
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 366 της 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Εμπορίας Κυπριακών Πατατών Νόμος τοΰ 1964, το κείμενον του 

Οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρβρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 59 τοΰ 1964 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ, ΤΗΣ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥ

ΠΡ ΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ Ω Σ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι . -ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορίας Συνοπτικός 

Κυπριακών Πατατών Νόμος του 1964. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κει ·ΕΡμτινε[α. 
μένου— 

«αρμοδιότητες» ό τοιούτος δρος περιλαμβάνει τόσον εξουσίας 
δσον και καθήκοντα' 

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 24 διο
ριζόμενον εις τήν θέσιν ταύτην πρόσωπον' 

«εξάγω» μετά τών γραμματικών του δρου παραλλαγών και 
συγγενών αύτοΟ εκφράσεων σημαίνει εξάγω έκ τής Δημοκρατίας 
ή προκαλώ έξαγωγήν έκ τής Δημοκρατίας' 

«έξαγώγιμον έπίπεδον» σημαίνει έπίπεδον ουχί κατώτερον τοΰ 
καθωρισμένου διά πατάτας προοριζόμενος δι' έξαγωγήν, δυνάμει 
τών διατάξεων τών περί 'Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Κανο
νισμών τών γενομένων δυνάμει τοΰ περί 'Εξαγωγής Γεωργικών 
Προϊόντων Νόμου' 

«καθορισμός» σημαίνει καθορισμόν γενόμενον υπό του Συμβου
λίου δι ' αποφάσεως αύτοΰ καταχωρουμένης εις ειδικώς έπί τούτω 
τηρούμενον βιβλίον, ό^δέ δρος καθορίζω» δέον δπως τυγχάνη 
αναλόγου ερμηνείας' 

^μέλος» σημαίνει τό δυνάμει τοΰ άρθρου 5 διοριζόμενον μέλος 
του Συμβουλίου' 

(547) 
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«•παραγωγός* σημα ίνε ι πατατοπαραγωγόν , περ ιλαμβάνε ι δέ 
■πάν πρόσωπον έχον κυρ ιό τη τα έπ'ι π α τ α τ ο κ α λ λ ι ε ρ γ ε ί α ς προ της 
συγκομ ιδής των π α τ α τ ώ ν 

«πατάται» σημα ίνε ι π α τ ά τ α ς παραχθείσας ή παραγομένας έν 
τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α δ ι ' οιονδήποτε σκοπόν, περ ιλαμβάνε ι δέ τ ά ς εξα 

γ ώ γ ι μ ο υ επιπέδου τ ο ι α ύ τ α ς ' 
^Πρόεδρος» σημα ίνε ι τόν δυνάμε ι του εδαφίου (1) του άρθρου 

5 διοριζόμενον Πρόεδρον τοΰ Συμβουλ ίου ' 
«πώλησις» κ α ι «πωλώ» μετά τών γ ρ α μ μ α τ ι κ ώ ν τών δρων τούτων 

παραλλαγών κ α ι συγγενών αυτών εκφράσεων περ ιλαμβάνουν άν

τ α λ λ α γ ή ν ή άντ ιπραγματ ισμόν , ως κ α ι πάσαν συμφωνίαν ή σύμ

βασιν πωλήσεως, α ν τ α λ λ α γ ή ς ή άντ ιπραγματ ισμου, · ως κ α ι την 
προσφοράν ή έκθεσιν προς πώλησιν" 

«Συμβούλ ιον» σημα ίνε ι τό δυνάμε ι του άρθρου 5 ίδρυόμενον 
Συμβούλ ιον 'Εμπορ ίας Κυπριακών Π α τ α τ ώ ν 

«Υπουργός» σημα ίνε ι τόν Ύπουργόν 'Εμπορίου κ α ι Βιομηχα

νίας, περ ιλαμβάνε ι δέ πάντα λε ι τουργόν του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ του έπί 
τούτω δεόντως έξουσιοδοτηθέντα ύπ' αύτοΰ ' 

«χαρακτηρισμός» ό δρος ούτος καθ ' δσον άφορα τ ά ς π α τ ά τ α ς 
περ ιλαμβάνε ι τήν ποικ ιλ ίαν , ποιότητα, μέγεθος, κ α τ η γ ο ρ ί α ν εδά

φους, ωριμότητα , περίοδον εσοδείας, περιοχήν, έπαρχ ίαν ή τόπον 
παραγωγής το ιούτων πατατών. 

Εφαρμογή 3 . Ό παρών Νό,μος ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι έπί πατατών προοριζομένων δ ια 
του μου. πώλησιν, κατανάλωσιν ή έ τ έραν χρήσιν έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , ή δ ι ' έξα 

γ ω γ ή ν ; ώς κ α ι έπί τής ε ξ α γ ω γ ή ς , τής πωλήσεως ή διαθέσεως αυτών 
εις οιανδήποτε χώραν. 

Νοε ί τα ι δτ ι μέχρ ις ου τ ή έ γ κ ρ ί σ ε ι του Υπουργού τ ό Συμβούλ ιον 
άλλως καθορίση, π α τ ά τ α ι , προοριζόμενο ι δ ιά πώλησιν, κ α τ α ν ά λ ω 

σιν, ή έτέραν χρήσιν έν τή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α εξα ιρούντα ι τών δ ια τάξεων 
του παρόντος Νόμου πλην τών δ ιαλαμβανομένων έν άρθροις 29 κ α ι 
30 τοιούτων. 

Νοε ί τα ι περαιτέρω δτ ι ουδέν τών έν τω παρόντ ι Νόμω δ ι α λ α μ β α 

νομένων θά £χη έφαρμογήν δ ι ά πατάτας βάρους μέχρ ι 40 οκάδων 
εξαγομένων εντός τών αποσκευών προσώπου άναχωρουντος έκ τής 
Δημοκρατ ίας ή ταχυδρομ ικώς , έφ* δσον α δ τ α ι δεν προορίζοντα ι δ ιά 
μεταπώλησιν. 

Μέρος Ι Ι .  Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ ΤΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ 
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Σ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ω Ν Π Α Τ Α Τ Ω Ν 

4.—(1) Δ ι ά του παρόντος Νόμου κ α ι δ ιά τους σκοπούς αύτοΰ 
Ιδρύετα ι Συμβούλ ιον κληθησόμενον Συμβούλ ιον 'Εμπορ ίας Κυπρια

κών Πατατών. 
(2) Τό Συμβούλ ιον ε ί να ι οργαν ισμός με διηνεκή νομικήν προσω

π ικότητα κ α ι κοινήν σφραγ ίδα , κ έ κ τ η τ α ι δέ έξουσίαν κτήσεως, κατο

χής κ α ι διαθέσεως κ ινητής κ α ι ακ ινήτου περιουσίας, συμβατ ικήν 
ι κανότητα , ώς κ α ι τήν ι κ α ν ό τ η τ α του παρίστασθαι έπί δ ικαστηρ ίω 
ώς ενάγων ή εναγόμενος υπό τήν ιδ ίαν του νομ ικού προσώπου 
έπωνυμίαν. 

Νοε ί τα ι δτ ι μέχρις ου παραχωρηθή σφραγ ίς δύνατα ι νά χρησιμο

ποιήτα ι ώς κοινή σφραγ ί ς έ τ ερα το ιαύτη φέρουσα τήν έπιγραφήν 
«Συμβούλ ιον 'Εμπορίας Κυπριακών Π α τ α τ ώ ν · . 

5.—(1) Τό Συμβούλ ιον σ ύ γ κ ε ι τ α ι έκ τοΰ Προέδρου διορ ιζομένου 
ύπό τοΰ Υ π ο υ ρ γ ο ύ κ α ι δώδεκα έτερων μελών διοριζομένων ωσαύτως 
υπό τοΰ Υπουργού έξ ων ε ξ νά δύνανται νά άντιπροσωπεύσωσι 
τ ά συμφέροντα τών π α τ α τ ο π α ρ α γ ω γ ώ ι . δυο τ ά συμφέροντα τών 

"Ιδρυσιςτοΰ 
Συμβουλίου. 

Συγκρότησις 
τοΟ Συμ
βουλίου. 
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Ε λ λ η ν ι κ ώ ν κ α ι Τουρκ ικών αντ ιστο ίχως κινήσεων συνεργατ ι κής ανα

πτύξεως κ α ι δύο τ ά συμφέροντα των ε ξ α γ ω γ έ ω ν , πατατών ' εις τό 
συμβούλιον μετέχουν ωσαύτως εΤς δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος 
ονομαστ ικώς ή ex officio ώς αντιπρόσωπος του 'Υπουργε ίου Έ μ π ο 
ρίου κ α ι Βιομηχαν ίας , κ α ι ε ΐς δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος 
ονομαστ ικώς ή ex officio ώς αντιπρόσωπος του 'Υπουργε ίου Γεωρ

γ ί α ς κ α ι Φυσικών Πόρων. Ό 'Υπουργός πριν ή προβή ε'ις τόν διορι 

σμόν τοΰ Προέδρου τοΰ Συμβουλ ίου λαμβάνε ι ύπ' όψιν τάς γνώμας 
τών μελών αύτοΰ. 

(2) Πρό τοΰ διορισμού οιουδήποτε μέλους πλην τών δημοσίων 
υπαλλήλων, ό 'Υπουργός δέον νά συμβουλεύητα ι οιονδήποτε όργα 

νισμόν ουσιαστ ικώς εκπροσωπούντα κ α τ ά την γνώμην αύτοΰ τ ά συμ

φέροντα άναφορ ικώς προς άτ ι να γ ί ν ε τ α ι ό διορισμός του προσώπου 
τούτου ώς μέλους. 

(3) Τό Συμδούλ ιον κ α τ α β ά λ λ ε ι είς τόν Πρόεδρον κ α ι τ ά μέλη 
την ύπό του 'Υπουργού εκάστοτε έγκρ ινομένην άντ ιμ ισθ ίαν ή επί

δομα ή αμφότερα . 
6 . Τηρουμένων τών δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου, ό Πρόεδρος θητεία, 

κ α ι τ ά λο ιπά μέλη κατέχουν κ α ι κενοΰσι τήν θέσιν αυτών συμφώνως 
προς τους έν τω ε γ γ ρ ά φ ω του διορισμού αυτών περιεχόμενους 
δρους. 

7 . Πλην τών δημοσίων υπαλλήλων τ ά λο ιπά μέλη δύναντα ι κ α τ ά Παραίτηοις. 
πάντα χρόνον νά παραι τηθώσι της θέσεως αυτών παρά τω Σ υ μ β ο υ 

λ ίω δ ι ' έ γ γ ρ α φ ο υ αποστελλομένου τω 'Υπουργώ, παύουσι .δέ κατέ 

χοντες τήν θέσιν αυτών ευθύς ά μ α ώς ή το ιαύτη παραίτησ ις περιέλθη 
είς χε ίρας του 'Υπουργού. 

