
600 

Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' Ερμηνεία. 

Καθίδρυσις 
'Αρχής. 

Αριθμός 93 τοΟ 1968 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Τ Η Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΑΡΧΗΣ ΟΡΓΑ

Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΤΑΥΤΗ Σ ΚΑΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Μέρος Π ρ ώ τ ο ν . - Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αρχής Κρατικών 

'Εκθέσεων Νόμος του 1968. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Αρχή» σημαίνει τήν 'Αρχήν 'Οργανώσεως και Λειτουργίας 
Κρατικών Εκθέσεων τήν καθιδρυομένην ύπό του άρθρου 3' 

«κρατική έκθεσις» σημαίνει έκθεσιν διοργανουμένην και λειτουρ
γούσαν ύπό της Αρχής" 

«μέλος» σημαίνει μέλος τής 'Αρχής. 

«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τής Αρχής τόν διορισθέντα 
δυνάμει του άρθρου 4' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εμπορίου και Βιομηχα
νίας και περιλαμβάνει λειτουργόν του Υπουργείου έξουσιοδο
τηθέντα έπί τούτω ύπό του 'Υπουργού. 

Μέρος Δεύτερον.ΑΡΧΗ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ 
Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ω Ν ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

3. Καθιδρύεται "Αρχή 'Οργανώσεως και Λειτουργίας Κρατικών 
'Εκθέσεων ήτις αποτελούσα νομικόν πρόσωπον κέκτηται πάσας τάς 
Ιδιότητας νομικού προσώπου καΐ άσκεΐ τάς ύπό τοΟ παρόντος Νόμου 
άνατιθεμένας είς αυτήν αρμοδιότητας. 
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4.—(1) "Η 'Αρχή συνίσταται έξ ενός Προέδρου καί £ξ έτερων Σύστοκης 
φ μελών διοριζομένων ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ύπό τοιούτους *?1 λ*«ούργΐσ 

δρους και δια τοιαύτην χρονικήν περίοδον ώς ήθελεν έν τη άποφάσει ^ ς ΡΝ*Κ·.·. 
του διορισμού καθορίσει το Ύπουργικόν Συμβούλιον. 

(2) Παν μέλος δύναται καθ* οίονδήποτε χρόνον να παραιτήθη της 
θέσεως αύτου δι* έγγραφου παραιτήσεως διδομένης είς τον 

**■> Ύπουργόν. 
(3) Έν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή προσωρινής αδυνα

μίας του Προέδρου ή έτερου μέλους δπως εκτέλεση τά καθήκοντα 
αύτου ό Υπουργός δύναται νά διορίση προσωρινώς έτερον πρό
σωπον όπως έκτελη τά καθήκοντα του Προέδρου ή μέλους, ώς θα 
ήτο ή περίπτωσις, διαρκούσης της τοιαύτης προσωρινής απουσίας 
ή προσωρινής αδυναμίας. 

(4) Ό Πρόεδρος συγκαλεί τάς συνεδριάσεις της 'Αρχής καΐ 
προεδρεύει τούτων: 

Νοείται δτι έάν ήθελε ζητηθή ύπό δύο μελών ή σύγκλησις συνε
δριάσεως προς συζήτησιν ώρισμένου θέματος ό Πρόεδρος συγκαλεί 
τήν συνεδρίασιν προς τόν σκοπόν τούτον. 

Νοείται περαιτέρω δτι έάν καθ* οίανδήποτε συνεδρίασιν ό Πρόε
δρος άδυνατή νά παραστή καΐ νά προεδρεύση ταύτης τά παρόντα 
κατά τήν συνεδρίασιν μέλη υποδεικνύουν Ενα μεταξύ αυτών δπως 

* προεδρεύση κατά τήν συνεδρίασιν. 
(5) Ό Πρόεδρος καΐ τρία έτερα μέλη παρόντα κατά τήν συνε

δρίασιν ή έάν ό Πρόεδρος δέν είναι παρών πέντε μέλη παρόντα άπο
τελοΰσιν άπαρτίαν. Ουδεμία άπόφασις είναι έγκυρος έκτος έάν 
ληφθη διά τεσσάρων ψήφων. 

