
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 439 της 16ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό -περί Ρυθμίσεως και ' Ελέγχου της Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊ

όντων Νόμος του 1965, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 52 τοΰ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Ω Ν 
ΕΠΙ ΤΩ ΤΕΛΕΙ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ , ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛ

Τ Ι Ω Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΗΣ, Π Ρ Ο Α Σ Π Ι Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Μέρος Ι . -ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ως ό περί Ρυθμίσεως Συνοπτικός 

και ' Ε λ έ γ χ ο υ της Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμος τίτλος, 
του 1965. 

2 . Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία, 
μένου— 

«άμπελουργικόν προϊόν» περιλαμβάνει σταφυλάς και τ α έξ αυ
τών δι' οιασδήποτε μεθόδου λαμβανόμενα προϊόντα' 

«αμπέλων» σημαίνει τμήμα γ η ς έφ' ου εΐναι ψυτευμέναι άμπελοι 
ύποκείμεναι εις έτησίαν καλλιέργειαν και κλάδευσιν, του ελαχί
στου αριθμού φυτών κατά σκά?ναν οριζομένου ύπό του Συμβου
λίου συμφώνως προς την περιοχήν και τήν μέθοδον φυτεύσεως' 

«έλεγχόμενον -προϊόν» σημαίνει άμπελουργικόν προϊόν κηρυχθέν 
δυνάμει του άρθρου 5 (η) ώς έλεγχόμενον τοιούτον' 

' Ε π ι τ ρ ο π ή » σημαίνει τήν δυνάμει τοΰ άρθρου 4 καθιδρυομένην 
Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν" 

* Κυπριακός οίνος» σημαίνει οΐνον παραγόμενον έν Κύπρω έκ 
Κυπριακών σταφυλών' 

(633) 
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Έφημερϊς 
Κυβερνήσεως. 
Τρίτον 
Παράρτημα : 

8.9.1949 
22.9.1949 

2.2.1950 
11.4.1951. 

Συμβούλιον 
'Αμπελουργι
κών Προϊόν
των. 

«νωπαι στσφυλαί» σημαίνει τον ώριμον καρπόν της αμπέλου, πε
ριλαμβάνει δε ύπερωρίμους ή μερικώς ξηρανθείσας σταφυλάς έφ' 
δαον αύται δύνανται να συμπίΓσθώσι δια συνήθων μεθόδων οινο
ποιίας και νά ύποστώσι φυσική ν ζύμωσιν' 

κοινός» σημαίνει ποτόν προερχόμενον από τήν πλήρη ή μερικήν 
ζύμωσιν νωπών σταφυλών ή φρέσκου χυμοΰ σταφυλών' 

«σταφίδες» σημαίνει σταφυλάς ξηρανθείσας εις τοιούτο σημεΐον 
ώστε νά μη δύνανται νά συμπιεσθώσι δια συνήθων μεθόδων, ουδέ 
νά ύποστώσι φυσικήν ζύμωσιν' 

«Συμβούλιον» .σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενον 
Συμβούλιον 'Αμπελουργικών Προϊόντων' 

*τά περί Ζιβανίας Διατάγματα > σημαίνει τά περί Προμηθειών 
και Υπηρεσιών ("Ελεγχος Ζιβανίας) Διατάγματα του 1949 έως 
1951

«Ύπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Εμπορίου και Βιομηχα
νίας' 

«χυμός σταφυλών» σημαίνει χυμόν λαμβανόμενον δια της συμ
πιέσεως ή συνθλίψεως νωπών σταφυλών. 

Μέρος II· .  Σ ΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟ'Ι ΌΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 

3.—(1) Καθιδρύεται Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον "Αμ
πελουργικών Προϊόντων' τοΰτο σύγκειται έκ τών ακολούθων προ
σώπων : 

(α) έξ ενός αντιπροσώπου του 'Υπουργού Γεωργίας και Φυσι
κών Πόρων, διοριζομένου ύπ' αύτοΰ' 

(β) εξ ενός αντιπροσώπου τοΰ Υπουργού Εμπορίου και Βιο
μηχανίας, διοριζομένου ύπ' αύτοΟ' 

(γ) εξ ενός αντιπροσώπου τοΰ Υπουργού Οικονομικών, διορι
ζομένου ύπ' αύτοΰ* 

(δ) έκ δύο Κυβερνητικών λειτουργών διοριζομένων υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου, 

(ε) έκ πέντε άλλων προσώπων ως ακολούθως :' 
(i) τριών εκπροσώπων τών αμπελουργών, διοριζομένων 

υπό τοΰ Υπουργικοΰ Συμβουλίου εκ καταλόγων 
υποβαλλομένων Οπό τών αγροτικών οργανώσεων' 

(i i) ενός εκπροσώπου τών οίνοβιομηχάνων, διοριζομένου 
ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου' και 

(i i i) ενός εκπροσώπου τοΰ Συνεργατισμού διοριζομένου 
ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, 

Τά άνω πρόσωπα άσκοΰσι τά καθήκοντα αυτών συμφώνως προς 
τους δρους τοΰ έγγραφου τοΰ διορισμού των : 

Νοείται δτι ή διορίζουσα αρχή δύναται νά προβη κατά πάντα χρό
νον εις τήν άνάκλησιν διορισμού δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου γε
νομένου. 

