ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠ ΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ 'Αρ. 250 της 16ης ΜΑΙΟΥ 1963

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Α ρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ελαιολάδου Νόμος 1963, τό κείμενον του οποίου
ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρα
τίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας.
'Αριθμός 23 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Ή Βουλή των Α ντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Έλαιολά Συνοπτικός
δου Νόμος 1963.
τίτλος.
2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκόπτη έκ του κει Ερμηνεία,
μένου—
«ανακαθορισμός» σημαίνει την έπεξεργασίαν δια τής οποίας
αφαιρούνται έκ του ελαιολάδου τα ελεύθερα λιπαρά οξέα δι' έξου
δετερώσεως τούτων δι' άλκαλέων, περιλαμβάνει δε επίσης οίανδήι
ποτέ ψυσικήν έπεξεργασίαν ήτις είναι αναγκαία διά τήν μετατρο
. πήν ελαιολάδου εις έδώδιμον έλαιόλαδον*
«βιομήχανος» σημαίνει τόν ίδιοκτήτην ή τόν κάτοχον συσκευα
στηρίου, πυρηνελαιουργείου, ή εγκαταστάσεων άνακαθαρισμου ή
τό ύπεύθυνον διά ταύτα πρόσωπον'
«έγκατάστασις άνακαθαρισμου (ραφιναρία)» σημαίνει μέρος ή
ύποστατικόν ή οιονδήποτε τμήμα αύτου, έ'νθα λαμβάνει χώραν
άνακαθαρισμός'
«έδώδιμον έλαιόλαδον» σημαίνει τό δι' ανθρωπινή ν βρώσιν προο
ριζόμενον Ιλαιον τό λαμδανόμενον αποκλειστικώς έκ τοΟ ελαιο
κάρπου, άνευ κακής οσμής ή κακής γεύσεως, μή περιέχον οιονδή
ποτε Μλαιον ξένον προς τό έλαιόλαδον και του οποίου ή όξύτης
δέν υπερβαίνει τά 6.0%.
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«έκθλιπτήριον» σημαίνει μέρος ή ύποστατικόν ή οιονδήποτε τμή
μα αύτου, ένθα ό ελαιόκαρπος τυγχάνει επεξεργασίας δια μηχα
νικών μόνον μέσων με σκοπόν τήν λήψιν μαύρου ελαιολάδου, παρ
θένου ελαιολάδου ή μειονεκτικού ελαιολάδου'
«ελαιόκαρπος» σημαίνει τον ώριμον καρπόν του έλαιοδένδρου'
«έλαιόλαδον» σημαίνει το ελαιον το λαμβανόμενον αποκλειστι
κώς έκ του ελαιοκάρπου άνευ αναμίξεως μεθ' έτερου ελαίου προ