ιΡ (6) Ή 'Αρχή δύναται νά διορίση έκ τών μελών της οίανδήποτε 
έπιτροπήν είς τήν οποίαν αναθέτει καΐ τήν άσκησιν οίωνδήποτε τών 
αρμοδιοτήτων αύτης ώς ήθελε καθορίσει έν τη άποφάσει τη διορι
ζούση τήν έπιτροπήν και δύναται νά διορίση επίσης οίανδήποτε 
συμβουλευτική ν έπιτροπήν δπως έξετάση και έκθεση προς τήν 

* 'Αρχήν οίονδήποτε είς αυτήν άναφερόμενον ζήτημα. Ό Πρόεδρος 
προεδρεύει αυτοδικαίως οίασδήποτε τοιαύτης επιτροπής ή συμβου
λευτικής επιτροπής. 

(7) Τηρούνται πρακτικά τών εργασιών έκαστης συνεδριάσεως έν 
τοις όποίοις καταχωρούνται έν περιλήψει τά της συνεδριάσεως. Παν 
μέλος παρόν κατά τήν συνεδρίασιν δύναται νά ζητήση δπως αί 
απόψεις του, αϊ όποΐαι είναι ουσιώδεις ώς προς άπόφασίν τίνα, 
καταχωρηθώσι είς τά πρακτικά. 

Τά πρακτικά άναγινώσκονται καΐ έπικυρουντται κατά τήν Ιναρζιν 
της αμέσως επομένης συνεδριάσεως δτε καΐ υπογράφονται ύπό τοΟ 
Προέδρου. 

(8) Κενή θέσις έν τη "Αρχή δέν επηρεάζει τήν νόμιμον όπόστασιν 
ταύτης. 

+ (9) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου ή 'Αρχή 
δύναται δι* εσωτερικών κανονισμών νά ρυθμίση τήν έσωτερικήν 
αυτής λειτουργίαν. 

, 5.— (1) "Η Αρχή διορίζει, τη συγκαταθέσει τοΟ 'Υπουργικού Υπάλληλοι 
Συμβουλίου καΐ υπό τοιούτους δρους ήθελεν τούτο εγκρίνει, τόν tfl?"Αρχής. 

> Γενικόν Διευθυντήν δστις αποτελεί τόν άνώτατον έκτελεστικόν λει-
τουργόν της "Αρχής και Ι-χει τήν άπό ημέρας είς ήμέραν διαχείρισιν 
τών υποθέσεων ταύτης. 

c (2) Ή "Αρχή διορίζει τους αναγκαίους διά τήν λειτουργίαν αύτης 
έτερους υπαλλήλους επί τη βάσει σχεδίων υπηρεσίας εγκρινομένων 
δτιό τοΟ ΎπουργικοΟ Συμβουλίου. 
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ι\8<ρ 1 1 4 . 
i toO1962 

4 3 τοΰ1963 
4 1 τοΟ 1964 
6 9 τ ο ΰ 1 9 6 4 
70 τοΰ 1 965 

5 τοΰ 1 967 
58 τοΰ1967. 
' Εξουσία 
' Υπουργού 
όναφορικώς 
ττρός τήν 
Αρχήν. 

ΓενικαΙ 
αρμοδιότητες 
""Κ "Αρχής. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής και ol έτεροι υπάλληλοι της 'Αρχής 
υπόκεινται ύπό τόν διοικήτικόν και πειθαρχικόν έλεγχον ταύτης. 

(4) Ό Γενικός Διευθυντής και οί έτεροι υπάλληλοι της "Αρχής 
θεωρούνται δια τους σκοπούς τοΰ Ποινικού Νόμου ώς υπηρετούντες 
έν τη δημοσία υπηρεσία. 

