Οπό τ ο υ Προέδρου κα ΐ του 
ιπροέδρόυ της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δ ιά δημοσιεύσεως ε ίς τήν έπίσημον εφημερ ίδα 
Κ ι \rrr\irf\tr\r Avviinic e\rvr(r*r· 

Συνοπτικός 
τ ί τλος . 
Κεφ. 68 . 
18 τοϋ 1960 . 
"Εφ. Κυβερ

νήσεως. 
1 1 . 8 . 1 9 6 0 . 
Παράρτημα 
Ά ρ . 2. 
ΤροτχοττοΙ

ησις τοΰ 
άρθρου 2 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙ-

ησις τοΰ 
άρθρου 4 
τοΟ βσσικοΟ 
Νόμου. 

Τροτιοτιοΐ-

ησις τοΟ 
ώρθρου 13 
τοό βςιρικοΟ 
Νόμου. 

•Αριθμός 54 τοΟ 1962 
Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν Τ Ο Ν ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Σ Ι Τ Η Ρ Ω Ν Ν Ο Μ Ο Ν . 

Ή Βουλή των Αντ ιπροσώπων ψηφίζε ι ώς ακολούθως : — 
Ι . Ό ιταρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Ελέγχου Σ ι τη 

ρών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1962, καΐ θά άναγ ιγνώσκητα ι όμοΟ 
μετά τοΰ περί 'Ελέγχου Σιτηρών Νόμου (έν το ι ς εφεξής αναφερομένου 
ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 2 τοϋ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιε ίτα ι ώς 
ακολούθως :— 

(α) είς τό τέλος τοΰ όριομοΰ της λέξεως «σιτηρά» έντ ίθενται αί. 
λέξεις «και πίτυρα»· 

(β) έντ ίθεται έν αύτω, κατά τήν προσήκουσαν αλφαβητ ική ν τάξ ιν , 
ό ακόλουθος ορισμός :— 

««πίτυρα» σημαίνε ι τό έξωτερικόν κάλυμμα τοΰ κόκκου του σίτου 
δπερ αποχωρίζεται τοΰ αλεύρου κατά τήν άλεσιν.». 

3. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 4 τοϋ βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος 
τροποποιε ί τα ι διά τής έκ τούτου διαγραφής τών λέξεων «καί τεσσάρων 
έτερων μελών διοριζομένων» (έν τ ή πρώτη καΐ δευτέρα γραμμή) * α Ι τής 
αντ ικαταστάσεως αυτών διά τών λέξεων «καί το ιούτων έτερων μελών μή 
υπερβαινόντων τά οκτώ, ώς ήθελον δίορισθή κατόπιν συνεννοήσεως μετά 
τών Γεωργ ικών, "Εργατικών και 'Εμποροβιομηχανικών "Οργανώσεων.». 

4. Τό εδάφιον ( Ι ) τοΟ άρθρου 13 τοΟ βασικοΟ Νόμου διά ΤοΟ παρόντος 
τροποποιε ί τα ι :— 

(α) διά της αντ ικαταστάσεως τής έν τ ώ τέλε ι αύτοΟ έντεθειμένης 
τελε ίας διά διπλής στιγμής· 

(β) διά τής έν τ ώ τέλε ι αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοε ί τα ι δτ ι ή "Επιτροπή διά νά άττοφασίση έάν έλεγχόμενον ε ίδος 
θά πωληθή ή παρασχεθή ε ί ς τ ί να έγγεγράμμένον μυλωθρόν, καΐ τήν 
ποσότητα ήτ ις θα πωληθή ή παρασχεθί) είς αυτόν, θά λαμβάνη ύπ' 
σψει τά ακόλουθα :— 

(α) τάς απαιτήσεις τοΟ δημοσίρυ συμφέροντος ή τήν διαθέσιμον 
ποσότητα τοΟ το ιούτου ελεγχομένου ε ίδους , ή αμφότερα* ή 

{β) έάν ό το ιοΰτος εγγεγραμμένος μυλωθρός έτήρησεν ή συνε

μορφώθη προς τάς διατάξε ις τοΟ παρόντος Νόμου ή ο ίωνδή 

ποτε δυνάμει αυτοί» γενομένων Κανονισμών.». 
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5. To άρθρον 14 τοΟ βασικοΟ Νόμου διά τοΟ παρόντος διαγράφεται Διαγραφή τοθ 
καΐ αντικαθίσταται διά τ©0 Ακολούθου Αρθρου :—«■ «ρβρουΐ4 