ερχομένου έξ οιουδήποτε άλλου καρπού ή σπόρου*
«έστεροποιημένον ελαιον» σημαίνει το δι' αντιδράσεως γλυκερί
νης έπί τών ελευθέρων λιπαρών οξέων του ελαιολάδου παραγόμε
νον πρ οϊόν, και περιλαμβάνει ελαιον του όποιου ή όξύτης έξουδε
τερώθη μερικώς ή ολικώς δια τοιαύτης αντιδράσεως'
«ιδιοκτήτης έκθλιπτηρίου» σημαίνει τον Ίδιοκτήτην ή τον κάτο
χον ή τόν ύπεύθυνον έκθλιπτηρίου"
«μαυρον έλαιόλαδον» σημαίνει παρθένον έλαιόλαδον λαμβανό
μενον έξ έβρασμένου ή άπεξηραμένου έν κλιβάνω ελαιοκάρπου"
«μειονεκτικόν έλαιόλαδον» σημαίνει παρθένον έλαιόλαδον ή μαϋ
ρον έλαιόλαδον 'έχον κακήν όσμήν ή κακήν γευσιν ή έχον οξύτητα
ύπερβαίνουσαν τ ά 6.0%'
«όξύτης» σημαίνει τήν είς ελεύθερα λιπαρά οξέα, διά σκοπούς
υπολογισμού αναγόμενα είς έλαϊκόν όξύ, περιεκτικότητα ελαιο
λάδου έκπεφρασμένην εις έκατοστιαίαν άναλογίαν βάρους"
«παρθένον έλαιόλαδον» σημαίνει το ελαιον το λαμβανόμενον
αποκλειστικώς έκ του ελαιοκάρπου διά μηχανικών μέσων μόνον,
άνευ κακής οσμής ή κακής γεύσεως, όπερ δεν υπέστη οιανδήποτε
χημικήν ή φυσικήν έπεξεργασίαν πλην τήν πλύσεως διά ποσίμου
ύδατος, φυγοκεντρήσεως, διηθήσεως ουδέ περιέχει ελαιον ξένον
προς το έλαιόλαδον ή έλαιόλαδον ληφθέν κατ* άλλον τρόπον*
«πυρηνέλαιον» σημαίνει ελαιον λαμβανόμενον έκ τών καταλοί
πων της έκθλίψεως του ελαιοκάρπου δι' έκχυλίσεως μετά καθωρι
σμένων διαλυτικών μέσων'
«πυρηνελαιουργεΐον» σημαίνει μέρος ή ύποστατικόν ή οιονδήποτε
τμήμα αύτου, ένθα παράγεται πυρηνέλαιον δι' έκχυλίσεως*
«πωλώ ή πώλησις» μετά τών γραμματικών αυτών παραλλαγών
περιλαμβάνει τήν έκθεσιν προς πώλησιν, τήν προσψοράν ή σύμβα
σιν πωλήσεως, κ α ι πασαν διευθέτησιν προς πώλησιν αμέσως ή εμ
μέσως γενομένην ώς κ α ι τήν άνταλλαγήν"
«συσκευάζω ή συσκευασία» μετά τών γραμματικών αυτών πα
ραλλαγών σημαίνει τήν εντός καθωρισμένων δοχείων τοποθέτησιν
κ α ι σφράγισιν εδωδίμου ελαιολάδου"
«συσκευαστήριον» σημαίνει μέρος ή ύποστατικόν ή οιονδήποτε
τμήμα αύτου, ένθα συσκευάζεται κ α ι σφραγίζεται εντός καθωρι
σμένων δοχείων έδώδιμον έλαιόλαδον.
Κατήγοροι
έ&ωδίμου