8 . Μέλος ούτ ινος ή θητε ία έξέπνευσεν ή δ π α ρ α ι τ ε ί τ α ι της θέ Ικανότης 
σεως αύτοΟ δύνατα ι νά τύχη επαναδιορισμού. ·πρόςέηανα

9 . Έ ά ν ό 'Υπουργός πεισθή δτ ι οιονδήποτε μέλος πλην τών δήμο κένωσις 
σίων υπαλλήλων— θέσεως. 

( α ) απουσίασε τεσσάρων συναπτών συνεδριών τού Συμβου

λ ίου άνευ της προς τούτο αδε ίας του Συμβουλ ίου ' ή 
(β ) έκηρύχθη ε ίς πτώχευσιν ή συνήψε συμβιβασμόν μετά τών 

πιστωτών αύτοΰ ' ή 
( γ ) ε ίνα ι άν ίκανον λ ό γ ω φυσικής ή πνευματ ικής τ ίνος νόσου' ή 
(δ) κατεδ ικάσθη δ ι ' α δ ί κ η μ α τ ι δυνάμε ι τών δ ιατάξεων τοΰ πα

ρόντος Νόμου, ή δ ι ' οιονδήποτε α δ ί κ η μ α έμπεριέχον τό στοι 

χεΐον της άπατης ' ή 
(ε ) παρέλειψεν άνευ ευλόγου α ί τ ι α ς νά γνωστοποίηση πληρο

φορίαν ήν δυνάμε ι τών δ ιατάξεων τοΰ άρθρου 22 ύπεχρε

οΰτο νά γνωστοποίηση' ή 
(στ) ε ΐναι ά λ λ ω ς πως άν ίκανον νά εκπλήρωση τάς αρμοδ ιότητας 

αύτοΰ ώς μέλους, ή 
( ζ ) έ'παυσε νά άπολαμβάνη τής εμπιστοσύνης τοΰ ύποδείξαντος 

αυτό όργαν ισμοΰ , 
οδτος δύνατα ι νά κηρύξη τήν θέσιν τοΰ μέλους τούτου ώς χηρεύσα

σαν, γνωστοποιε ί δε τ ό γεγονός καθ ' δν τρόπον ήθελεν οδτος κρ ίνε ι 
προσήκοντα ' έπί τούτω ή οϋτω χηρεύσασα θέσις δύνατα ι νά πληρω-

θή συμφώνως τα ΐ ς δ ια τάξεσ ι τοΰ άρθρου 5. 

10 . Ουδεμ ία πράξ ις ή δ ι α δ ι κ α σ ί α τοΰ Συμβουλ ίου προσβάλλετα ι Χηρεύουσαι 
ώς έκ τοΰ γεγονότος δτ ι χηρεύε ι ή θέσις οιουδήποτε μέλους. θέσεις. 

1 1 . — (1) Διαρκούσης προσωρινής απουσίας τοΰ προέδρου έκ τής Προσωρινή 
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς ή προσωρινής άν ικανότητος προς έκπλήρωσιν τών άρ- <*"*ουσΐα τοΰ 
μοδιοτήτων αύτοΰ ώς προέδρου, καθήκοντα προέδρου άσκε ΐ έτερον

 Π
Ρ

οέδ
Ρ°

υ
· 

πρόσωπον, μέλος ή μή, διοριζόμενον προς τοΰτο υπό τοΰ 'Υπουργού. 
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Προσωρινή 
απουσία 
μέλους. 

* Εξουσία 
προσδοχής 
νέων μελών. 

" Εξουσία 
συστάσεως 
"Επιτροπών. 

Συνεδρία. 

(2) "Αμα τη διενέργεια τοιούτου προσωρινού διορισμού συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του εδαφίου (1) τοΰ παρόντος άρθρου, άπασαι αί 
δυνάμει του παρόντος Νόμου έξουσίαν ώς και πάντα τα καθήκοντα 
τοΰ προέδρου περιέρχονται εις το ούτω προσωρινώς διορισθέν πρό
σωπον. 

12. Όσάκις μέλος τ ι , πλην τοΰ προέδρου, είναι προσωρινώς άνί 
κανον προς έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ ως μέλους, είτε 
λόγω προσωρινής απουσίας έκ τής Δημοκρατίας είτε έξ ετέρας ευ
λόγου αιτίας, διαρκούσης τής τοιαύτης άνικανότητος ό 'Υπουργός 
δύναται να διορίση προσωρινώς έτερον μέλος εις δ και περιέρχον
ται άπαντα τα καθήκοντα και έξουσίαι τοΰ προσωρινώς καταστάν
τος ανικάνου μέλους. 

Νοείται δτι έάν το προσωρινώς καταστάν άνίκανον μέλος έτυχε 
διορισμού δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 5, ό άναπληρών τού
το διορίζεται κατά τήν αυτήν διαδικασίαν. 

13. Έάν εις τίνα ειδική ν περίπτωσιν το Συμβούλιον έπιθυμή νά 
συμβουλευθή πρόσωπον τ ι έφ' οιουδήποτε ειδικού θέματος, δύναται 
νά έκλέξη τό πρόσωπον τούτο ώς μέλος διά πασαν συνεδρίαν καθ' 
ήν απαιτείται ή παρουσία αυτού' τό πρόσωπον τούτο, εν δσω διαρκή 
ή εκλογή του, κέκτηται άπαντα τά δικαιώματα και τά προνόμια μέ 
λους, ουχί δμως και τό δικαίωμα ψήφου έφ' οιουδήποτε θέματος. 

14.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται νά συνιστά έκ τών 'ιδίων αυτού 
μελών Έπιτροπάς διά γενικούς ή ειδικούς σκοπούς οΐτινες κατά τήν 
γνώμην αύτοΰ θά έτύγχανον καλλιτέρας ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως 
ύπό τίνος 'Επιτροπής' τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νό
μου τό Συμδούλιον δύναται νά παραχωρή ε'ις οιανδήποτε τών ούτω 
συνισταμένων 'Επιτροπών οιανδήποτε τών ύπό τοΰ Συμβουλίου ενα
σκούμενων αρμοδιοτήτων. 

(2) Πρόεδρος πάσης τοιαύτης 'Επιτροπής είναι ex officio ό Πρόε
δρος τοΰ Συμβουλίου. 

(3) Αί Έπιτροπαί υποβάλλουν τά πρακτικά αυτών τω Συμβου
λίου. 

15.—(1) Τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου προεδρεύει έφ' δσον 
παρίσταται ό πρόεδρος, έν απουσία δε αυτού εις τών παρόντων συμ
βούλων, έπί τούτω υποδεικνυόμενος ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

(2) Ό χρόνος και ό τόπος τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου ή οιασ
δήποτε τών 'Επιτροπών αυτού καθορίζεται  ύπό τοΰ προέδρου τοΰ 
Συμβουλίου. 

(3) Ό Πρόεδρος συγκαλεί τό ταχύτερον δυνατόν εκτακτον συνε
δρίαν τοΰ Συμβουλίου άμα τη λήψει έγγραφου αιτήσεως υποβαλλο
μένης αύτώ ύπό τριών τουλάχιστον μελών τοΰ Συμβουλίου' ή έκτα
κτος συνεδρία συγκαλείται διά τους έν τή αιτήσει αναγραφόμενους 
σκοπούς' 

(4) Τό Συμβούλιον και αί Έπιτροπαί αυτού ευρίσκονται έν απαρ
τία έφ' δσον παρίσταται ό ύπό τοΰ Συμβουλίου καθοριζόμενος αριθ
μός μελών, δστις έν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά είναι μικρότερος 
τών έξ προκειμένου περί τοΰ Συμβουλίου, μικρότερος δε τών 
τριών προκειμένου περί τίνος τών Επιτροπών. 

(5) Αί αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου ή οιασδήποτε τών Επιτροπών 
αύτοΰ έπί τών ενώπιον αυτών προσαγομένων θεμάτων λαμβάνονται 
διά πλειοψηφίας τών παρόντω\ και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών. 

(6) Ό προεδρεύων τής συνεδρίας κέκτηται μίαν μόνον ψήφον, έν 
περιπτώσει δμως ισοψηφίας κέκτηται ώσαυτοκ και δευτέραν νικώ
σα\ τοιαυτη\ 
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16.—(1) Τηρούνται πρακτικά των συνεδριών τοΰ Συμβουλίου ώς Πρακτικά, 
και πασών των Επιτροπών αύτοΰ άτινα έφ' δσον φέρουσι την ύπο
γραφήν τοΰ προσώπου δστις φέρεται προεδρεύσας της συνεδρίας είς 
ην άφορώσι τά τοιαύτα πρακτικά, ή της συνεδρίας καθ' ήν ταΰτα 
άνεγνώσθησαν, συνιστώσιν άποδεικτικόν στοιχεΐον των κατά την 
συνεδρίαν διεξαχθέντων ή δέ συνεδρία είς ήν άφορώσι τά πρακτικά 
τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου ώς νομίμως συγκληθεΐ
σα και συγκροτηθεΐσα. 

(2) Άντίγραφον τών πρακτικών έκαστης συνεδρίας τοΰ Συμβου
λίου ή τών Επιτροπών αύτοΰ, αποστέλλεται είς τόν Ύπουργόν εντός 
δεκατεσσάρων ημερών άπό της τοιαύτης συνεδρίας. 

17. Τη έγκρΐσει τοΰ Ύπουργοΰ το Συμβούλιον δύναται νά έκδί Κανονισμοί, 
δη Κανονισμούς αφορώντας είς την διεξαγωγήν τών συνεδριών τοΰ 
Συμβουλίου ή τών Επιτροπών αύτοΰ, τάς γνωστοποιήσεις τών συνε
δριών, την κατά τάς συνεδρίας τηρουμένην διαδικάσίαν, την φύλάξιν 
τών πρακτικών τών τοιούτων συνεδριών και την προσαγωγήν αυτών 
προς έπιθεώρησιν. 

18. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και τών δυ Διαδικασία 
νάμει τοΰ άρθρου 17 γενομένων κανονισμών ή ενώπιον τοΰ Συμβου συνεδρίων. 
λίου καΐ τών 'Επιτροπών αύτοΰ διαδικασία καθορίζεται ύπό τοΰ 
Συμβουλίου. 