6.—(1) Ό Υπουργός δύναται, κατόπιν συμβουλευτικής γνωμοδο
τήσεως της "Αρχής, να έκδίδη προς ταύτην οδηγίας γενικής φύσεως 
ώς προς την ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων αυτής, αναγκαίας δια τό 
γενικόν συμφέρον τής Δημοκρατίας, ή δέ 'Αρχή οφείλει νά έφαρμόζη 
πασαν τοιαύτη ν όδηγίαν. 

(2) Ή Αρχή οφείλει νά παρέχη είς τόν Ύπουργόν, κατ* απαί
τησα/ αύτοΰ, εκθέσεις, λογαριασμούς και λοιπάς πληροφορίας σχετι
ζομένας, προς τήν ίδιοκτησίαν καί τάς δραστηριότητας αυτής. Ή 
'Αρχή οφείλει ωσαύτως νά παρέχη είς τόν "Υπουργόν πάσαν εύκο
λίάν προς έξέλεγξιν τών τοιούτων πληροφοριών, καθ' δν χρόνον και 
τρόπον ήθελεν ούτος ευλόγως απαιτήσει. 

Μέρος Τρ ί τον . ΕΞΟΥΣ!Α Ι ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
7.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή 'Αρχή— 

(α) μέριμνα διά τήν άπόκτησιν, τή έγκρίσει τοΰ 'Υπουργού, 
καταλλήλου χώρου διά τήν έν αύτώ άνέγερσιν τών αναγ
καίων οικοδομών και άλλων απαραιτήτων εγκαταστάσεων 
διά τήν όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής κρατικής εκθέσεως' 

(β) έπί τή αποκτήσει τοΰ χώρου τούτου προβαίνει είς τήν έν 
αύτώ, έπί τή βάσει σχεδίου εγκρινομένου ύπό τοΰ Ύπουρ
γοΰ, άνέγερσιν κτιρίων, περιπτέρων, κέντρων καί άλλων 
οικοδομών μετά τών απαραιτήτων εγκαταστάσεων καί κα
τασκευήν έργων άτινα θά είναι αναγκαία διά τήν άρτίαν 
όργάνωσιν καί λειτουργίαν τής εκθέσεως' 

(γ) διενεργεί καί εποπτεύει τήν έτησίαν όργάνωσιν καί λειτουρ
γίαν. τής εκθέσεως καί προβαίνει εις πάσας τάς προς τοΰτο 
άπαιτουμένας πράξεις καί είδικώτερον μεριμνά διά τήν είσα
γωγήν είς τόν χώρον τής εκθέσεως τών εκθεμάτων, διά τήν 
παροχήν τών αναγκαίων προς τοΰτο διευκολύνσεων, ,καί 
διά τήν μετά τό πέρας τής εκθέσεως διάθεσιν τούτων' 

(δ) ασχολείται μέ τήν διαφήμισιν τής κρατικής εκθέσεως τόσον 
είς τό έσωτερικόν δσον καί είς το έξωτερικόν καί τήν ένθάρ
ρυνσιν τής προσελεύσεως επισκεπτών καί διά τήν έν. τή 
εκθέσει ψυχαγωγίαν τούτων' 

(ε) συλλέγει στοιχεία σχετικά μέ τάς πωλήσεις τών εκθεμάτων 
και τάς συναπτομένας εντός τοΰ χώρου τής κρατικής εκθέ
σεως καί μετά τήν διάρκειαν τής επιδείξεως πράξεις' 

(στ) έν γένει προβαίνει είς τοιαύτα έργα ή ενεργείας αΐτινες θά 
συνέτέλούν είς τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών τής κρατικής 
εκθέσεως' 

(ζ) διά είδικών έπί τούτω κανονισμών εγκρινομένων ύπό τοΰ 
'Υπουργικού Συμβουλίου προνοεί διά τήν ΐδρυσιν καί 
λειτουργίαν ταμείου καταβολής τοιούτων επιδομάτων απο
χωρήσεως είς άποχωροΰντας υπαλλήλους τής 'Αρχής καί 
ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε καθορισθή εις τους κανο
νισμούς. · 
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(2) Δια τους σκοπούς του εδαφίου (1) ή Α ρ χ ή κέκτηται έξουσίαν 
όπως προβαίνη εις άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας τη 
έγκρίσει του Υπουργ ικού Συμβουλίου και συμφώνως προς τάς 
διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Νόμου του άφορώντος εις άναγ
καστικήν άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας δια δημοσίαν ώφέλειαν. 