3 . Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τό έδώδιμον έλαιόλα
κατατάσσεται είς τάς ακολούθους κατηγορίας :
(α) παρθένον έλαιόλαδον «έξτρα», ήτοι παρθένον έλαιόλαδον
άνεπιλήπτου οσμής κ α ι γεύσεως, του οποίου ή όξύτης δεν
υπερβαίνει τό 1.5%*
(β) παρθένον έλαιόλαδον «Α», ήτοι παρθένον έλαιόλαδον άνε
πιλήπτου οσμής κ α ι γεύσεως, του όποιου ή όξύτης δεν υπερ
βαίνει τ ά 3.5%*
( γ ) παρθένον έλαιόλαδον «Β», ήτοι παρθένον έλαιόλαδον άνευ
κακής οσμής ή κακής γεύσεως του όποιου ή όξύτης δέν
υπερβαίνει τ ά 5.0%'
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(δ) παρθένον έλαιόλαδον «Γ»( ήτοι παρθένον έλαιόλαδον άνευ
κακής οσμής ή κακής γεύσεως του οποίου ή όξύτης δέν
υπερβαίνει τ α 6.0%'
(ε) μαυρον έλαιόλαδον πρώτης ποιότητος, ήτοι μαυρον έλαιό
λαδον άνεπιλήπτου οσμής και γεύσεως, του οποίου ή όξύτης
δέν υπερβαίνει τ α 2.0%'
(στ) μαυρον έλαιόλαδον δευτέρας ποιότητος, ήτοι μαυρον έλοαό
λαδον άνευ κακής οσμής ή κακής γεύσεως του οποίου ή όξύ
της δέν υπερβαίνει τ α 5.0%'
(ζ) μαυρον έλαιόλαδον τρίτης ποιότητος, ήτοι μαυρον έλαιόλα
δον άνευ κακής οσμής ή κακής γεύσεως του οποίου ή όξύ
της δέν υπερβαίνει τ α 6.0%'
(η) άνακαθαρισμένον (ραφιναρισμένον) έλαιόλαδον «Α», ήτοι
έλαιον λαμβανόμενον δι' ανακαθορισμού μειονεκτικού ελαι
ολάδου, καΐ του οποίου ή όξύτης δέν υπερβαίνει το 1.0% κ α ι
το όποιον είναι άπηλλαγμένον του άλκαλεος τορ χρησιμο
ποιηθέντος κατά τον άνακαθαρισμόν ή κατηγορία αϋτη πε
ριλαμβάνει ωσαύτως μίγματα ανακαθορισμένου (ραφιναρι
σμένου) ελαιολάδου μετά μαύρου ελαιολάδου ή παρθένου
ελαιολάδου"
(θ) άνακαθαρισμένον (ραφιναρισμένον) έλαιόλαδον «Β», ήτοι
ελαιον λαμβανόμενον δι' ανακαθορισμού μειονεκτικού ελαι
ολάδου καΐ του οποίου ή όξύτης δέν υπερβαίνει τ ά 2.0% κ α ι
το όποιον είναι άπηλλαγμένον του άλκάλεος του χρησιμο
ποιηθέντος κοττά τον άνακαθαρισμόν' ή κατηγορία άϋτη πε
ριλαμβάνει ωσαύτως μίγματα άνακαθαρισμένου ελαιολάδου
μετά μαύρου ελαιολάδου ή παρθένου ελαιολάδου'
(ι) άνακαθαρισμένον πυρηνέλαιον, ήτοι πυρηνέλαιον άνακαθα
ρισμένον του όποιου ή όξύτης δέν υπερβαίνει τ ά 3.0%'και το
όποιον είναι άπηλλοτ/μένον κακής οσμής ή κακής γεύσεως
ώς κ α ι των χημικών ουσιών αϊ όποΐαι έχρησϊμοποιήθησαν
διά τον άνακοίθαρισμόν κ α ι την έκχύλισιν' ή κατηγορία αϋ
τη περιλαμβάνει ωσαύτως μίγματα άνακαθαρισμένου πυρη
νελαίου μετά παρθένου ελαιολάδου ή μοα>ρου έλοαρλάδου ή
άνακαθαρισμένου ελαιολάδου.
4.—(1) 'Απαγορεύεται ή πώλησις ελαιολάδου ειμή συσκευασμέ
νου εδωδίμου ελαιολάδου, έπι τών δοχείων του οποίου εκτίθεται εύ
κρινής κ α ι ευανάγνωστος επιγραφή, τυπωμένη ε'ις την Έλληνικήν
κ α ι Τουρκικήν, καθορίζουσα το δνομα κ α ι την διεύθυνσιν τού* συ
σκευάσσΛ/τος τούτο βιομηχάνου κ α ι περιγράφουσα τή.ν δυνάμει του
άρθρου 3 ακριβή κατηγορίαν ώς κ α ι το ακριβές βάρος του έν τω δο
χείω περιεχομένου ελαιολάδου :
Νοείται δτι ή άπαγόρευσις του παρόντος άρθρου δέν. θα ίσχύη
οσάκις :
(α) έλαιόλαδον πωλήται ε'ις έγγεγραμμένον βιομήχοα/ον, ή
(β) μειονεκτικόν έλαιόλαδον όξύτητος ούχι μικροτέράς τών 20%
πωλείται ε'ις έξουσιοδοτημένον αγοραστή ν αποκλειστικώς
διά βιομηχοοΊΚΟύς σκοπούς, ή
( γ ) έλαιόλαδον πωλήται ε'ις έξουσιοδοτημένον έξοτ/ωγέα απο
κλειστικώς διά σκοπούς εξαγωγής έκ τής Κύπρου.
(2) Πάν πρόσωπον το όποιον επιθυμεί νά θεωρηθή ώς εξουσιοδο
τημένος αγοραστής ή ώς εξουσιοδοτημένος εξαγωγεύς δυνάμει του
εδαφίου (1) δέον νά ύποβάλη προς τρυτο αΐτησιν προς τόν Ύπουρ γόν
'Εμπορίου κ α ι Βιομηχανίας, δστις δύναται νά έκδώση εις τόν αΐτητήν