(2) Τό Υπουργικόν Συμβούλιον υποδεικνύει εν τών μελών τοΰ 
Συμβουλίου ϊνα άσκη καθήκοντα Προέδρου. 

(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς διέποντας 
τάς ιδίας αύτοΰ εργασίας, τήν σύγκληση τών συνεδριών αύτοΰ, τόν 
άπαιτούμενον προς υπαρξιν απαρτίας αριθμόν μελών και τήν άκο
λουθητέαν διαδικασίαν. 

(4) Λαμβάνονται πρακτικά τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου δτι να 
καΐ φυλάσσονται εις έπι τούτω τηρούμενον βιβλίον. Τά πρακτικά 
υπογράφονται ύπό τοΰ Προέδρου ή. εν περιπτώσει απουσίας αύτοΰ. 
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ύπό του προεδρεύοντος της συνεδρίας, έφ' δσον δέ εΐναι ούτω υπο
γεγραμμένα γίνονται δεκτά ώς άποδεικτικόν οτοιχεΐον εις πάσαν 
δικαστικήν διαδικασίαν, μή χρήζοντα περαιτέρω αποδείξεως. 

(5) "Απαντα τα ύπό ή* έκ μέρους του Συμβουλίου εκδιδόμενα έγ
γραφα υπογράφονται ύπό του Προέδρου ή ύπό παντός έτερου προ
σώπου έπί τούτω έξουσιοδοτηθέντος ύπό του Συμβουλίου. 

(6) Αϊ αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψη
φίαν των παρόντων μελών, έν περιπτώσει δέ ισοψηφίας ό Πρόεδρος, 
ή έν τη απουσία αύτοΟ ό προεδρεύων, έχει τήν νικώσαν ψήφον. 

4.—(1) Καθιδρύεται Συμβουλευτική 'Επιτροπή συγκειμένη έκ του Συμβουλευ
Διευθυντου τοΟ Συμβουλίου, δύο εκπροσώπων του Συνεργατισμού, τικ^!Επι" 
δύο προσώπων διοριζομένων ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου ώς ^'"J1

εκπροσωπούντων τά συμφέροντα των αμπελουργών και δύο εκπρο
σώπων των οίνο βιομηχάνων διοριζομένων ύπ' αυτών' τά άνω πρό
σωπα άσκοΟσι τά καθήκοντα αυτών συμφώνως προς τους δρους του 
διορισμού των, ύπό τήν προεδρίαν του Διευθυντού του Συμβουλίου. 

(2) Ή Επιτροπή ρυθμίζει πάν δ,τι άφορα εις τάς ίδιας αύτης 
εργασίας. 

5. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου τό Συμβού "Αρμοδιό
λιον κέκτηται τάς ακολούθους αρμοδιότητας : e^xf2^ 

(α) νά παραλάδη και άναλάβη τήν λειτουργίαν του σχεδίου 
'Αμπελουργικών Προϊόντων και νά ένασκή άπάσας τάς δυ
νάμει τών περί Ζιβανίας Διαταγμάτων αρμοδιότητας του 
Ελεγκτού 'Αμπελουργικών Προϊόντων, και τη έγκρίσει του 
Υπουργικού Συμβουλίου νά εκκαθάριση καΐ διάλυση τό 
άνω Σχέδιον ή άντικαταστήση τούτο δι' έτερου, έφ' δσον 
και δτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον 

(β) τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου νά ίδρύη, ρυθμί
. ζη, προάγη και άναλαμβάνη τήν λειτουργίαν οιουδήποτε 

σχεδίου συγκεντρώσεως τών πλεοναζόντων αμπελουργικών 
προϊόντων διά τήν διάθεσιν τών όποιων έγένετο τό τοιούτο 
σχέδιον' 

(γ) νά κατασκευάζη άποθήκας και νά καθιδρύη αντιπροσωπεί
ας διά τήν άποθήκευσιν και διάθεσιν τών αμπελουργικών 
προϊόντων εις άτινα αναφέρονται αί παράγραφοι (α) και 
(β) του παρόντος άρθρου' 