* τοΟ βασικοΟ 
«Έί.ουοία |4 .—(|) Ή ΈτΤίΤΟΟΤτή ή ΟΙΟνδήΠΟΤε ίτερον Πρόσωπον Νόμου καΐ 
τ'οι^βπω εγγράφως έπ! τούτω έξουσιοδοτηθέν υπό τής "Επιτροπής, άντικατάοΐσ 
ζ ^ ο ΐ Πως κέκτηται έ ξ ο υ σ ί α ν  « J ^ o 
βιβλία, (α) νά απαίτηση έκ παντός μυλωθροΟ δ π ω ς προσα ώρΟρο... 
έκΟίοΕίς. γάγη τοιαΟτα βιβλία, εκθέσεις, λογαριασμούς καί 
«mQkupToii ίγνραφα, καί παράσχη τοιαύτας πληροφορίας, ώς 
τοι«θτα. ή 'Επιτροπή Λ τό οΟτω έξουσιοδοτηθέν πρόσωπον 

ήθελε κρίνει αναγκαίας. Ινα πεισθή ή "Επιτροπή ή 
τό τοιοΟτον πρόσωπον περί τής παραδοθείσης 
τω μυλωθρώ. η Tfic ύπ" αύτοΟ ληφθείσης, ποσό
τητος οίουδήποτε ελεγχομένου εΤδους, ή περί τής 
Οπό τοΟ μυλωθροΟ άλεσθείσης καΐ τής έν τή κα
τοχή αύτοΟ ευρισκομένης ποσότητος οίουδήποτε 
τοιούτου ελεγχομένου είδους

(//) δ π ω ς είσέρχηται καΐ έπιθεωρή οίονδήποτε μύλον. ή 
οίονδήποτε οίκημα Ενθα ή "Επιτροπή ή τό τοιούτον 
έξουσιοδοτηθέν πρόσωπον ευλόγως πιστεύει δτι 
έλεγχόμενόν τι είδος είναι άποθηκευμένον, ή φυ
λάττεται ή αλέθεται, επί τω τέλει δ π ω ς εξακρί
βωση τήν ποσότητα παντός ελεγχομένου εΤδους 
όπερ αλέθεται ύπό τοΟ μυλωθροΟ. 

(2) Πας μυλωθρός δστις δέν συμμορφοϋται προς τάς 
απαιτήσεις τής 'Επιτροπής ή έξουσιοδοτηθέντος τινός 
προσώπου δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου, ή δστις ψευδώς 
παρέχει πληροφορίας άναφορικώς προς ταύτας, ή δστις 
παρακωλύει ή παρεμποδίζει οίονδήποτε πρόσωπον έν τή 
ενασκήσει τών δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου εξουσιών 
αύτοΰ, είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς φυλάκισιν 
διά διάστημα μή υπερβαίνον τό Εν Ετος ή είς χρηματικήν 
ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφο
τέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής 
τοιαύτης.». 

6. "Ο βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής έν τούτω ΐροττοποί 
ένθέσεως αμέσως μετά τό άρθρον 14, τοϋ ακολούθου Αρθρου :— ηοιςtoo 

βασι.κοΰ 
«Εζουοία Ι4Α.—(Ι) Πδν επί τούτω εγγράφως έξουσιοδοτηθέν ύπό Νόμου δι<\ 
δειγμαιο̂  τ ^ ς 'Επιτροπής πρόσωπον (έν τοις εφεξής άναφερόμενον της ένθίοίως 

ώ ς «ό επί τών δειγμάτων υπάλληλος») κέκτηται έξουσίαν νέ<Η' ΆΡΘΡ<*> 
δ π ω ς είσέρχηται είς οίονδήποτε μύλον, ή οίονδήποτε 
οίκημα Ενθα ευλόγως πιστεύει δτι έλεγχόμενόν τι είδος 
είναι άποθηκευμένον, φυλάττεται, παράγεται, αλέθεται ή 
υπόκειται εις έπεξεργασίαν ή κατεργασίαν, καί λαμβάνη 
δείγμα παντός τοιούτου ελεγχομένου εΤδους επί τω τέλει 
αναλύσεως αύτοΟ. 

(2) Ό επί τών δειγμάτων υπάλληλος αμα ώς προβή είς 
τήν δειγματοληψίαν θά διαιρή πάραυτα καί επί τόπου τό 
τοιοΟτον δείγμα είς τρία μέρη. θά σημειοί καί σφραγίζη 
Εκαστον τοιοΟτον μέρος κάΙ— 

(Μ) έάν ζητηθή τοΟτο έξ αύτοΟ θά παραδίδη Ιν μέρος 
είς τόν Ιδιοκτήτην τοΟ ελεγχομένου είδους ή είς 
τό πρόσωπον δπερ κέκτηται κατοχής ίτι' αύτοΟ* 

(β) θά κατακρατή Ι ν μέρος διά μελλοντική ν σύγ
κρισιν 

(γ) θά ύποβάλλτ) κατά τό δοκοΟν δι* άνάλυσιν £ν τοι
οΟτον μέρος είς τόν Κυβερνητικόν Χημικό ν. 

ληψίσς δι 
ονάλοοιν. 
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Διαγραφή τοΰ 
εδαφίου (1 ) 
τοϋ Λρθρου 1 5 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου καΐ 
Λντικατάατα
σις <^ϋτοΰ 
5ιά νέου 
έ&αφίου. 