· Απαγόρευση
πωλήσεως
ελαιολάδου
2 ^ ς 6 ^
δοχεία
φέροντα
έπιγραφάς.
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άδειαν δπως προβαίνη είς άγοράν μειονεκτικού ελαιολάδου, ή ελαιο
λάδου δι' έξαγωγήν έκτος της Κύπρου ώς ή περίπτωσις ήθελεν είναι
εκάστοτε ύφ' ους δρους ό Υπουργός Εμπορίου κ α ι Βιομηχανίας
ήθελεν επιβάλει, συμφώνως κανονισμών δυνάμει του άρθρου 13.
(3) Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου βιομηχανικός σκοπός
δεν περιλαμβάνει τον άνακαθαρισμόν του μειονεκτικού ελαιολάδου
ή την άνάμιξιν αύτου μετ' εδωδίμων ελαιολάδων ή άλλων εδωδίμων
ελαίων ή την μετατροπήν αύτου δι' οιουδήποτε τρόπου είς έδώδιμον
έλαιόλαδον.
(4) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου ή
δεν συμμορφουται προς ταύτας ή έν περιπτώσει εξουσιοδοτημένου
αγοραστού ή εξουσιοδοτημένου εξαγωγέως παραβαίνει ή δεν συμ
μορφοΟται προς τους δρους της άδειας ήτις εξεδόθη προς αυτόν δυ
νάμει του εδαφίου (2) είναι ένοχος αδικήματος.
'Απαγορεύ
σεις έν
σχέσει προς
έστεροποι
ημένον
Ιλαιον.