1.9. Ή κοινή σφραγίς τοΰ Συμβουλίου έπ' ούδενός έγγραφου τίθε Σφραγίς. 
ται είμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης δι' αποφάσεως τοΰ 
Συμβουλίου, ή δέ έπίθεσις της σφραγΐδος βεβαιοΰται διά της υπο
γραφής τοΰ προέδρου, ή οιουδήποτε έτερου μέλους είς δ τό Συμ
βούλιον παρέσχε γενικήν ή είδικήν έξουσιοδότησιν δπως αντικαθι
στά έπί τούτω τόν πρόεδρον, και της υπογραφής έτερου τινός συμ
βούλου έχοντος τήν γενικήν ή είδικήν έξουσιοδότησιν τοΰ Συμβου
λίου δπως ενεργή έπί τούτω. 

20. Πάν έγγραφον φερόμενον ώς έγγραφον προσηκόντως έκδο Άπόδειξις 
θέν ή ύπογραφέν υπό τήν σφραγίδα τοΰ Συμβουλίου ή διά λογαρια έγγραφων, 
σμόν τοΰ Συμβουλίου, γίνεται δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον, μέ
χρι δέ αποδείξεως τοΰ εναντίου τεκμαίρεται ούτω εκδοθέν ή ύπογρα
φέν άνευ οιασδήποτε περαιτέρω αποδείξεως. 

2 1 . Συμβάσεις καί έγγραφα ών ή σύναψις ή έκδοσις ύπό προσώ Συμβάσεις, 
που έτερου ή νομικοΰ τοιούτου δεν άπαιτεΐ τήν έπίθεσιν σφραγΐδος, 
δύνανται νά συναφθώσιν ή έκδοθώσιν διά λογαριασμόν τοΰ Συμβου
λίου ύπό παντός προσώπου έχοντος τήν έπι τούτω γενικήν ή είδικήν 
έξουσιοδότησιν τοΰ Συμβουλίου. 

22. Τό γεγονός δτι μέλος τ ι είναι εν τών συμβαλλομένων ή κέκτη
ται συμφέρον έπί συμβάσεως συναφθείσης μετά τοΰ Συμβουλίου δέν 
επάγεται ακυρότητα της τοιαύτης συμβάσεως, τό δέ μέλος ούδεμίαν 
ύποχρέωσιν επέχει έκ μόνου τοΰ γεγονότος δτι είναι μέλος τοΰ Συμ
βουλίου νά λογοδοτήση είς τό Συμβούλιον διά τό έκ της συμβάσεως 
πραγματοποιηθέν ύπ

4 αύτοΰ κέρδος' τό μέλος δμως οφείλει δπως 
αμελλητί γνωστοποίηση τω Συμβουλίω πάν συμφέρον δπερ τοΰτο 
έχει ή κτάται έφ' οιασδήποτε συμβάσεως, έφ' δσον τοΰτο αντίκειται 
καθ' οιονδήποτε τρόπον προς τά καθήκοντα αύτοΰ ώς μέλους, ουδέν 
δικαίωμα δέ ψήφου κέκτηται έφ' οιουδήποτε θέματος άφορώντος είς 
τήν ώς εΐρηται σύμβασιν* έάν μέλος παρά ταΰτα ψηφίση, ή ψήφος 
αύτοΰ ουδόλως λαμβάνεται ύπ' δψιν. 

ΓνωστοιτοΙ

ησις συμφε

ρόντων μελών 
μετεχόντων 
ε ίς συμβάσεις. 
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ΑΙ πράξεις 
τοΰ Συμβου
λίου είναι 
Ιγκυροι καΙ 
έάν Ετι ό 
διορισμός 
μέλους τινός 
ένέχη 
ελάττωμα τι. 

Διορισμός 
Γενικού 
Διευθυντού. 

Ύπηρέται, 
κ.λ.π., τοΰ 
Συμβουλίου 

ΓενικσΙ αρμο
διότητες τοΰ 
Συμβουλίου. 

Νοείται δτι ουδέν μέλος στερείται του δικαιώματος της ψήφου έπί 
τίνος θέματος άφορώντος εις την γενικήν πολιτικήν του Συμβουλίου 
έφ* οιουδήποτε ζητήματος, έκ μόνου του λόγου δτι ή έπί τοιούτου 
θέματος άπόφασις επηρεάζει η* δύναται νά έπηρεάση συμβάσεις 
συναφθείσας η* συναφθησομένας μεταξύ αύτοϋ και τοΰ Συμβουλίου. 

23 . Και έάν έτι μεταγενεστέρως άποκαλυφθή δτι ενυπάρχει ελάτ
τωμα τι εις τον διορισμόν ή τά προσόντα προσώπου φερομένου ώς 
μέλους του Συμβουλίου ή των Επίτροπων αύτου, ή δτι μέλος του 
Συμβουλίου ή Επιτροπής τίνος έψήφισεν έπί θέματος έφ* οΰ δεν είχε 
δικαίωμα ψήφου, απασαι αϊ πράξεις at γενόμεναι είς οιανδήποτε 
συνεδρίαν του Συμβουλίου ή οιανδήποτε των Επιτροπών αύτου είναι 
έγκυροι παρά τό τοιούτον ελάττωμα ή τό γεγονός δτι τό μέλος δέν 
έκέκτητο δικαίωμα ψήφου. 

24.—(1) Τό κύριον έκτελεστικόν δργανον του Συμβουλίου είναι 
ό Γενικός Διευθυντής αύτου δστις εΐναι υπεύθυνος διά τήν έκτέλεσίν 
της πολιτικής του Συμβουλίου και τήν διαχέίρισιν των καθ* ήμέραν 
υποθέσεων αύτου. 

(2) Τό Συμβούλιον παραχωρεί εις τόν Γενικόν Διευθυντήν έκ των 
δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτου τάς αναγκαίας 
διά τήν άποτελεσματικήν διεξαγωγήν των πάσης φύσεως καθ' ήμέ
ραν υποθέσεων αύτοΟ. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής διορίζεται ύπό του Συμβουλίου τη 
έγκρίσει του Υπουργού. 

(4) Ό Γενικός Διευθυντής παρίσταται είς τάς συνεδρίας του Συμ
βουλίου και των Επιτροπών αύτου, δέν κέκτηται δμως δικαίωμα 
ψήφου έπί των ενώπιον αύτου προσαγομένων θεμάτων. 

2 5 . Τό Συμβούλιον δύναται— 
(α) νά διορίζη τους εκάστοτε αναγκαίους υπαλλήλους διά τήν 

προσήκουσαν και άποτελεσματικήν διεξαγωγήν τών έπιχει 
ρήσεων τοΟ Συμβουλίου έν τη Δημοκρατία ή έν τη αλλοδα
πή, ύπό δρους υπηρεσίας καθοριζόμενους ύπό του Συμβου
λίου τη έγκρίσει του 'Υπουργού' 

(β) νά χορηγή είς τους υπαλλήλους αύτου συντάξεις, βοηθήμα
τα ή επιδόματα αποχωρήσεως και νά έπιβάλλη άύτοΐς άναγ
καστικήν είσφοράν είς οιονδήποτε σύστημα συντάξεων ή 
εισφορών 

(γ) τη έγκρίσει του 'Υπουργού, νά ίδρυση έκτος της Δημοκρα
τίας τά αναγκαία γραφεία. 

Μέρος ΙΠ.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
26. Τό Συμβούλιον έχει καθήκον δπως— 

(α) διά τών. αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων και μέτρων έλεγ
χου έξασφαλίζη προς δφελος τών πατατοπαραγωγών τάς 
πλέον επωφελείς και οίκονομικάς διευθετήσεις διά τήν δια
βάθμισιν, συσκευασίαν, μεταφοράν, έμπορίαν, έξαγωγήν, 
φόρτωσιν και πώλησιν πατατών και γενικώς δπως προβαίνη 
είς πάσαν ένέργειαν και λαμβάνη άπαντα τά κατ* αυτό 
αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα διά τήν προαγωγήν σταθεράς 
και μεθοδικής βιομηχανίας πατατών έν τη Δημοκρατία, ώς 
και διά τήν προαγωγήν των έν τή βιομηχανία ταύτη συμφε
ρόντων τών πατατοπαραγωγών 

(β) δπως έφ 'δσον εΐναι πρακτικώς δυνατόν, έξασφαλίζη τήν 
έπί μακροπροθέσμου βάσεως αυξησιν τών κερδών τών πα
τατοπαραγωγών 
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( γ ) δπως σταθεροποίηση τά κέρδη των π α τ α τ ο π α ρ α γ ω γ ώ ν διά 
της μειώσεως, έφ* δσον τούτο εΤναι δυνατόν και τη βοηθεία 
του Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών, τών αποτελεσμάτων 

* τών βραχυχρονίών διακυμάνσεων είς τάς' τ ιμάς πατατών έν 
τη διεθνή α γ ο ρ φ ' 

(δ) δπως, έφ* δσον είναι πρακτ ικώς δυνατόν, ρυθμίζη τήν προσ
φοράν πατατών έν σχέσει προς ύφισταμένην πραγματ ικήν 
ζήτησιν, καΐ έν περιπτώσει ανάγκης δπως προβαίνη εντός 
τών πλαισίων τών τότε κρατουσών συνθηκών, έν τη διεθνή 
άγορα* καΐ τών οίκονομικών πόρων του Συμβουλίου, είς τήν 
πλέον δικαίαν διάθεσιν τοϋ εναπομείναντος πλεονάσματος 
πατατών. 