ΤροποποΙ
ησις τοΟ 
άρθρου 21 
τοΰ βασικοΟ 
Μόμου. 

"Λντικοτίά
στασις τΟν 
λέζβων 
«Κυβερνήτης» 
καί «Κυββρ
νήτης Αν 
Συμβουλ(φ» 
διάτων 
λέζβων 4 
«Ύιιουργικόν 
Συμβοόλιον». 

(3) Ό Κυβερνητικός Χημικός θά προβαίνη είς την άνά
λυσιν τοΟ δείγματος, ευθύς ώς τοΟτο Οποβληθφ είς αυτόν, 
διό τής καθωρισμένης έν κανονισμοΤς γενομένοις δυνάμει 
τοΟ παρόντος Νόμου μεθόδου (έν τοϊς εφεξής αναφερο
μένης ώς «ή ανεγνωρισμένη μέθοδος αναλύσεως»), 

(4) Πάς δστις αρνείται νά έπιτρέψη είς τόν έττΐ δειγμά
των ύττάλληλον να λάβη τήν άπαιτουμένην δι' άνάλυσιν 
ποσότητα ελεγχομένου εϊδους, ή δστις παρακωλύει ft 
παρεμποδίζει αυτόν έν τη" ενασκήσει τών δυνάμει τοϋ 
παρόντος άρθρου εξουσιών αύτοΟ ή. διό φιλοδωρήματος, 
δωροδοκίας, υποσχέσεως ή έτερου τρόπου παρακινή
σεως, παρεμποδίζει ή πειράται νά παρεμπόδιση τήν προσή
κουσαν έκτέλεσιν τών δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου 
εξουσιών παντός τοιούτου υπαλλήλου, εϊναι Ενοχος αδική
ματος καΐ υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερ
βαίνον τό £ν έτος ή είς χρηματική ν ποινή ν μή ϋπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως καΐ της χρηματικής τοιαύτης. 

(5) Είς πάσαν ποινικήν οίωξιν δι" αδίκημα προνοούμενον 
ύπό τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή οιωνδήποτε 
δυνάμει αύτοΟ γενομένων Κανονισμών, ή ύπό τοΰ δημοσίου 
κατηγόρου προσαγωγή πιστοποιητικού τοΰ Κυβερνητικού 
Χημικοΰ εκδιδομένου έν τω καθορισθησομένω έν κανο
νισμοΐς γενομένοις δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου τύπω, 
αποτελεί όμάχητον άπόοειξιν τών γεγονότων και τΰ>ν 
πορισμάτων ατινα εκτίθενται έν αύτώ. έκτος έάν ό κατηγο
ρούμενος αμφισβήτηση τό αποτέλεσμα της ανεγνωρισμένης 
μεθόδου αναλύσεως και απαίτηση ό π ω ς ό Κυβερνητικός 
Χημικός προσέλθη ώ ς μάρτυς έπί τοϋ σημείου τούτου.». 

7 Τό εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 15 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοϋ παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται διά τοϋ ακολούθου εδαφίου :— 

«(Ι) Πάν επί τούτω εγγράφως έξουσιοδοτηθέν ύπό της "Επιτροπής 
πρόσωπον, κέκτηται έξουσίαν δ π ω ς είσέρχηται καί έπιθεο^ρή οιονδή
ποτε μύλον, ή οιονδήποτε οίκημα ένθα ευλόγως πιστεύει ότι έλεγχο
μενόν τι είδος είναι άποθηκευμένον, φυλάττεται. παράγεται, αλέθεται, 
ή υπόκειται είς έπεξεργασίαν ή κατερνασίαν. ίνα εξακρίβωση εάν 
έτηρήθησαν ή τηρώνται αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου, ή οιων
δήποτε δυνάμει αύτοΰ γενομένων Κανονισμών.». 
8. Τό άρθρον 21 τοϋ βασικοΰ Νόμου διά τοΰ παρόντος τροπο

ποιείται ;— 
(α) διά της ένθέσεως έν αύτώ, αμέσως μετά τήν παράγραφον (στ), 

τής ακολούθου παραγράφου :— 
«(φ δι* άπαντατά ζητήματαάτινα δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου χρή

ζουσι καθορισμού.»· 
(β) διά της κατατάξεως τής υφισταμένης παραγράφου (ζ) ώς παρα

γράφου (//). 
9. Ό βασικός Νόμος διά τοϋ παρόντος τροποποιείται διά τής αντικα

ταστάσεως τών λέξεων «ό Κυβερνήτης» καί «ό Κυβερνήτης έν Συμβου
λΐω», οσάκις αύται απαντώνται έν αύτώ, διά τών λέξεων «Ύπουργικόν 
ΣυμβοΟλιον». 

Έινηώθί) <ν τφ Τυπογράφων τής Κυπριακής Δημοκρατίας, «ν Λβυκοσία. 