5.—(1) 'Απαγορεύεται—
(α) ή εισαγωγή, ή παρασκευή ή ή πώλησις έστεροποιημένου
ελαίου έν Κύπρω"
(β) ή εισαγωγή ή. ή χρησιμοποίησις οιουδήποτε μηχανήματος
ή συσκευής βιομηχανοποιήσεως ή έν γένει παρασκευής έστε
ροποιημένου ελαίου έν Κύπρω.
Πας δστις παραβαίνει ή δεν συμμορφουται προς οιανδήποτε των
διατάξεων του παρόντος εδαφίου είναι έ'νοχος αδικήματος και υπό
κειται είς φυλάκισιν διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας
ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς
άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, κ α ι τό έκδικάζον το αδίκημα Δικα
στήριον δύναται νά διάταξη τήν δήμευσιν του έστεροποιημένου ελαί
ου ή του μηχανήματος ή τής συσκευής δι' ής ή άναφορικώς προς τήν
οποίαν διεπράχθη τό αδίκημα.
(2) Ε ν τ ό ς ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος
του παρόντος Νόμου ό ιδιοκτήτης ή ό κάτοχος οιουδήποτε μηχανήμα
τος ή συσκευής βιομηχανοποιήσεως ή έν γένει παρασκευής έστερο
ποιημένου ελαίου οφείλει νά δηλώση τούτο εγγράφως προς τό
Ύπουργεΐον 'Εμπορίου κ α ι Βιομηχανίας.
Πας δστις παραβαίνει ή δεν συμμορφουται προς τάς διατάξεις του
παρόντος εδαφίου είναι έ'νοχος αδικήματος κ α ι υπόκειται είς φυλά
κισιν διά περίοδον μή ύπερβαίνουσοα/ τους τρεις μήνας ή εις χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εις άμφοτέρας
τάς ποινάς ταύτας καΐ τό έκδικάζον τό αδίκημα Δικαστήριον δύνα
τ α ι νά διάταξη τήν δήμευσιν του μηχανήματος ή τής συσκευής άναφο
ρικώς; προς τήν dmoiocv διεπράχθη τό αδίκημα.
(3) Παν μηχάνημα ή συσκευή βιομηχανοποιήσεως ή έν γένει πα
ρασκευής έστεροποιημένου ελαίου σφραγίζεται ύπό του αρμοδίου
υπαλλήλου, δστις προς τον σκοπόν τούτον δύνοτται νά είσέλθη άνευ
εντάλματος είς οιονδήποτε ύποστατικόν ή άλλο μέρος πλην κατοι
κίας.
Πας δστις καθ' οιονδήποτε τρόπον παρακωλύει ή παρεμποδίζει
τόν άρμόδιον ύπάλληλον έν τή εκτελέσει τών διά του παρόν
τος εδαφίου ανατιθεμένων είς αυτόν καθηκόντων ή καταστρέφει,
παραβλάπτει ή καθ' οιονδήποτε τρόπον παραποιεί τάς προς τούτο
τιθεμένας σφραγίδας είναι έ'νοχος αδικήματος κ α ι υπόκειται είς φυ
λάκισιν διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας
τάς ποινάς ταύτας.
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(4) Δια τους σκοπούς του εδαφίου (3) «αρμόδιος υπάλληλος»ση
μαίνει τον ύπό του Υπουργού Εμπορίου κ α ι Βιομηχανίας προς τού
το έξουσιοδοτημένον ύπάλληλον του Υπουργείου Εμπορίου κ α ι Βιο
μηχανίας.
6.—(1) 'Απαγορεύεται ή πώλησις—
(α) ελαιολάδου ώς εδωδίμου ελαιολάδου δπερ δεν είναι κατή
γορίας προβλεπομένης εν άρθρω 3 κ α ι δεν πληροί άπάσας
τάς προϋποθέσεις αύτου διά την κατηγορίαν ταύτην"
(β) ελαιολάδου αναμεμιγμένου μεθ' οιουδήποτε ελαίου το όποι
ον δεν είναι έλαιόλαδον ή μεθ' οιασδήποτε άλλης ύλης συμ
περιλαμβανομένης οιασδήποτε χρωστικής ή άντιοξειδωτικής
ούσίο:ς ή μέσου συντηρήσεως'
( γ ) ελαιολάδου δπερ δεν είναι της κατηγορίας της ζητούμενης
ύπό του αγοραστού.