2 7 . ΕΙδικώτερον, καΐ άνευ έπηρεασμοΟ της γενικής διατάξεως τοΟ EtBiKal 
άρθρου 26, τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν— έξουσίαι 

(α) δπως άποφασίζη εκάστοτε κατά τόν ύπό του Συμβουλίου 
τη έγκρίσει τοΟ ΎπουργοΟ καθοριζόμενον τρόπον, περί της 
ποσότητος ή έτερου χαρακτηρισμού πατατών αΐτινες δυνα

¥ τόν νά πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσι παρ* οίουδήποτε πα
ράγωγου" ή δέ εκάστοτε καθοριζομένη μέθοδος λήψεως τοι
αύτης αποφάσεως δέον δπως είναι τοιαύτη ώστε νά έζασφα
λίζη δτι ή ποσότης ήν τυχόν οίοσδήποτε π α ρ α γ ω γ ό ς 
δύναται νά πωλήση ή ά λ λ ω ς διάθεση καθορίζεται καθ ' όλο

ι; κληρίαν ή μερικώς δι* αναφοράς είς τήν ποσότητα πατατών 
ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, έτερον χαρακτηρισμόν αυ
τών, αΐτινες εΙς τό παρελθόν παρήχθησαν ή ά λ λ ω ς πως διε
τέθησαν εις τίνα είδικήν γαΐαν, ή ύποστατικόν ή" ύπό είδικου 
τίνος προσώπου' 

(β) δπως προβαίνη εκάστοτε είς τόν καθορισμόν τοΟ χαρακτη
ρισμού τών πατατών αΐτινες δύνανται νά πωληθώσιν ή άλ
λως διατεθώσιν ΰφ* οίουδήποτε π α τ α τ ο π α ρ α γ ω γ ο υ ' 

( γ ) δπως καθορίζη εκάστοτε τη έγκρίσει του ΎπουργοΟ τήν 
άνωτάτην ή κατωτάτην τιμήν, καΐ τους δρους πωλήσεως και 
διαθέσεως πατατών οίασδήποτε ποσότητος, ή χαρακτηρι
σμού ύπό τίνος π α ρ α γ ω γ ο ύ ώς καΐ τά πρόσωπα είς άτινα ή 

* μέσω τών οποίων δύναται νά διενεργηθή ή πώλησις ή διά
θεσις τοιούτων πατατών* 

(δ) δπως ύποχρεοΐ τους π α ρ α γ ω γ ο ύ ς δπως πωλώσιν ή ά λ λ ω ς 
διαθέτωσι π α τ ά τ α ς οίασδήποτε ποσότητος ή χαρακτηρισμού 
ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό του Συμβουλίου, μόνον 
είς τό Συμβούλιον ή μέσω του Συμβουλίου ' καΐ δπως προ

m βαίνωσιν είς τήν παράδοσιν πατατών ώς έν τοΐς ανωτέρω, 
είς δν τόπον καΐ καθ* δν χρόνον καΐ τρόπον ήθελεν εκάστοτε 
τό Συμβούλιον καθορίσει ' 

(ε) δπως καθορίζη εκάστοτε είδικάς περιόδους έν οΙαδήποτε 
εποχή εσοδείας πατατών καθ' ά ς ή παράδοσις πατατών ύπό 
τών π α ρ α γ ω γ ώ ν είς τό Συμβούλιον ή μέσω τοΟ Συμβου
λίου απαγορεύεται , τίθεται ύπό περιορισμούς ή επιτρέπεται ' 

(στ) τηρουμένων τών διατάξεων παντός έτερου Νόμου, δπως 
έλέγχη καΐ ρυθμίζη ώς ήθελεν εκάστοτε τό Συμβούλιον 
καθορίσει τόν τρόπον : 

4 0 ) συγκομιδής, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, 
αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς έ ξ α γ ω γ ή ν 
και πώλησιν' 

(ii) χειρισμού, μεταφοράς και αποθηκεύσεως πρό της 
αποστολής ' 

*; 
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(iii) φορτώσεως εις πλοία εξωτερικού, χειρισμού, σιοι 
βάγματος, μεταφοράς, διαφυλάξεως και έκφοριώ 
σεως εκ τοιούτου πλοίου, 

πατατών οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή οιασδήποτε ποσότητος. 
(ζ) δπως τη έγκρίσει τοΰ 'Υπουργού και συμφώνως προς τήν 

υπό τού Συμβουλίου εκάστοτε λαμβανομένην άπόφασιν. 
έπιβάλη υποχρεωτική ν έγγραφήν παρά τω Συμβουλίω 
απάντων τών παραγωγών ή τίνος κατηγορίας αυτών ώς και 
απάντων τών άπασχουλουμένων εις τήν διομηχανίαν πατα
τών εν τη Δημοκρατία προσώπων ή τίνος κατηγορίας αύ 
τών* το δε Συμβούλιον δύναται να χορηγή άδειας είς τους 
ώς έν τοις ανωτέρω εγγεγραμμένους παραγωγούς ή £τερα 
πρόσωπα, άναφορικώς προς τάς περί τάς πατάτας δραστη
ριότητας αυτών, υπό δρους εκάστοτε καθοριζόμενους ύπ' 
αυτού τούτου τού Συμβουλίου τη έγκρίσει τού 'Υπουργού' 

(η) δπως εκάστοτε καθορίζη δτι οιαδήποτε κατηγορία παρα
γωγών ή έτερων προσώπων απασχολουμένων εις τήν βιο
μηχανίαν πατατών έν τή Δημοκρατία, ή δτι οιοσδήποτε χα
ρακτηρισμός πατατών ή μέθοδος πωλήσεως ή διαθέσεως πα
τατών, εξαιρούνται της εφαρμογής τών έν τή αύτη άποφάσει 
τού Συμβουλίου καθοριζομένων διατάξεων τού παρόντος 
Νόμου* 

(θ) δπως άποδέχηται τάς προσφερομένας και παραδιδομένας 
αυτώ πατάτας καθ' δν τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως 
ταΐς ύπό τού παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αυτώ έξου
σίαις, και δπως διαβαθμίζη, συσκευάζη, σημειοΐ, άποθη
κεύη, προετοιμάζη προς έξαγωγήν, άσφαλίζη, διαφημίζη, 
μεταφέρη, έξάγη, φορτώνη και πωλή ή άλλως διαθέτη, τοι
αύτας πατάτας διά λογαριασμόν τών παραγωγών αυτών 

(ι) δπως διορίζη πράκτορας έπί τή συμπεφωνημένη αντιμισθία 
και ύπό δρους ους τούτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά τήν 
προσήκουσαν και άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν άπασών ή 
τινών τών αρμοδιοτήτων δι' ών είναι έμπεπιστευμένον δυνά
μει τής αμέσως προηγουμένης παραγράφου τού παρόντος 
άρθρου' 

( ια) δπως διοική και διαχειρίζηται Ταμεϊον Σταθεροποιήσεως 
Τιμών βάσει άρχων καΐ κριτηρίων και κατά τρόπον εκά
στοτε καθοριζόμενον ύπ' αυτού τή έγκρίσει τού 'Υπουργού 
και δπως τή έγκρίσει τού 'Υπουργού προβαίνη εκάστοτε 
είς τόν καθορισμόν τού ύψους είς δ σταθεροποιούνται αί 
τ ιμαί παραγωγών πατατών παντός χαρακτηρισμού ή ποσό
τητος καθ' οιανδήποτε έποχήν εσοδείας πατατών ή οιανδή
ποτε περίοδον αυτής' 

(ιβ)δπως εκάστοτε άποφασίζη και καθορίζη τήν άνωτάτην ή κα
τωτάτην τιμήν εξαγωγής και πωλήσεως ή ετέρας διαθέσεως 
πατατών έν οιαδήποτε χώρα, ώς και τά πρόσωπα είς άτινα 
ή μέσω τών οποίων τοιαυται πατάται εξάγονται, πωλούνται 
ή άλλως πως διατίθενται' 

( ιγ) δπως κτάται καί πωλή ή έκμισθοΐ είς παραγωγούς ή £τερα 
πρόσωπα πάν δ,τι είναι άναγκαΐον διά τήν παραγωγήν, 
διαβάθμισιν, συσκευασίαν. άποθήκευσιν, προετοιμασία;' 
προς έξαγωγήν καί πώλησιν, μεταφοράν, έξαγωγήν καί πώ
λησιν πατατών, δύναται δε νά παρέχη (έπί πληρωμή ή άλ 
λως πως) εις παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας 
παρεχομένας έπί τω τέλει προαγωγής τής πλέον αποτελεσμα
τικής εκπληρώσεως τών έ\ το?ς ανωτέρω ένεργειώ\ καί 
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δραστηριοτήτων' έν πάση περιπτώσει δέον δπως ή τοιαύτη 
πώλησις ή έκμίσθωσις πραγμάτων, ή παροχή υπηρεσιών δι
ενεργήται αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον υπό τοιαύ
τας περιστάσεις ώστε νά είναι πιθανή ή χρησιμοποίησις αυ
τών είτε έξ ολοκλήρου είτε κατά κύριον λόγον άναφορικώς 
προς τήν ύπό παραγωγών παραγωγήν πατατών* 

(ιδ) δπως συνεργάζηται μετά παντός έτερου προσώπου κατά 
τήν ένάσκησιν τών δυνάμει τών παραγράφων (θ) και (ιγ) 
του παρόντος άρθρου εξουσιών οτύτοΟ και δπως πράττη πάν 
δ,τι ενδεχομένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει τήν ύπό 
τών προσώπων τούτων διενέργειοα> τοιούτων πράξεων' 

(ιε) δπως έ'ρχηται είς συμφωνίας, συναπτή συμβάσεις ή άναλαμ
βάνη υποχρεώσεις μεθ' οίασδήποτε αρχής ή προσώπου εν 
αναφορά προς οίανδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου 
υποχρεώσεων του Συμβουλίου' 

(ιστ) είδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τε
λευταίας ανωτέρω παραγράφου— 

(i) δπως έ'ρχηται εις διαπραγματεύσεις και υπογραφή οι
ανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν ή έτέραν ύποχρέωσιν 
μεθ' οιασδήποτε αρχής ή προσώπου έν αναφορά 
προς τάς δαπανάς τάς άφορώσας είς τήν έμπορίαν 
και εξαγωγή ν πατατών, περιλαμβανομένων και τών 
μεταφορικών, θαλασσίων ναύλων, τών ασφαλίστρων 
έπί θαλασσίας ασφαλίσεως και τών παρομοίας φύσε
ως δαπανών" καΐ 

(ii) δπως έ'ρχηται είς συμφωνίαν, συναπτή συμβάσεις ή 
άναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ' οιουδήποτε έτερου 
Συμβουλίου Εμπορίας, ίδρυθέντος ή ίδρυθησομένου 
έν τη Δημοκρατία δυνάμει οιουδήποτε νόμου, άναφο
ρικώς προς τήν διατήρησιν κοινού εκτελεστικού προ
σωπικού καΐ οικήματος ή καί ετέρας διυΐκητικάς δι
ευκολύνσεις' 

(ιζ) δπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή είς τήν λήψιν καί δια
νομήν στατιστικών και έτερων πληροφοριών αΐτινες κατά 
τήν γνώμην αυτού* σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπον ή 
άφορώσι τήν παραγωγήν ή έμπορικήν τοποθέτησιν πατατών 
έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΟ. 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβα
νομένων επιτρέπει τήν γνωστοποίησιν οίασδήποτε πληροφο
ρίας κατά παράβασιν του άρθρου 54. 

