
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 544 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Έλεγχου Σιτηρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966 εκδίδεται 

δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνους τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 83 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Έλεγχου Σιτηρών 
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1966 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά 
τοΰ περί Έλεγχου Σιτηρών Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Το άρθρον 4 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται δια της αντικατα
στάσεως τοΰ εδαφίου (2) δια του κάτωθι εδαφίου : 

«(2) Ή Επιτροπή θά συνίσταται έκ πέντε μελών, ήτοι έξ ενός 
αντιπροσώπου του 'Υπουργού Οικονομικών, ενός του Υπουργού 
Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και ενός τοΰ Υπουργού Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, διοριζομένων αντιστοίχως όπό τοΰ οικείου "Υ
πουργού, ώς και έκ δυο κυβερνητικών λειτουργών υποδεικνυομέ
νων δια κοινής αποφάσεως των έν τω παρόντι έδαφίω αναφερομέ
νων Υπουργών, πάντων τούτων .διοριζομένων υπό τοΰ 'Υπουργι
κού Συμβουλίου ) και θά τελή ύπό τήν προεδρίαν τοΰ αντιπροσώ
που τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών. 

Ή περίοδος της θητείας τών μελών θά είναι τριετής εκτός έάν 
ή διορίζουσα αρχή άνακαλέση τον διορισμόν καθ' οιονδήποτε χρό-
νον rpo της λήξεως της θητείας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 68 
18 τοΰ 1960 
54 τοΰ1962 
27 τοΰ 1 963 
30 τοΰ 1964.· 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 4 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 
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ΤροΉοποίησις 3 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια της εις αυτόν προσθήκης 
ιοΰ βασικοΟ ευθύς μετά το άρθρον 4 του κάτωθι άρθρου : 
τιροσθήκης «Συμδου 4 Α .  ( 1 ) Έπ ΐ τη έκδόσει Διατάγματος Έ λ ε γ χ ο υ καθι
νέοι·άρθροπ λευτική δρύεται Συμβουλευτική Ε π ι τ ρ ο π ή συνισταμένη εκ τοΰ Δι

•nnpo.ni ευθυντοΟ της Επ ι τροπής Σιτηρών ώς Προέδρου, δύο προ
σώπων ικανών όπως εκπροσωπώσι τά συμφέροντα τοϋ 
Συνεργατισμού, τεσσάρων προσο'^πων ικανών δπως εκ
προσωπώσι τά συμφέροντα τών σ ι τοπαραγωγών και τεσ
σάρων προσώπων ικανών δπως εκπροσωπώσι τά συμφέ
ροντα τών άλευροβιομηχάνων, τών αρτοποιών, τών κατα
ναλωτών άρτου και τών καταναλωτών κτηνοτροφικών 
προϊόντων αντιστοίχως, απάντων διοριζομένων υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ή περίοδος θητείας τών μελών θά είναι, τριετής 
έκτος εάν ή διορίζουσα αρχή άνακαλέση τον διορισμόν 
καθ' οιονδήποτε χρόνον προ της λήξεως της θητείας. 

(2) Ή Επιτροπή επιζητεί συμβουλή ν π α ρ ά της Συμ
βουλευτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς έπι παντός ζητήματος εμπίπτοντος 
εντός της αρμοδιότητος αυτής και ενδεχομένως ουσιωδώς 
έπηρεάζοντος οιονδήποτε τών έν τή Συμβουλευτική Ε π ι 
τροπή εκπροσωπουμένων συμφερόντων καΐ δύναται νά 
συσκεφθή μετ' αυτής έπΐ παντός ζητήματος εμπίπτοντος 
εντός τής αρμοδιότητος αυτής. 

(3) Ή Συμβουλευτική 'Επιτροπή δύναται έξ ίδιας πρω
τοβουλίας νά προβή εις παραστάσεις προς τήν Έ π π ρ ο π ή ν 
επί παντός ζητήματος το όποιον εγείρεται ή ενδεχομένως 
δύναται νά έγερθή κατά τήν άσκησιν τών λειτουργιών τής 
Επ ι τροπής δπερ ή Συμβουλευτική Ε π ι τ ρ ο π ή θεωρεί δτι 
ενδεχομένως ουσιωδώς επηρεάζει οιονδήποτε τών έν τή 
Συμβουλευτική 'Επιτροπή εκπροσωπουμένων συμφερόντων. 

(4) Ή 'Επιτροπή λαμβάνει ύπ' όψιν οιανδήποτε συμβου
λήν παρεχομένην εις αυτήν δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) ύπό 
της Συμβουλευτικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς και οιασδήποτε παραστά
σεις γενομένας ύπ' αυτής δυνάμει του εδαφίου (3) , και εις 
περίπτωσιν μή αποδοχής τούτων έν δλω ή έν μέρει, ειδο
ποιεί ε γ γ ρ ά φ ω ς περί τούτου τήν Συμβουλευτικήν Έπιτρο
πήν συναποστέλλουσα άντίγραφον τής τοιαύτης ειδοποιή
σεως προς το Ύπουργικόν Συμβούλιον το όποιον επιλαμ
βάνεται και λύει οιανδήποτε ύφισταμένην διχογνωμίσν.» 

Τροποποίηση 4 . Τό άρθρον 5 του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
ΙοϋβαοίΓοΟ5 0 ) Ε ί ζ τ ό εδάφιον (1) α ύ τ ο υ 
Νόμου. (α) ή παράγραφος (β) αντικαθίσταται διά τής κάτωθι : 

«(β) τή έγκρίσει του Υπουργού Οικονομικών νά έξάγη ή 
νά ρυθμίζη τήν έ ξ α γ ω γ ή ν οιουδήποτε ελεγχομένου 
είδους'» 

(β) ή παράγραφος (ζ) αντικαθίσταται διά τής κάτωθι : 
(στ) νά συνιστά εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον τήν άνω

τάτην τιμήν ή κλίμακα τιμών εις τάς όποιας τό έλεγ
χόμενον εΐδος θά άγοράζητα ι ή θά πωλήται δπερ κατό
πιν μελέτης τής γενομένης συστάσεως προβαίνει είς 
τόν καθορισμόν τής τοιαύτης τιμής ή κλίμακος τιμών 
διά δ ιατάγματος αύτου δημοσιευομένου εις τήν έπίση
μον εφημερίδα τής Δημοκρατίας '» 

( γ ) και ή παράγραφος (θ) αντικαθίσταται διά τής κάτωθι : 
«(θ) τή έγκρίσει του Υπουργ ικού Συμβουλίου νά διορί

ζη τοιούτους υπαλλήλους ή άντιπροσώπους> πλην του 
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