Περιορισμοί
Κλήσεως,
κ.λ.π.,
ελαιολάδου.

(2) 'Απαγορεύεται ή έν οίωδήποτε έκθλιπτηρίω, πυρηνελαιουρ
γείω, συσκευαστηρίω ή έγκαταστάσει άνακαθαρισμου κατοχή ή
χρήσις οιασδήποτε χρωστικής ή άντιοξειδωτικής ουσίας ή οιουδήποτε
μέσου συντηρήσεως.
(3) 'Ανεξαρτήτως παντός έν παραγράφω (β) του εδαφίου ( Ι ) καΐ
έν έδαφίω (2) τοϋ παρόντος άρθρου διαλαμβανομένου το Ύπουργι
κόν Συμβούλιον δύναται να έπιτρέψη τήν δυνάμει αδείας κατοχήν
οιασδήποτε χρωστικής ή άντιοξειδωτικής ουσίας ή οιουδήποτε μέσου
συντηρήσεως, ώς κ α ι τήν προσθήκην τοιούτων ουσιών εντός ελαιολά
δου ε'ις καθωρισμένας ποσότητας νοουμένου δτι το έλαιόλαδον ε'ις δ
προστίθενται αϊ ούσίαι αύται θά έξάγηται έκτος της Κύπρου' τό
Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έπιβάλη έν τη τοιαύτη άδεια
δρους κατά τό δοκούν.
(4) Πάς δστις παραβαίνει ή δεν συμμορφουται προς οιανδήποτε
τών διατάξεων του εδαφίου (1) κ α ι του εδαφίου (2) ή του εδαφίου
(3) ή παραβαίνει ή δέν συμμορφουται προς τους δρους της άδειας
ήτις εξεδόθη προς αυτόν δυνάμει του εδαφίου (3) είναι ένοχος αδι
κήματος καί :
(α) εις μεν τήν περίπτωσιν πρώτου αδικήματος υπόκειται έ'ις
φυλάκισιν διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μηνάς,
ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας,
ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας'
(β) ε'ις δε τήν περίπτωσιν οιουδήποτε αδικήματος μετά πρώτην
καταδίκην υπόκειται ε'ις φυλάκισιν διά περίοδον μή ύπερβαί
νουσαν τους εξ μήνας, ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς
ταύτας.
(5) Έ ν περιπτώσει καταδίκης δι' οιονδήποτε αδίκημα προβλεπό
μενον ύπό του παρόντος άρθρου τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη
τήν δήμευσιν παντός αντικειμένου δι' οδ ή άναφορικώς προς τό όποι
ον, διεπράχθη τό αδίκημα.
7.—(1) Ουδείς δύναται νά ένασκή έπιχείρησιν ώς ιδιοκτήτης έκ
θλιπτηρίου ή νά χρησιμοποιή οιονδήποτε μέρος ή κτίριον ώς έκθλι
πτήριον, έκτος έάν ούτος καί τό κτίριον έγγραφώσι δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου καί κατά τον καθωρισμένον τρόπον.
(2) Ουδείς δύναται νά ένασκή έπιχείρησιν ώς βιομήχανος, ή νά
χρησιμοποιή οιανδήποτε έγκατάστασιν άνακαθαρισμου (ραφιναρία)
ή οιονδήποτε μέρος ή κτίριον ώς έκχυλιστήριον ή συσκευαστήριον
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έκτος έάν ούτος, ή έγκοπάστασις ανακαθορισμού και το κτίριον έγ
γραφώσι δυνάμει του παρόντος Νόμου και κατά τον καθωρισμένον
τρόπον :
Νοείται δτι ουδέν κτίριον δύναται να έγγραφη ως συσκευαστή
ριον! έκτος έάν το αιτούν πρόσωπον είναι δυνάμει του παρόντος Νό
μου έγγεγραμμένον είτε ως Ιδιοκτήτης έκθλιπτηρίου, είτε ώς βιομή
χανος ή έκτος έάν είναι συνεργατική εταιρεία έχουσα ώς μέλη αυτής
ελαιοπαραγωγούς ή ίδιοκτήτας έκθλιπτηρίων ή βιομηχάνους εγγε
γραμμένους δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(3) Πας όστις παραβαίνει ή δεν συμμορφούται προς τάς διατάξεις
τών εδαφίων (1) και (2) είναι ένοχος αδικήματος.
Δειγματο
ληψία.