Νοείται περαιτέρω δτι το γεγονός δτι αί διανεμηθεΐσαι 
στατιστικά! καί πληροφορίαι υπήρξαν έσφαλμέναι ή οίαδή
ποτε παράλειψις του Συμβουλίου προς λήψιν καί κυκλοφο
ρίαν τοιούτων στατιστικών ή έτερων πληροφοριών ουδέν δι
καίωμα αποζημιώσεως παρέχουν είς τους παραγωγούς ή 
οιονδήποτε έτερον πρόσωπον' 

(ιη) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη τήν διεξαγωγήν 
ερευνών έν οιαδήποτε χώρα περί τήν πραγματικήν ή δυ
νητικήν ζήτησιν, περιλαμβανομένης καί της διεξαγωγής 
ερευνών περί το δυνατόν εφαρμογής οίασδήποτε μεθόδου 
ήτις θά προεκάλει ζήτησιν' 

(ιθ) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη διευθετήσεις άποσκο
πούσας είς τήν αϋξησιν της καταναλώσεως πατατών της Δη
μοκρατίας είτε γενικώς είτε είδικώτερον παρά τίνος χώρας' 



556 

Τό Συμβούλιον 
δύναταινά 
έκδώση 
έντολάς. 
Κανονισμούς 
καΐ διατάγμα
τα δια τήν 
ρύθμισιν καΐ 
ίλεγχςν της 
εμπορίας καΐ 
εξαγωγής 

(κ) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη τήν διεξαγωγήν ερευ
νών περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον των βελτιωμέ
νων μεθόδων δσον καΐ του εξοπλισμού) άφορώντων εις τήν 
παραγωγήν, παρασκευήν προς έμπορίαν, μεταφορών, άποθή
κευσιν και φόρτωσιν πατατών 

(κα) δπως άνευ επηρεασμού τών διατάξεων της παραγράφου (θ) 
του παρόντος άρθρου, άναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς 
ή χάριν επιδείξεως οιανδήποτε τών έν τη προηγουμένη πα
ραγράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί τήν έμπορίαν 
και έξαγωγήν πατατών( και ούτω λαμβάνη ευθέως πληροφο
ρίας περί τάς άπαιτουμένας διά τοιαύτας ενεργείας δαπανάς 
ως και περί τάς δυναμένας νά έπιτευχθώσι τιμάς τών έν τη 
διεθνή αγορά* διατιθεμένων πατατών της Δημοκρατίας' 

(κβ) δπως προβαίνη εις είσηγήσεις και συμβουλεύη τόν "Ύπουρ
γόν περί τήν άσκησιν τών εξουσιών αύτου προς θέσπισιν 
Κανονισμών, δυνάμει του περί "Εξαγωγής Γεωργικών Προϊ
όντων Νόμου έν άναφορφ προς τόν καθορισμδν βαθμού και 
επιπέδου ποιότητος πατατών και τήν συσκευασίαν αυτών' 

(κγ) δπως πράττη παν δ,τι ενδεχομένως ή άναγκαίως συνεπά
γεται ή ένάσκησις τών δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου παραχωρηθεισών τώ Συμβουλίω εξουσιών 

(κδ) δπως τή έγκρίσει του Υπουργού ένασκή πασαν έτέραν άρ
μυδιότητα ήν τό Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον διά 
τους έν τω άρθρω 26 καθοριζόμενους σκοπούς' 

(κε) δπως τή έγκρίσει του Υπουργού χορηγή, άρνήται τήν χορή
γησιν, έκδίδη ύπό δρους ή άκυροι οιανδήποτε άδειαν ή £γ
γραφον έξουσιοδότησιν έκδιδομένην διά τους σκοπούς της 
παραγράφου (ζ) του παρόντος άρθρου ή τους σκοπούς τών 
άρθρων 47 και 48. 

28.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται . εκάστοτε νά 'έκδίδη τοιαύτας 
έντολάς άφορώσας είς τήν ρύθμισιν καΐ £λεγχον της εμπορίας και 
εξαγωγής πατατών ως ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκόπιμους διά τήν 
άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν τών δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου αρμο
διοτήτων αύτου' ίνα δέ έξασφαλίση πιστήν τήρησιν πάσης ούτω εκδο
θείσης ύπ' αύτου εντολής τό Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη ωσαύτως 
τους κατ' αυτό εκάστοτε ενδεδειγμένους Κανονισμούς και διά δια
τάγματος γνωστοποιουμένου κατά τρόπον καθοριζόμενον κατά τό 
δοκούν ύπό του Συμβουλίου, νά καθορίση— 

(α) τά πρόσωπα ύφ' ών θά έφαρμόζωνται ol τοιούτοι Κανονι
σμοί' 

(β) τήν χρονικήν και τοπικήν ίσχύν τών διατάξεων τών τοιούτων 
Κανονισμών* διά παρομοίου δέ διατάγματος δύναται νά τρο
ποποιή, μεταβάλλη, άναστέλλη, ή άκυροι απαντάς ή οιον
δήποτε τών τοιούτων Κανονισμών ή διαταγμάτων. 

"Απαντες οί δυνάμει τών εκάστοτε έν ίσχύϊ εξουσιών γενόμενοι 
Κανονισμοί καΐ διατάγματα κέκτηνται τήν αυτήν ίσχύν ώς έάν διε
λαμβάνοντο έν τω παρόντι Νόμω. 

(2) Ουδείς τών συμφώνως τω αμέσως προηγουμένω έδαφίω γενο
μένων ύπό τοΟ Συμβουλίου Κανονισμών και διαταγμάτων εκδίδεται 
ή τίθεται έν Ισχύϊ έκτος— 

(α) έάν δοθή είς τόν Ύπουργόν ή τόν άντιπρόσωπον αύτου προ
ηγουμένη έγγραφος έίδοποίησις περί της προθέσεως εκδό
σεως τοιούτου Κανονισμού ή διατάγματος, ή 
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(β) άμα τη παρόδω επτά ήμερων άφ' ής ή έγγράφος έΙδοπρΐΐ)σις 
περί της εκδόσεως του Κανονισμού* ή διατάγματος έπεδόθη 
τφ Υπουργώ ή τω άντιπροσώπω αύτου. 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον ουδόλως εφαρμόζεται επί περιπτώ
σεων ή κατηγοριών περιπτώσεων είδικώς καθοριζομένων Οπό τοΟ 
'Υπουργού δι* έγγραφου αύτου εκάστοτε επιδιδομένου τώ Συμβου
λίω. ν 

(3) Προς άρσιν οίασδήποτε αμφιβολίας διά του παρόντος διακη
ρύττεται δτι at διατάξεις του άρθρου 27 καΐ αί προηγούμεναι διατά
ξεις του παρόντος άρθρου άφορώσι μόνον είς τήν Ικανότητα τοΟ Συμ
βουλίου ώς νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου, έκτος δέ έάν 
άλλως πρόνοώσι, ουδεμία των είρημένων διατάξεων δύναται νά έρμη
νευθή ώς παρέχουσα έξουσίαν τω Συμβουλίω προς παράδασιν οίου
δήποτε νομοθετήματος ή κανόνος δικαίου. 

29. 'Οσάκις τό Συμβούλιον κρίνη τούτο άναγκαΐον προς έκπλή 'Εξουσία 
ρωσιν οίασδήποτε των δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων "ρο<;ληΨιν_ 
αύτου, δύναται νά έπιδώση είς οιονδήποτε πρόσωπον έγγραφον άπαί π ΐΡ0,')0Ριων· 
τησιν καλούσαν αυτό δπως παράσχη τφ Σουμβουλίω εντός της ύπό 
του Συμβουλίου καθωρισμένης προθεσμίας και ύπό τον καθώρισμέ
νον ύπ* αύτου τύπον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις καΐ λαιπάς 
πληροφορίας (περιλαμβανομένης καΐ της προσαγωγής βιβλίων καΐ 
έτερων έγγραφων) άναφορικώς προς τάς πατάτας ώς ήθελον εκά
στοτε καθορισθή έν τη τοιαύτη εγγράφω απαιτήσει. 

30.—(1) Πας έχων τήν προς τούτο έγγραφον άδειαν τοΟ Συμβου Εξουσία 
λίου καΐ ϊνα έξασφαλισθη ή τήρησις των διατάξεων του παρόντος είσοδοα 
Νόμου ή οίασδήποτε εντολής, κανονισμού ή διατάγματος δυνάμει ^ Γ ^ 
τοΰ Νόμου τούτου γενομένου ύπό του Συμβουλίου, δύναται κατά 
πάντα εύλογον χρόνον καΐ τή επιδείξει της σχετικής αδείας νά είσέρ
χηται καΐ έπιθεωρη γαίας, τόπους, κτίρια, πλην των κατοικιών, μετα
φορικά οχήματα, ή πλοΐα άτινα ώς οδτος ευλόγως πιστεύει χρησιμο
ποιούνται διά τήν παραγωγήν πατατών ή τήν διενέργειαν οίασδήποτε 
πράξεως εκάστοτε ρυθμιζόμενης ύπό του Συμβουλίου δυνάμει των 
διατάξεων της παραγράφου (στ) του άρθρου 27. 

(2) Παν πρόσωπον έχον τοιαύτην άδειαν ώς έν τοις ανωτέρω δύνα
ται νά προβή είς έπιθεώρησιν και δειγματοληψίαν πατατών είς olav
δήποτε τών μνημονευομένων έν τφ αμέσως προηγουμένω έδαφίω περι
στάσεων. 

Μέρος IV.OIKONOMIKAI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
3 1 . Τό Συμβούλιον έχει Ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρί

σεως, ή διαθέσεως οίασδήποτε περιουσίας, κινητής τε καί ακινήτου, 
επί τω τέλει ένασκήσεως οίασδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου 
εξουσιών ή αρμοδιοτήτων αύτου, ώς καί συμβατική ν τοιαύτην. 

32 . Τά εκάστοτε είς πίστιν του Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα 
δύνανται είτε ν* άποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαρια
σμόν καταθέσεων παρ* οΙαδήποτε Τραπέζη, είτε, έφ* όσον είς δεδο
μένον χρόνον δέν είναι αναγκαία διά τάς αρμοδιότητας τοΟ Συμ
βουλίου, νά έπενδυθώσιν είς χρεώγραφα είς άτινα ol 'Επίτροποι 
(Trustees) δύνανται νά έπενδύσωσι χρήματα τοΟ τραστ (Trust) δυνάμει 
του περί 'Επιτρόπων (Trustees) Νόμου ή τή έγκρίσει τοΟ 'Υπουργού 
νά έπενδυθώσι ταύτα είς οΙαδήποτε έτερα χρεώγραφα. 

