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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ό περί Έλεγχου Σιτηρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964. το κείμενον 
του οποίου ακόλουθες εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος, 

'Αριθμός 30 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Σ Ι Τ Η Ρ Ω Ν ΝΟ

ΜΟΝ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962 ΚΑΙ 27 
ΤΟΥ 1963) 

1 . "Ο παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Έλεγχου Συνοπτικός 
Σιτηρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1964 και θα άναγινώσκηται Τί

τλός
' 

όμου μετά του περί Έλεγχου Σ,ιτηρών Νόμου (έν τοις εφεξής άνα 18^00 1960 
φερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»). 54τοθΐ962 

27 του 1 963. 

2. "Ο ορισμός του δρου «παραγωγός» είς τό άρθρον 2 του δασι Τροποποΐ
κου Νόμου αντικαθίσταται ώς ακολούθως : ησιςτοΰ 

r ^ ^ Λρθρου2 
« ' Παραγωγός' σημαίνει παν πρόσωπον τό όποιον, άπό τής ήμε του βασικού 

ρομηνίας καθ' ήν εΐδός τ ι έκηρύχθη ώς έλεγχόμενον εΐδος, καλλιερ "ώμου. 
γεΐ κα ι παράγει τό τοιούτον εΐδος είτε ό ίδιος προσωπικώς ή μέ
σω των αντιπροσώπων του ή υπαλλήλων του ή βάσει του συστήμα
τος συντροφικής καλλιεργείας' καί δ σύζυγος ή ή σύζυγος ή τα 
τέκνα παντός τοιούτου προσώπου άτινα ζουν μετ' αΰτου είς τήν 
Ιδίαν κατσικίαν, θά θεωρώνται, διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, ώς εις παραγωγός ανεξαρτήτως του πώς ή που ούτοι 
έχουν καλλιεργήσει καί παραγάγει τό τοιούτον έλεγχόμενον είδος. 

Νοείται δτι παν έγγαμον τέκνον έστω καί έάν τούτο ζή μετά των 
γονέων του είς τήν Ιδίαν κατοικίοα/ ώς καί πάν άρρεν ένήλικον 
τέκνον δπερ καίτοι ζή μετά των γονέων του είς τήν ίδίαν κατοι
Kiocv είναι έγγεγραμμένον ώς ιδιοκτήτης ή είναι ό κάτοχος λόγω 
μισθώσεως γης χρησιμοποιούμενης διά τήν καλλιέργε,ιαν καί πα
ραγωγήν ελεγχομένου είδους, θά θεωρήται διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου ώς χωριστός παραγωγός». 
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