(δ) νά προωθη καΐ άναλαμβάνη έπιστημονικάς έρευνας σχετι
κάς μέ τήν βιομηχανίαν αμπελουργικών προϊόντων' 

(ε) νά έξετάζη και συμβουλεύη τήν Κυβέρνησιν έπί τών μέτρων 
προστασίας καΐ προαγωγής της βιομηχανίας αμπελουργι
κών προϊόντων, καθορισμού τιμών τοιούτων προϊόντων, 
έλεγχου και λειτουργίας οιουδήποτε σχεδίου έπιχορηγή
σεως τούτων' 

(στ) νά ρυθμίζη και έλέγχη τήν φύτευσιν και καλλιέργειαν αμ
πέλων' 

(ζ) νά ρυθμίζη και έλέγχη τάς τιμάς, τον τύπον, τήν ποιότητα 
και τήν όνομασίαν οίνων προοριζομένων δι* έξαγωγήν' 

(η) τη έγκρίσει του 'Υπουργικού Συμβουλίου και έφ' δσον ήθε
λεν Ικανοποιηθή δτι οϋτω επιβάλλει τό δημόσιον συμφέρον, 
νά κηρύττη διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, οιονδήποτε άμπελουργι
κόν προϊόν ώς έλεγχόμενον τοιούτο, οπότε θά τυγχάνωσιν 
εφαρμογής έπί του τοιούτου προϊόντος αί διατάξεις του άρ
θρου 12 : r 
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ΈξουσΙαι 
'Υπουργού 
σχετικαΐ 
•προς ι ό Συμ
βούλιον. 

Κ εφάλαια 
Συμβουλίου. 

Προϋπο
λογισμός 
Συμβουλίου. 

Λογαριασμοί 
καΐ έξέλεγ

ζις· 

Νοείται δτι έάν αϊ περιστάσεις αΐτινες ήγαγον εις την 
έ*κδοσιν της τοιαύτης δια κηρύξεως παύσωσιν ύφιστάμεναι 
και έφ* δσόν ούτω έπιβάλλη το δημόσιον συμφέρον, τό 
Συμβούλιον δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά ακύρωση την άνω διακήρυξιν' έπί τη ακυρώσει 
αίρεται ή έπί του τοιούτου προϊόντος εφαρμογή των διατά
ξεων του άρθρου 12' 

(θ) νά διορίζη, τη έγκρίσει του 'Υπουργικού Συμβουλίου, διευ
θυντήν και έτερους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους' ή αντι
μισθία αυτών ώς και οί λοιποί δροι υπηρεσίας δέον δπως 
τυγχάνωσι της εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 
είναι δέ τοιούτοι ώστε νά έξασφαλίζωσι τήν προσήκουσαν 
και αποτελεσματική ν ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων τού" Συμ
βουλίου" οιοσδήποτε υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δύναται νά 
ύποχρεωθή παρά του Συμβουλίου δπως παράσχη τήν εκά
στοτε ενδεικνυομένη ν έγγύησιν διά τήν προσήκουσαν ασκη
σιν τών καθηκόντων αυτού' 

(ι) νά συναπτή, τη συναινέσει του Υπουργικού Συμβουλίου δά
νεια ύπό τοιούτους δρους ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελε κρίνει σκόπιμον νά έπιβάλη διά τήν ένάσκησιν τών 
αρμοδιοτήτων αύτου 

(ια) νά χορηγη, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, δά
νεια και προκαταβολάς έν τή ενασκήσει τών αρμοδιοτήτων 
αύτου' 

(ιβ) νά προωθή τήν έξαγωγήν αμπελουργικών προϊόντων είς 
ξένας αγοράς καΐ νά ένθαρρύνη τήν έσωτερικήν αυτών κα
τανάλωσιν" και 

(ιγ) έν διασκέψει μετά της 'Επιτροπής και τή έγκρίσει του 
Υπουργικού Συμβουλίου νά ένασκή οιανδήποτε έτέραν αρ
μοδιότητα ήν τό Συμβούλιον ήθελε κρίνει κατάλληλον διά 
τήν προαγωγήν τών συμφερόντων της βιομηχοαάας αμπε
λουργικών προϊόντων και τήν έν γένει προώθησιν αυτής. 

6.—(1) Έν διασκέψει μετά του Συμβουλίου δ Υπουργός δύναται 
νά παράσχη τούτω τοιαύτας γενικάς οδηγίας άφορώσας είς τήν ένά
σκησιν τών αρμοδιοτήτων αύτου, ώς ήθελον κριθή άνοτνκαΐαι έν τω 
γενικώ συμφέροντι της Δημοκροπίας' τό Συμβούλιον οφείλει νά 
έκτελή πάσαν οϋτω παρεχομένην αύτώ όδηγίαν. 