33.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται νά σχηματίζη άποθεματικόν έκ 
ποσών εκάστοτε καθοριζομένων ύπ* αύτοΟ κατά τό δοκούν, δπερ καί 
νά χρησιμοποιή διά τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων αύτου ή σχετικώς 
προς ταύτας καθ' δ ν χρόνον καί τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει. 

' Εξουσία 
κτήσεως 
κινητής ή" 
ακινήτου. 
περιουσίας 
καί συμβατική 
Ικανότης. 
Επενδύσεις. 

Κεφ. 193. 

Πλεόνασμα. 
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Έ ξ ρ υ σ Ι α 
πρός'σόναψιν 
δανείων. 

*Η Κυβέρνη

σις δύναται 
να εγγυηθώ 
τά δάνε ια . 

' Εξουσία 
παροχής 
δανείων 
είς Ετερα 
Συμβούλ ια 
'Εμπορίας 
Προϊόντων. 

Χορηγήσεις 
ε ίς παρα

γωγούς . 

Λήψις καΐ 
διανομή του 
προϊόντος της 
πωλήσεως. 

(2) Έάν τό Συμβούλιον κρίνη δτι τό οΟτω σχηματισθέν άποθεμα
τικόν υπερβαίνει τάς άνάγκας του Συμβουλίου διά τάς δυνάμει του 
παρόντος Νόμου δραστηριότητας αύτου, είς τους πατατοπαραγωγούς 
διαμοιράζεται κατά τόν πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρί
σιν του Συμβουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ' αύτοΰ κα
τά τό δοκοΰν. 

34.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται τη έγκρ[σει του Υπουργού και 
επί τω τέλει ένασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιο
τήτων αύτου, νά συναπτή δάνεια κατά τρόπον, έναντι ασφαλείας κα ι 
υπό δρους καθοριζόμενους ύπό του Συμβουλίου μετά του εκάστοτε 
δανειστού αυτού. 

(2) Ό 'Υπουργός δύναται κατά νόμον νά παράσχη γενικήν εγκρι
σιν διά τήν ύπό του Συμβουλίου σύναψιν δανείων μή υπερβαινόντων 
τό καθοριζόμενον ύπό του Υπουργού ποσόν ό Υπουργός καθορίζει 
ωσαύτως και τους δρους συνάψεως τοΰ δανείου ώς καΐ τήν παρασχε
θησομένην άσφάλειαν. 

35 . Ό 'Υπουργός Οίκονομικών εκπροσωπών τήν Κυβέρνησιν δύνα
τα ι νά έγγυηθή κατά τρόπον καΐ ύπό δρους καθοριζόμενους ύπ* 
αύτου κατά τό δοκούν τήν πληρωμήν τόκου καΐ κεφαλαίου ή έκατέ
ρου έξ αυτών, οίουδήποτε δανείου είς τήν σύναψιν τοΰ οποίου τό 
Συμβούλιον προτίθεται νά προβη. 

36. Τό Συμβούλιον δύναται τη έγκρίσει του 'Υπουργού νά παρά
σχη βραχυπρόθεσμα δάνεια εις οιαδήποτε £τερα, δυνάμει Νόμου Ιδρυ
θέντα ή ίδρυθησόμενα, Συμβούλια 'Εμπορίας Προϊόντων. 

37 . Τό Συμβούλιον δύναται νά προβή είς άρχικάς πληρωμάς έ'ναντι 
τοϋ τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμού εϊς οιονδήποτε παρα
γωγόν βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού καΐ κατηγορίας τών 
πατατών άτινας τό Συμβούλιον απεδέχθη και εις τήν συσκευασίαν 
τών οποίων προέβη διά λογαριασμόν αύτου. 

Νοείται δτι αί τοιαύται άρχικαί πληρωμαί έν ουδεμία περιπτώσει 
καΐ ουδέποτε υπερβαίνουν τά έβδομήκοντα πέντε έπί τοις εκατόν 
του καθαρού ποσού δπερ τό Συμβούλιον υπολογίζει δτι θά λάβη ό 
παραγωγός διά τάς πατάτας αυτού συμφώνως τή προνοουμένη έν 
άρθρω 38 διαδικασία. 

38.—(1) Τό Συμβούλιον λαμβάνει όλόκληρον τό καθαρόν προϊόν 
τό προκύπτον έκ πωλήσεων πατατών γενομένων ύπό του Συμβουλίου 
διά λογαριασμόν τών παραγωγών και μέριμνα δπως τά ούτω λη
φθέντα χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ τών παραγωγών ό τρόπος, ή 
αναλογία και αί περιστάσεις ύφ' ας χωρεί ή τοιαύτη διανομή απο
φασίζονται και καθορίζονται εκάστοτε ύπό του Συμβουλίου. 

(2) Διά τους σκοπούς του αμέσως προηγουμένου εδαφίου 
άναφορικώς προς πατάτας γενομένας άποδεκτάς ύπό του Συμβου
λίου καί πωληθείσας ύπ' αύτου, τό Συμβούλιον δύναται νά προβη 
είς μεταγενεστέρας ή τελικάς πληρωμάς ή είς άμφοτέρας τάς τοιοτύ
τας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει του 
οποίου αί έκ τών πωλήσεων καθαρά! εισπράξεις νά συγκεντροΰνται 
είς κοινόν ταμεΐον με βάσιν χρονικήν καί βάσει τοϋ χαρακτηρισμού 
καί της κατηγορίας τών πωλουμένων πατατών καί διανέμωνται είς 
τους παραγωγούς συμφώνως προς τήν συμμετοχήν αυτών είς τό οί
κεΐον κοινόν ταμεΐον. 

(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά συμψηφίση μετά τών διανεμητέων 
είς οίονδήποτε παραγωγόν χρημάτων χορηγήσεις γενομένας δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ άρθρου 37, ή τό ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή 
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Κεφάλαια τοΰ 
Συμβουλίου. 

τέλους καθοριζομένου ύπό των διατάξεων των άρθρων 44 και 45, 
ή έτερα χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπό του παράγωγου τω Συμ
βουλίω. 

(4) 'Επί τω τέλει εξακριβώσεως τοΰ καταβληθησομένου είς τίνα 
πατατοπαραγωγόν καθαρού προϊόντος της πωλήσεως πατατών παρα
δοθεισών τω Συμβουλίω και γενομένων αποδεκτών ύπ* αύτοΰ, καΐ 
γενικώτερον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή άπόφασις τοΰ 
Συμβουλίου καθ' δσον άφορα τον χαρακτηρισμόν και τήν κατηγο
ρίαν τών τοιούτων πατατών, τήν μέθοδον καθορισμού τών παρακρα
τήσεων τών γενομένων άναφορικώς προς είσφοράς, τέλη και δαπανάς 
διενεργηθείσας διά την έμπορίαν και πώλησιν τών πατατών ύπό τοΟ 
Συμβουλίου διά λογαριασμόν του παράγωγου, και γενικώς τήν μέ
θοδον καθορισμού τοΰ έν τη πραγματικότητι καθαρού προϊόντος της 
πωλήσεως, είναι τελεσίδικος. 

39. Τά κεφάλαια και α'ι πρόσοδοι τοΰ Συμβουλίου προέρχονται— 
(α) έκ τών εκάστοτε έξειδικευομένων τω Συμβουλίω ποσών 

διά ψήφου της Βουλής τών Αντιπροσώπων ή δι* οιασδήποτε 
αποφάσεως της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων δι* ής παραχω
ρούνται χρηματικά τίνα ποσά δυνάμει τών διατάξεων οιου
δήποτε Νόμου' 

(β) έκ διαθεσίμων προερχομένων έκ της πωλήσεως πατατών' 
(γ) έκ διαθεσίμων προερχομένων έξ εισφορών και τελών πλη

ρωτέων ύπό τών παραγωγών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Νόμου' 

(δ) έκ διαθεσίμων κερδαινομένων έξ οιουδήποτε περιουσιακού 
στοιχείου ή επενδύσεως του Συμβουλίου' 

(ε) έκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει τών εξουσιών 
συνάψεως δανείων δι* ών περιβέβληται τό Συμβούλιον δυνά
μει τοΰ παρόντος Νόμου' 

(στ) έκ παντός έτερου ποσοΰ ή στοιχείου ενεργητικού δπερ καθ' 
.... οίονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω 

Συμβουλίω άναφορικώς προς οίονδήποτε. ζήτημα συναφές 
προς τάς αρμοδιότητας αύτοΰ. 

40. Τό Συμβούλιον δύναται νά διαθέτη τά είς τήν διάθεσιν αύτοΰ Λαπάναι 
κεφάλαια— 

(α) διά τήν διενέργειαν πληρωμών είς παραγωγούς διά πατά
τας έφ' ών τό δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν είς τό Συμ
βούλιον δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' 
διά τήν σταθεροποίησιν τών τιμών τών πατατών τών πληρω
τέων είς παραγωγούς' νοείται δτι τό Συμβούλιον δύναται 
νά περιορίση τήν χρήσιν χρημάτων έκ τοΰ Ταμείου Σταθερο
ποιήσεως Τιμών είς τοιαύτας ποσότητας πατατών ή έτερον 
χαρακτηρισμόν αυτών ως τό Συμβούλιον ήθελε, τη έγκρίσει 
τοΰ Ύπουργοΰ, εκάστοτε καθορίσει' 
δι ' άπάσας τάς δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου άσκουμένας 
αρμοδιότητας τοΰ Συμβουλίου ή τινας έξ αυτών, και σχετι
κώς προς τοιαύτας αρμοδιότητας' '' 
διά τάς δαπανάς διοικήσεως τοΰ Συμβουλίου' 
διά πληρωμάς είς έκτακτα έξοδα ή έτερα αποθεματικά" 

(στ) διά τόκους πληρωτέους έπί χρηματικών δανείων συναφθέν
των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου' 

(ζ) διά τάς πληρωμάς μισθών και επιδομάτων τοΰ Προέδρου και 
τών μελών τοΰ Συμβουλίου άναφορικώς προς τά καθήκοντα 
των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου' 

(η) διά τάς πληρωμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συν
τάξεων είς τους υπαλλήλους και ύπηρέτας τοΰ Συμβουλίου' 

( β ) 

(V) 

(δ) 
(ε) 
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Καθήκοντα 
Συμβουλίου, 
Λογαριασμοί 
καΐΕλεγχος. 

Καθήκον 
παροχής πλη
ροφοριών. 

"Επισφαλείς 
δφειλαΐ. 