κ«φ. 261.

8.^(1) Πάν πρόσωπον έπί τούτω έξουσιοδοτημένον υπό του
'Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας ή του Υπουργού Υγείας, ή
πας αστυνομικός, φέρων βαθμόν ουχί κατώτερον του Λοχίου, δύνα
ται δι' εξόδων της Δημοκρατίας, καΐ πάν πρόσωπον έπί τούτω έξου
σιοδοτημένον ύπό αρμοδίας αρχής τοπικής διοικήσεως εντός τής
περιοχής οώτής, δύναται δι* εξόδων αυτής, νά παραλαβή οιονδήποτε
δείγμα ελαιολάδου διά σκοπούς δειγματοληψίας και πάν τοιούτον
πρόσωπον θά άναφέρηται είς το παρόν άρθρον ώς «Δειγματολή
πτης».
(2) Πας δειγματολήπτης δικαιούται δπως κατά πάντα λογικόν
χρόνον :
(α) είσέρχηται άνευ εντάλματος είς πάν ύποστατικόν, πλην
κατοικιών, ένθα έλαιόλαδον παρασκευάζεται, ανακαθορίζε
ται, συσκευάζεται, ευρίσκεται εναποθηκευμένο ν, ή πωλείται,
και προβαίνη ε'ις λήψιν δειγμάτων οιουδήποτε ελαιολάδου
ή οιασδήποτε ουσίας ήτις ει να ι. δυνατόν νά χρησιμοποιηθή
προς άνακαθαρισμόν, παρασκευήν ή συσκευασίαν ελαιο
λάδου.
Ό δρος. «ύποστατικόν» είς το παρόν άρθρον περιλαμβάνει και εγκα
ταστάσεις άνακαθαρισμου, έκθλιπτήρια, πυρηνελαιουργεΐα, συσκευ
αστήρια, καταστήματα, άποθήκας, μεταφορικά μέσα, οδούς, ανοι
κτούς χώρους και τελωνεία :
Νοείται δτι δειγματολήπτης κέκτηται έξουσίοα/ δπως είσέρχηται
οί/τω εις κατοικίαν δυνάμει έπί τούτω εκδοθέντος δικαστικού εντάλ
ματος'
(β) λαμβάνη διά σκοπούς δειγματοληψίας έλαιόλαδον κατά τόν
χρόνον τής παραδόσεως του ελαιολάδου είς οιονδήποτε αγο
ραστή ν ή παραλήπτη ν.
(3) Έ ά ν οιοσδήποτε δειγματολήπτης απαίτηση τήν είς αυτόν πα
ράδοσιν παντός τοιούτου δείγματος και προσφέρη τήν τρέχουσαν
άγοραίαν τιμήν διά τήν ποσότητα ήτις είναι δι' αυτόν αναγκαία διά
σκοπούς αναλύσεως, το πρόσωπον παρά του οποίου ζητείται τό δείγ
μα· οφείλει νά παραδώση τούτο εις τόν δειγματολήπτην :
Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν εκτιθεμένου προς πώλησιν συσκευα
σμένου ελαιολάδου ουδείς υποχρεούται δπως παραδίδη τούτο είς τόν
δειγματολήπτην έκτος έάν τούτο ευρίσκεται εντός κλειστού δοχείου.
(4) Διά τάς δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου διενεργουμένας δειγμα
τοληψίας θά έφαρμόζωνται, τηρουμένων τών αναλογιών, αϊ διατά
ξεις τών άρθρων 11 και 12 του περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρ
μάκων Νόμου :
Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής τοιαύτης δειγματοληψίας τό έπί
τούτω έξουσιοδοτημένον πρόσωπον δύναται νά άνοιξη έπί παρουσία
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του πωλητού το σφραγιστόν δοχεΐον καΐ να διαίρεση τό περιεχόμενο ν
τούτου ή οιονδήποτε μέρος αύτοΟ εις τρία μέρη ώς έν άρθρω 12 του
προειρημένου Νόμου προβλέπεται.
(5) Α ϊ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενόμεναι εκθέσεις λογίζον
ται ώς εκθέσεις δι' απαντάς τους σκοπούς του άρθρου 12 του περί
'Αποδείξεως Νόμου.
Κεφ. 9.
(6) Πας δστις παρακωλύει ή παρεμποδίζει δειγματολήπτη ν ενερ
γούντα ώς έν τω παρόντι άρθρω έν τη εκτελέσει των καθηκόντων
αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κανονισμών γενο
μένων δυνάμει αύτου, ή δστις δια φιλοδωρήματος, δωροδοκίας, υπο
σχέσεως ή έτερου μέσου ύποκινήσεως παρεμποδίζει ή πειράται να.
παρεμπόδιση την υπό του ώς άνω προσώπου προσήκουσαν έκτέλεσιν
του καθήκοντος αύτοΟ, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών
γενομένων δυνάμει αύτου, είναι ένοχος αδικήματος.
(7) Πας Τελωνειακός λειτουργός δύναται να προβή ε'ις τήν λήψιν
δειγμάτων έκ του εκάστοτε εισαγομένου ελαιολάδου άτινα είναι
αναγκαία δια τήν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.
(8) Ή λήψις οιωνδήποτε δειγμάτων συμφώνως τω παρόντι άρθρω
και ή καταδολή ή προσφορά της τρεχούσης αγοραίας αξίας αυτών
θά λογίζηται δι' απαντάς τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς.πώ
λησις ύπό του τοιούτου προσώπου, ή. αντιπροσώπου ή ύπηρέτου αύτου
είς τόν δειγματολήπτην του ύπό του δείγμοπος άντιπροσωπευομένου
ελαιολάδου.
9.—(1) Ουδεμία συσκευασία εδωδίμου ελαιολάδου θά γίνεται Άπαγόρευσις
ειμή εντός συσκευαστηρίου.
συσκευασίας
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(2) Πας όστις παραβαίνει η δέν συμμορφουται προς τας διατά
ξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος.
10. Πας δστις παραβαίνει οιονδήποτε Κανονισμόν γενόμενον δυ
νάμει τοΟ παρόντος Νόμου, ή δέν συμμορφουται προς τούτον, εΐναι
ένοχος αδικήματος.