Μέρος Τ έ τ α ρ τ ο ν .  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
8 . 'Αποτελεί καθήκον της 'Αρχής δπως άσκή τάς αρμοδιότητας αύ Γενικά 

τής έπι τη βάσει του παρόντος Νόμου κατά τοιούτον τρόπον ώστε καθ ' καθήκοντα 
έκαστον έτος το σύνολον των ετησίων αυτής εσόδων νά καλύπτη τό Της Α ρ χ η ς· 
σύνολον των διά τό έτος τούτο δαπανών. 

9.—(1) Ή Α ρ χ ή πρό τής ενάρξεως έκαστου οικονομικού έτους Προθπολογι
καταρτίζει τόν προϋπολογισμόν τόν όποιον υποβάλλει είς τόν Ύπουρ σμόςκαΐάττο
γόν προς έγκρισιν. λογ.σμός. 

(2) Ή 'Αρχή υποβάλλει είς τόν Ύπουργόν ευθύς μετά τήν λήξιν 
έκαστου οικονομικού έτους τόν άπολογισμόν τής χρήσεως του λήξαν
τος οικονομικού έτους και έ'κθεσιν των πεπραγμένων αυτής διαρκουν
τος τοΟ οίκονομικου έτους. 

(3) Τό οίκονομικόν έτος τής 'Αρχής άρχεται τήν Ιην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 
και λήγε ι τήν 31ην Δεκεμβρίου έκαστου έτους : 

Νοείται δτι πρώτον οίκονομικόν έτος τής 'Αρχής άρχεται άπό τής 
ημέρας ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγε ι τήν 31 ην Δε
κεμβρίου του αμέσως επομένου έτους. 

10.—(1) Ή *Αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως επί τω σκοπώ ασκήσεως Εξουσία 
τών αρμοδιοτήτων αυτής δανείζηται καθ* δν τρόπον και διά ποσόν ώς ΐΓρόςδανει

ήβελεν εγκρίνει ό Υπουργός . Γ^Γο? 
(2) Ό 'Υπουργός ΟΙκονομικών κέκτηται έξουσίαν όπως εγγυάτα ι δανείων, 

έκ μέρους τής Δημοκρατίας καΐ ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε κρίνει 
πρέπον οιονδήποτε δάνειον συναφθέν έπί τη βάσει του εδαφίου (1) . 

1 1 . Πάντα τά χρήματα άτινα δέν άπαιτοΟνται διά τήν λειτουργίάν Έπένδυσις 
τής 'Αρχής ή τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων ταύτης επενδύονται ΧΡηματων. 
ύπό ταύτης είς οιασδήποτε επενδύσεις έπιτρεπομένας ύπό τοΟ περί 
'Επιτρόπων Νόμου ώς επίσης είς οιασδήποτε ετέρας επενδύσεις Κβφ. 193. 
ήθελεν εγκρίνει ό "Υπουργός ΟΙκονομικών. 

12.—(1) Πάν έσοδον καΐ παν χρηματικόν ποσόν καθ* οίονδήποτε ΤαμβΓον 
τρόπον συλλεγόμενον ή είσπραττόμενον ύπό τής 'Αρχής, κατατίθεται *Ί«*ΑΡχής. 
είς λογαρ ιασμόν τής Α ρ χ ή ς καλούμενον «Ταμε ΐοντής Αρχής» και 
είς τό ταμεϊον τοΰτο καταβάλλονται άπασαι αϊ δαπάναι διά τήν λει
τουργ ίάν ταύτης και άσκησιν έν γένει τών αρμοδιοτήτων ταύτης. 