(θ) δια τά έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος 
εφαπτόμενου των πατατών περιλαμβανομένων χρηματικών 
ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εϊς ιδρύματα ίδρυθέντα διά 
την διενέργειαν τοιούτων ερευνών' 

(ι) διά τήν κάλυψιν τών διά τόν σχηματσμόν και ΐδρυσιν του 
Συμβουλίου οιενεργηθεισών δαπανών αΐτινες δυνατόν νά 
έγένοντο τη έγκρίσει του ΎπουργοΟ διά λογαριασμόν τοΟ 
Συμβουλίου πρό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου" 

( ια) δι* οιονδήποτε σκοπόν δι' δν τό Συμβούλιον επέχει ύποχρέ
ωσιν δυνάμει του παρόντος ή οίουδήποτε έτερου Νόμου όπως 
χρησιμοποιή τά κεφάλαια αύτοΟ. 

41.—(1) Τό Συμβούλιον οφείλει δπως— 
(α) τηρη τους προσήκοντος λογαριασμούς περί πάσης συναλ

λ α γ ή ς αύτου συμφώνως τών παραδεδεγμένων άρχων και 
κατά τρόπον τυγχάνοντα της επιδοκιμασίας του ΎπουργοΟ" 

(β) έτοιμάζη ετησίως κατάστάσιν λογαριασμών, περιβεβλημέ

νην τοιούτον τύπον, περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συν

τεταγμένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αυτή νά παρουσιά

ζη αληθή και δικαίαν δψιν τής οίκονομικής καταστάσεως 
του Συμβουλίου καΐ τών αποτελεσμάτων τών δραστηριοτή

των αύτου διά τήν λογιστικήν περίοδον εις ήν ή είρημένη 
κατάστασις άφορα. 

(2) ΟΙ λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται ύπό μέλους λογι
στικού οίκου είς δν μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστ ι τούτου ή 
ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως ύπό του Συμβουλίου τη 
έγκρίσει του ΎπουργοΟ. 

(3) Τό ταχύτερον δυνατόν άπό του τέλους έκαστης λογιστικής 
περιόδου τό Συμβούλιον αποστέλλει είς τόν Ύπουργόν έκθεσιν περί 
τήν κατά τήν περίοδον ταύτην άσκησιν τών αρμοδιοτήτων και δρα
στηριοτήτων αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου, όμου μετ* αντιγρά
φου τής καταστάσεως τών έξελεγχθέντων λογαρ ιασμών του Συμβου
λίου διά τήν αυτήν περίοδον, ως και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως 
γενομένης ύπό τών ελεγκτών έπί τής τοιαύτης καταστάσεως ή τών 
λογαρ ιασμών του Συμβουλίου. 

(4) Εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων κατατίθεται άντίγραφον 
πάσης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαρ ιασμών και 
εκθέσεως τών ελεγκτών. 

(5) 'Αντ ίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαρ ιασμών έτοιμα
σθεισών ύπό τοΟ Συμβουλίου δυνάμει τοΟ παρόντος αρθροϋ διατί
θενται ε'ις τό κοινόν έ'ναντι ευλόγου τινός τιμήματος. 

(6) Έ ν τω παρόντι άρθρω «λογιστική περίοδος» σημαίνει περίοδον 
άρχομένην ά μ α τή ένάρξει τής Ισχύος του παρόντος Νόμου και λή
γουσαν κατά τίνα ήμερομηνίαν καθοριζομένη ν ύπό τοΟ Συμβουλίου 
ουχί δμως βραδύτερον τών δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε έτέραν μετα
γενεστέραν περίοδον ουχί μείζονα τών δώδεκα μηνών άρχομένην α μ α 
τή λήξει τής προηγουμένης λογιστικής περιόδου. 

4 2 . Τό Συμβούλιον οφείλει νά παρέχη τω Υ π ο υ ρ γ ώ π ά σ α ς τάς 
αίτουμένας εκάστοτε έξ αύτοΟ οίκονομικάς και στατιστικάς εκθέ
σεις. 

4 3 . Τό Συμβούλιον δύναται νά προβή, τή έγκρίσει τοΟ ΎπουργοΟ, 
ε'ις τήν διαγραφήν τών επισφαλών οφειλών. 
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Τέλη. 

Μέρος V ΥΠΟΧΡΕΩΣ1Σ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 

44. "Εκαστος παραγωγός καταβάλλ.ει τω Συμβουλίω είσφοράνής Είσφοραΐ. 
το ποσόν κατ* όκάν πατατών παραδιδομένων υπ' αύτοΰ τω Συμβου
λίω καθορίζεται εκάστοτε υπό του Συμβουλίου αναλόγως των αναγ
κών αύτοΟ προς κάλυψιν τών διοικητικών και υπηρεσιακών δαπανών 
τών γενομένων υπό τοΰ Συμβουλίου έν τη ενασκήσει τών δυνάμει τών 
διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ. Αϊ τοιαΟται 
είσφοραί υπολογίζονται αναλόγως τών τιατα-τών αΐτινες παρεδόθησαν 
ύφ' έκαστου παράγωγου κατά τίνα περίοδον εκάστοτε καθοριζομέ
νην υπό του Συμβουλίου. 

45.—(1) Τό Συμβούλιον δύναται να έπιβάλη είδικόν τέλος f\ τέλη 
έπι παραγωγών— 

(α) έπι τω τέλει σταθεροποιήσεως τών πληρωτέων είς παραγω
γούς τιμών πατατών' 

(β) ίνα καλυφθώσιν οίαιδήποτε ζημίαι αΐτινες ήθελον έπενεχθώσι 
τω Συμβουλίω έν τη ενασκήσει οιασδήποτε τών δυνάμει του 
παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ' 

(γ) ίνα έξασφαλισθή δικαία εφαρμογή τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου μεταξύ άπασών τών τάξεων τών παραγωγών. 

(2) Τά τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν έκατοστιαίαν άνα
λογίαν εκάστοτε καθοριζομένην υπό του Συμβουλίου έπι τοΰ καθαρού 
προϊόντος τών ύπό του Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων τών 
πατατών έκαστου παραγωγού και δι' αναφοράς είς τάς διενεργου
μένας παραδόσεις πατατών ύφ' έκαστου παραγωγού προς τό Συμ
βούλιον κατά τίνα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην ύπό του Συμ
βουλίου. 

46. Τα ποσά τών ύπό τίνος παραγωγού δυνάμει του άρθρου 44 
πληρωτέων εισφορών ως και τό ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος 
έπί τίνος παράγωγου δυνάμει του άρθρου 45 δύνανται να διεκδικη
θώσιν ώς χρέη οφειλόμενα τω Συμβουλίω ύπό τοΰ παραγωγού 
τούτου. 

Μέρος V T .  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ 

47. 'Από της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, άνευ της 
έγγραφου αδείας του Συμβουλίου απαγορεύεται ή ύπό τών παρα
γωγών πώλησις, εμπορία ¥\ άλλως πως διάθεσις πατατών, ή οιουδή
ποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος αυτών, προοριζομένων δι' έξαγω
γήν. 

48.—(1) 'Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου απα
γορεύεται ή εξαγωγή πατατών ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσό
τητος αυτών εξαιρέσει— 

(α) πατατών έφ* ών τό δικαίωμα κυριότητος περιήλθε τω Συμ
βουλίω δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 49' ή 

(β) πατατών ή εξαγωγή τών οποίων έτυχε της προς τούτο δεού
σης αδείας τοΰ Συμβουλίου. 

(2) 'Από της ενάρξεως της ίσχύος τοΰ παρόντος Νόμου απαγο
ρεύεται ή εξαγωγή πατατών ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότη
τος αυτών ύπό παντός προσώπου εξαιρέσει— 

(α) προσηκόντως διωρισμένου πράκτορος ενεργούντος δια λο
γαριασμόν τοΰ Συμβουλίου' ή 

(β) παντός έτερου προσηκόντως εξουσιοδοτημένου ύπό τοΰ Συμ

βουλίου προσώπου. 

Διεκδίκησις 
ε[σφορών. 

Περιορισμοί 
έπί παραγω

γών άναφορι

κώς προς την 
έμπορίαν 
πατατών 
δ ι ' έξαγωγήν . 

Περιορισμοί 
έπί πατατών 
δυναμένων νά 
έξαχθώσι κα ι 
έπϊ προσώπων 
δυναμένων νά 
έξάγωσι 
πατάτας. 
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Κτήσις 
δικαιώματος 
κυριότητος 
επί πατατών 
γενομένων 
αποδεκτών 
ύπό τοϋ 
Συμβουλίου. 

"Οροι αποδο
χής πατατών 
προσφερομέ
νων τώ 
Συμβουλίω. 

Διακριτική 
εξουσία 
Συμβουλίου 
δπως άπο
δεχθή πατάτας 
κατ' έξαίρεσιν 
των δρων 
αποδοχής. 

49. 'Επί ιώ τέλει έναοκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου 
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, τό δικαίωμα κυριότητος έπί πασών 
των πατατών άτινας τό Συμβούλιον απεδέχθη έξ οιουδήποτε παρά
γωγου προς πώλησιν ή διάθεσιν αυτών δια λογαριασμόν του τελευ
ταίου, περιέρχεται τώ Συμβουλίω δυνάμει του παρόντος άρθρου και 
άνευ ετέρας μεταβιβαστικής πράξεως. 

50. Τό Συμβούλιον αποδέχεται πατάτας παραδιδομένας αύτώ έφ' 
δσον είναι εξαγώγιμου επιπέδου, ή πατάτας διά διαβάθμισιν και 
συσκευασίαν εξαγώγιμου επιπέδου, δι* έξαγωγήν και πώλησιν ή έτέ
ραν διάθεσιν, διά λογαριασμόν τών παραγωγών συμφώνως ταΐς δια
τάξεσι του παρόντος Νόμου. 

Νοείται δτι— 
(α) ή ποσότης τών προσφερομένων και παραδιδομένων τω Συμ

βουλίω ή εις τους αντιπροσώπους αυτού πατατών, ό τόπος, 
ό χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ώς 
και ό χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε ύπό του 
Συμβουλίου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τών παραγράφων (δ) 
και (ε) του άρθρου 27' 

(β) τό Συμβούλιον δύναται νά μή άποδεχθή πατάτας παρα
χθείσας καθ' οιανδήποτε περίοδον εσοδείας πατατών προ
γενεστέραν της περιόδου καθ' ή ν ήρξατο ή Ισχύς τών διατά
ξεων του παρόντος Νόμου. 

5 1 . "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων του άρθρου 50, τό Συμβού
λιον κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως άποδέχηται πατάτας εξα
γώγιμου ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρι
σμού, παραδιδομένας και προσφερόμενος αύτώ μετά τήν περίοδον 
τών καθωρισμένων προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μή συνάδοντα 
προς τάς διατάξεις του άρθρου 50. 