άλλως Αέν

ουσκευαστη
ρίω.
Παράβασις
Κανονισμών,

1 1 . Πας δστις ευρίσκεται ένοχος αδικήματος δι' δ ουδεμία ειδική Γενική
ποινή επιβάλλεται ύπό του παρόντος Νόμου, θά υπόκειται :
ποινή.
(α) είς μέν τήν περίπτωσιν πρώτου αδικήματος είς χρηματικήν
ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας'
(β) είς δέ τήν περίπτωσιν παντός επομένου αδικήματος είς φυ
λάκισιγ διά περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή είς
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή
είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρημα
τικής τοιαύτης,
τό δέ έκδικάζον τό αδίκημα Δικαστήριον δύναται έν περιπτώσει κα
ταδίκης νά έκδώση οιονδήποτε διάταγμα άναφορικώς προς τήν διά
θεσιν τοΰ αντικειμένου είς δ αναφέρεται ή κατηγορία, ή τήν κατά
σχεσιν ή καταστροφήν αύτοΟ.
12. "Εκαστος των ακολούθων θεωρείται συμμέτοχος είς τήν διά Συμμετοχή,
πραξιν του αδικήματος, δύναται δέ νά διωχθή ποινικώς ώς αυτουρ
γός :
(α) πας δστις πράγματι έξετέλεσε τήν συνιστώσαν τό αδίκημα
πραξιν ή παράλειψιν"
(β) πας δστις πράττει τι, ή παραλείπει νά πράξη τι, μέ σκοπό ν
δπως καταστήση δυνατήν τήν παρ' έτερου προσώπου διά
πραξιν του αδικήματος ή νά συνδράμη τούτο έν τη διαπρά
ξει αύτου*
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Κανονισμοί.

(γ) πας δστις υποκινεί ή συνδράμει έτερον έν τη διαπράξει του
αδικήματος*
(δ) πας δστις συμβουλεύει ή προάγει Μτερον εν τή διαπράξει
του αδικήματος"
(ε) πας δστις έκ της έπί του καθοριζομένου δοχείου επιγραφής
εμφαίνεται ώς ό βιομήχανος.
13.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονι
σμούς, δημοσιευόμενους έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας
διά την καλυτέραν έφαρμογήν των σκοπών του παρόντος Νόμου.
(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως του εδα
φίου (1) πας τοιούτος κανονισμός δύναται νά προνοή περί απάντων,
ή περί τίνων των ακολούθων ζητημάτων :
(α) περί του καθορισμού παντός όπερ δυνάμει του παρόντος
Νόμου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμού"
(β) περί της ρυθμίσεως της έγγραφης ιδιοκτητών έκθλιπτηρίων
και βιομηχάνων, της ρυθμίσεως της έγγραφης κτιρίων
ώς συσκευαστηρίων, ώς και τών κτιρίων ένθα οι ώς άνω
ίδιοκτηται έκθλιπτηρίων και βιομήχανοι ενασκούν την επι
χείρησα/ αυτών'
(γ) περί της ρυθμίσεως και έλεγχου της λειτουργίας τών έν τή
αμέσως προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων κτιρίων,
ώς και περί της επιθεωρήσεως αυτών"
(δ) περί της υποχρεώσεως τών ιδιοκτητών έκθλιπτηρίων και βιο
μηχάνων προς τήρησιν βιβλίων και λογαριασμών, ύποβολήν
εκθέσεων και εκδοσιν αποδείξεων προβλεπομένων έν τοις
Κανονισμοΐς'
(ε) περί της ρυθμίσεως της συσκευασίας παρθένου ελαιολάδου
εις χωριστά συσκευαστήρια"
(στ) περί της ρυθμίσεως της επιθεωρήσεως τών κτιρίων ένθα πω
λείται ή εκτίθεται προς πώλησιν έλαιόλαδον'
(ζ) περί του καθορισμού" τών επιγραφών αΐτινες δέον νά εκτί
θενται έπί τών προς πώλησιν δοχείων ελαιολάδου'
(η) περί του καθορισμού επισήμων μεθόδων αναλύσεων τοΟ
ελαιολάδου"
(θ) περί καθορισμού τών φυσικών και χημικών σταθερών του
ελαιολάδου.

Άκύρωσις
διατάξεων.

14. ΑΊ διατάξεις τών περί Πωλήσεως Τροφίμων και Φαρμάκων Κα
νονισμών 1938 καθ' ή ν εκτασιν αναφέρονται εις το έλαιόλαδον άκυ
ρουντάι μόνον δσον άφορα το έλαιόλαδον άφ' ής ημερομηνίας τεθή
έν ίσχύϊ ό παρών Νόμος.

"Εναρξις
Ισχύος του
παρόντος
Νόμου.

15 Ή ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 16ης 'Ιουλίου
1963.'