(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού τής γενικότητος τοΟ εδαφίου (1) 
ή 'Αρχή δύναται, είς έκαστον οίκονομικόν έτος δπως καταβάλη είς τό 
Ταμεϊον τής 'Αρχής— 

(α) παν ποσόν δπερ κατά τήν κρίσιν τής 'Αρχής θά άπητήτο διά 
τήν δημιουργίαν άποθεματικοΟ ή προς κάλυψιν έκτακτων δα
πανών' 

(β) πάν ποσόν δπερ θά άπητήτο διά τήν λειτουργίάν ταμείου 
καταβολής επιδομάτων αποχωρήσεως είς άποχωρούντας 
υπαλλήλους τής 'Αρχής' 

( γ ) πάν ποσόν δπερ θά άπητήτο διά τήν καταβολή ν τόκων καί 
άποπληρωμήν δανείων συναφθέντων έπί τη βάσει του παρόν
τος Νόμου. 
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Διαγραφή μή 
είσττραξίμων 
χρεών. 

Λογαριασμοί 
καΐΕλεγχος 
τούτων 

13. Ή 'Αρχή δικαιούται τή έγκρίσει του 'Υπουργού δίχως διαγρα
φή ώς μή είσπράξιμα χρέη οφειλόμενα είς αυτήν. 

14.(1) Ή 'Αρχή τηρεί τά αναγκαία βιβλία καί λογαριασμούς 
της διαχειρίσεως αυτής καΐ κατά τό τέλος έκαστου οίκονομικου έτους 
καταρτίζει τόν έτήσιον Ισολογισμόν αυτής. 

(2) Οί λογαριασμοί και 6 Ισολογισμός της Αρχής ελέγχονται ύπό 
τοϋ Γενικού Ελεγκτού. 

(3) Οί έξελελεγμένοι λογαριασμοί τής 'Αρχής μετά της εκθέσεως 
του Γενικού Ελεγκτού υποβάλλονται τό ταχύτερον εις τόν Ύπουργόν. 

(4) Τά έξοδα έξελέγξεως καταβάλλονται ύπό τής "Αρχής. 

'Απαλλαγή 
φορολογίας. 

Έκπροσώπη

σις Άρχης . 

Μέρος Πέμπτον.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
15. Ή "Αρχή άπαλλάττεται άπό— 

(α) τής πληρωμής οίωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων έπί 
τη βάσει τής εκάστοτε Ισχυούσης τελωνειακής νομοθεσίας 
έπί οίωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών οιασδήποτε φύσεως 
είσαγομένων ύπό ή έκ μέρους τής 'Αρχής προς χρήσιν ταύτης 
ώς καΐ έπί οιωνδήποτε εκθεμάτων είσαγομένων διά σκοπούς 
τής εκθέσεως* 

(β) οίωνδήποτε τελών χαρτοσήμου καταβλητέων έπί τη βάσει 
τής εκάστοτε Ισχυούσης περί Χαρτοσήμων νομοθεσίας. 

16. Ό Πρόεδρος εκπροσωπεί τήν 'Αρχήν είς πάσας αυτής τάς μετά 
τών τρίτων σχέσεις και υπογράφει έκ μέρους ταύτης πασαν σύμβασιν 
συναφθεΐσαν ύπό τής Αρχής καΐ εκπροσωπεί ταύτην ενώπιον οιουδή
ποτε δικαστηρίου. 

Κ ρατική 
Εκθεσις, 
κ.λ.ττ., διορ-

γανοΰται 
μόνον ύπό 
^ ς "Αρχής. 

17.—(1) Ουδεμία ίκθεσις διοργανουται, λειτουργεί ή περιγράφεται 
ώς κρατική ή διεθνής ή έκθεσις Κύπρου έάν δέν διοργανουται, λει
τουργή ή περιγράφεται ύπό ή τη έγκρίσει τής Αρχής : 

Νοείται δτι έκθεσις διοργανουμένη καί λειτουργούσα ύπό κυβερνη
τικού τμήματος έν σχέσει προς τάς δραστηριότητας αυτού* δύναται νά 
περιγράφεται ώς κρατική. 

(2) Πάς όστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς 
διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερ
βαίνον τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 