Νοείται δτι— 
(α) τό Συμβούλιον πιστεύει δτι δύναται νά έξεύρη άγοράν διά 

τάς τοιαύτας πατάτας' καί 
(β) ή ύπό τοΰ Συμβουλίου διά τόν παραγωγόν γενομένη εξα

γωγή καί πώλησις, ή έτερα διάθεσις τοιούτων πατατών γί
νεται δι* άμεσον λογαριασμόν του παράγωγου' καί 

( γ ) ^ ! οϋτω πωλούμεναι ή άλλως πως διατιθέμεναι πατάται δέν 
υπόκεινται εις τάς οικείας δκχτάξεις περί Ταμείου Σταθερο
ποιήσεως Τιμών του Συμβουλίου. 

Ψευδείς 
παραστάσεις. 

Μέρος VII.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
52. Πας όστις.» ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ώς άντιπρό

σωπον του Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του 
Συμβουλίου, είναι ένοχος αδικήματος. 

Γενικά 
αδικήματα. 

53 . Πάς δστις

(«) 
(β) 

(Υ) 

παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 47 ή 48' 
παραβαίνει ή δέν συμμορφουται προς τους δρους εξουσιο
δοτήσεως παρασχεθείσης ύπό του Συμβουλίου δυνάμει τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου' ή 
παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορ
φωθή προς οιανδήποτε ύποχρέωσιν, έντολήν, κανονισμόν, ή 
διάταγμα γενόμενον ύπό του Συμβουλίου συμφώνως ταΐς 
διατάξεσι του άρθρου 28' ή 
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(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορφωθή προς οίαν
, δήποτε άπαίτησιν γενομένη ν υπό του Συμβουλίου ή ύποχρέ-

ωσιν έπιβληθεΐσαν υπ' αυτού συμφώνως τω άρθρω 29, ή συμ
μορφούμενος προς τούτο προβαίνει εις δήλωσιν ήτις έν γνώ
σει του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχειον ή έκ 
βαρείας αμελείας προβαίνει εις δήλωσιν ψευδή έν τινι ούσι
ώδεί αυτής στοίχε ίω' ή 

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησα/ έν οίωδήποτε 
άρχείω τηρουμένω συμφώνως προς οίανδήπρτε των δυνάμει 
τοΟ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων τοΟ Συμβουλίου, ή συμ
φώνως τοις έν τοΐς ανωτέρω προσάγει έγγραψον έν γνώσει 
αύτου διαλαμβάνον έγγραφήν ψευδή έν τινι ούσιώδει αυτής 
στοιχείω, ή έκ βαρείας αμελείας προσάγει έγγραφον δια
λαμβάνον τοιαύτην έγγραφήν' ή 

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόν
τως έξουσιοδοτημένον ύπό του Συμβουλίου δυνάμει του 
άρθρου 30, 

είναι ένοχος αδικήματος. 

54. 'Εάν πρόσωπον τι γνωστοποίηση πληροφορίαν ληφθείσαν ύπ' 
αύτου έν τή ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης άύτω 
ή τω Συμβουλίω δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή δέ 
γνωστοποίησις γενή άλλως ή— 

(α). τή συναινέσει του προσώπου δπερ παρέσχε την σχετικήν πλη
ροφορίαν' 

(β) εις τόν Ύπουργόν ή τόν Άντιπρόσωπον αύτου, ή είς τίνα 
σύμβουλον ή ύπάλληλον του Συμβουλίου' ή 

(γ) έν τω τύπω συνάψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών 
παρασχεθεισών ή ληφθεισών έξ αριθμού τίνος προσώπων, 
της συνάψεως ταύτης ούσης οϋτω διατετυπωμένης ώστε νά 
μή είναι δυνατή ή βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων άφορών
των είς τήν έπιχείρησιν έπί μέρους προσώπων' ή 

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής τίνος διαδικασίας (αστικής ή 
ποινικής, περιλαμβανομένων και των διαιτησιών) δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, ή διά τά πρακτικά τής τοιαύτης δια
δικασίας, 

είναι έ'νοχος αδικήματος. 

"Αδικήματα 
περί τήν γνω-

στοιτοίησιν 
ώρισμένων 
•πληροφοριών 
ληφθεισών 
δυνάμει του 
παρόντος 
Νόμου. 

55. Πάς όστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει των άρθρων 52, Ποιναΐ. 
53 ή 54 έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς φυλάκισιν διά διάστημα μή 
υπερβαίνον τους έξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως 
και τής χρηματικής τοιαύτης. 

56. 'Οσάκις αποδεικνύεται δτι ή ύπό τίνος νομικού προσώπου διά Αδικήματα 
πραξις αδικήματος κατά παράβασιν τών προηγουμένων διατάξεων νομικών 
του παρόντος Νόμου έγένετο τή συναινέσει ή τή συνενοχή, ή δύναται πΡ°σώπων· 
νά άποδοθή ε'ις τήν άμέλειαν, οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως 
ή έτερου αναλόγου θέσεως υπαλλήλου του νομικού προσώπου, ή 
έτερου προσώπου φερομένου ώς ενεργούντος ύπό τοιαύτην Ιδιότητα, 
διά το αδίκημα τούτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον τό νο
μικόν πρόσωπον δσον και ό έν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δέ υπό
κεινται είς δίωξιν και έφ' δσον καταδικασθώσιν υπόκεινται είς τήν 
άνάλογον ποινήν. 
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'Υπουργικοί 
όδηγίαι. 

Διαιτησία. 

Κεφ. 4. 

Διάλυσις 
καΐ έκκαθά
ρισις τοΟ 
Συμβουλίου. 

Μέρος V I I Ι . ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
57.—(1) Το παρόν άρθρον ισχύει άναφορικώς προς πασαν αρμο

διότητα τοΰ Συμβουλίου άσκουμένην ύπ' αύτοΰ δυνάμει οιασδήποτε 
των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, 
έάν φανή τω Υ π ο υ ρ γ ώ δτι τό αποτέλεσμα ή εν των αποτελεσμάτων 
οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπούμενης πράξεως ή' 
παραλείψεως, τοΰ Συμβουλίου αντίκειται προς τό δημόσιον συμφέ
ρον, ούτος μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου κέκτη
ται διακριτικήν έξουσίαν δπως έκδώση προς τό Συμβούλιον πασαν 
όδηγίαν περί τάς πράξεις ή παραλείψεις αύτοΰ ήν ήθελε κρίνει άναγ
καίαν ή σκόπιμον ϊνα παρεμπόδιση τό αποτέλεσμα, ή αναλόγως της 
περιπτώσεως, παρεμπόδιση ή μείωση την ζημίαν ήν αΰτη επάγετα ι 
είς τό δημόσιον συμφέρον' τό Συμβούλιον έχει καθήκον δπως συμ
μορφοΰται προς πασαν οϋτω έκδιδομένην όδηγίαν. 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
δύναται να έρμηνευθή ώς επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ώς επιβάλλον 
αύτω τήν ύποχρέωσιν δπως πράξη τι δπερ δεν έχει έξουσίαν νά πράξη 
δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

58.—(1) Πας π α ρ α γ ω γ ό ς , ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον μεθ' οΰ 
τό Συμβούλιον έχει έμπορικάς ή ά λ λ α ς σχέσεις, οδτινος τά νόμιμα 
συμφέροντα παραβλάπτονται έξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως 
τοΰ Συμβουλίου δύναται νά ύποβάλη τό ζήτημα είς τήν διαιτησίαν 
μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου διοριζομένου κατόπιν συμφωνίας 
τοΰ π α ρ α γ ω γ ο ύ ή έτερου προσώπου και τοΰ Συμβουλίου, ή μή έπι
τευχθείσης τοιαύτης συμφωνίας, τή αιτήσει έκατέρου των μερών υπό 
τοΰ έπαρχιακοΰ δικαστηρίου της επαρχ ίας ένθα διαμένει ό π α ρ α γ ω 
γ ό ς ή τό έτερον τοΰτο πρόσωπον' ό διαιτητής εκδίδει τήν κατά τήν 
κρίσιν αύτοΰ δικαίαν άπόφασιν έπί τοΰ υποβληθέντος αύτω προς διαι
τησίαν ζητήματος. 

(2) Ή άκρόασις τοΰ υποβληθέντος είς. διαιτησίαν ζητήματος διε
ξάγετα ι και ή έπ' αύτοΰ άπόφασις εκδίδεται έν τη Δημοκρατία και 
συμφώνως τω κρατοΰντι έν τή Δημοκρατία δικαίω, έπί παντός δέ 
τοιούτου ζητήματος τυγχάνει εφαρμογής ό περί Διαιτησίας Νόμος. 

59.—(1) Ό Υπουργός δύναται διά δ ιατάγματος νά προβή εις τήν 
διάλυσιν τοΰ Συμβουλίου έάν κρίνη τοΰτο σκόπιμον κατόπιν γνωμο
δοτήσεως ληφθείσης έκ τών έν τοις εφεξής οργανισμών' έπι τούτω τό 
Συμβούλιον ούδεμίαν τών διά τοΰ παρόντος Νόμου παραχωρηθεισών 
αύτω αρμοδιοτήτων ένασκεΐ έκτος καθ ' ήν έκτασιν τοΰτο είναι άναγ
καΐον διά τήν επωφελή διάλυσιν τοΰ Συμβουλίου. 

Αϊ προ τής εκδόσεως τοΰ δ ιατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος εδα
φίου άναγκαΐα ι γνωμοδοτήσεις παρέχονται ύπό τοΰ Συμβουλίου και 
υπό παντός έτερου Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ δστις κατά τήν γνώμην τοΰ Υπουρ
γού αντιπροσωπεύσει ουσιαστικώς τά συμφέροντα άναφορικώς προς 
ατινα διορίζονται τά μέλη. 

(2) Ό 'Υπουργός έν τω έκδιδομένω δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
δ ιατάγματ ι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκα ίας 
διά— 

(α) τήν έκκαθάρισιν τών υποθέσεων τοΰ Συμβουλίου' 
(β) τήν έπιβολήν και εϊσπραξιν τελών προς άντιμετώπισιν τών 

ύποχρεοοσεων τοΰ Συμβουλίου ώς και τών δαπανών εκκαθα
ρίσεως, καθ' ήν έκτασιν αϊ τοιαΰται υποχρεώσεις και δαπά
ναι δεν δύνανται νά άντιμετωπισθώσιν έκ κεφαλαίων ή έτε
ρων στοιχείων ενεργητικού τοΰ Συμβουλίου' 