(2) Τό Συμβούλιον θά έξασφαλίζη ε'ις τόν Ύπουργόν πασαν δυ
νατήν διευκόλυνσιν διά τήν λήψιν πληροφοριών άναφορικώς προς 
τήν περιουσίαν καΐ τάς δραστηριότητας του Συμβουλίου και θά ύπο
βάλλη αύτώ εκθέσεις, λογαριασμούς καΐ έτερα συναφή στοιχεία' 
θά έξασφαλίζη ωσαύτως είς αυτόν πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν διά 
τήν έξέλεγξιν τών παρασχεθεισών αύτώ πληροφοριών καθ' δν τρόπον 
και χρόνον ήθελεν οδτος απαιτήσει. 

7. Τά κεφάλαια του Συμβουλίου συνίστανται έκ χρημάτων προ
ερχομένων έκ της λειτουργίας του Συμβουλίου και έξ έτερων χρη
ματικών ποσών εκάστοτε παραχωρουμένων αύτώ έκ δημοσίων χρη
μάτων. 

8. Τό Συμβούλιον καταρτίζει κατ' έτος και υποβάλλει τω Ύπουρ
γικώ Συμβουλίω προς έγκρισιν προϋπολογισμόν εσόδων και δα
πανών του επομένου οικονομικού έ'τους. 

9.—(1) Τό Συμβούλιον τηρεί ακριβείς λογαριασμούς περί παντός 
ποσού ληφθέντος ή δαπανηθέντος ύπ' αύτου έν έκάστω οίκονομικώ 
έτει, περί τών ζητημάτων άναφορικώς προς ατινα ελήφθη ή έδαπα
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νήθη τοιούτον τι ποσόν, περί των υφισταμένων είς χείρας του Συμ
βουλίου αποθεμάτων, περί της καταστάσεως του ενεργητικού και 
του παθητικού του Συμβουλίου' ή τοιαύτη κατάστασις θα δεικνύη 
κεχωρισμένως τά στοιχεία παγίου ενεργητικού ή παγίου κεφαλαίου 
του Συμβουλίου και άπαντα τά οφειλόμενα ποσά λόγω συναφθέν
των δανείων ή γενομένων προκαταβολών. 

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται ύπό του Γενικού 
Ελεγκτού. Άντίγραφον του έξηλεγμένου λογαριασμού αποστέλλε
ται τω Υπουργώ Εμπορίου και Βιομηχανίας δστις υποβάλλει τούτο 
όμοΟ μετά των έπί τούτω παρατηρήσεων αύτοΟ είς το Ύπουργικόν 
Συμβούλων προς έξέτασιν. 

10. Τη συναινέσει του 'Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιον 'Εξουσία 
δύναται νά άγοράζη ή άλλως άποκτα, έκμισθοΓ ή κατέχη οίανδήποτε ^Χβ°^0°% 
κινητήν ή άκίνητον περιουσίαν, προσέτι δέ, τη συναινέσει ωσαύτως περιουσιακών 
του Υπουργικού Συμβουλίου, πωλή ή άλλως άπαλλοτριοΐ οίανδή στοιχείων, 
ποτέ τοιαύτην περιουσίαν. 

11 . Το Συμβούλιον κέκτηται τό δικαίωμα του ένάγειν και έναγε Δικαίωμα 
σθαι έπ' ονόματι του Διευθυντού αύτοΰ. καΐίνάίεσθαι. 

Μέρος Ι Ι Ι . ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. 
12.—(1) Άφ' δτου προϊόν τι ήθελε κηρυχθή ώς έλεγχόμενον τοιοΰ Περιορισμός 

» ι διαθέσεως 
τον και μετέπειτα ελεγχομένου 

(α) πλην του Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων αύτοΰ άντι προϊόντος, 
προσώπων ουδείς δύναται νά άγοράζη τοιούτον εΐδος είμή 
κατόπιν έγγραφου άδειας του Συμβουλίου : 

Νοείται δτι οίονδήποτε πρόσωπον δύναται νά άγοράζη 
λιανικώς παρά του Συμβουλίου ή τών εξουσιοδοτημένων 
αύτοΰ αντιπροσώπων ποσότητα τίνα του ελεγχομένου προϊ
όντος ήτις ήθελε κριθή ώς ευλόγως απαιτουμένη προς οί
κ ιαχή ν χρήσιν ή κατανάλωσιν του αγοραστού δι' ευλογόν 
τι χρονικόν διάστημα; 

(β) απαγορεύεται ή ύπό παραγωγών ή έτερων προσώπων πώ
λησις τοιούτου είδους είς οίονδήποτε έτερον πρόσωπον πλην 
του Συμβουλίου ή τών εξουσιοδοτημένων αύτοΟ αντιπρο
σώπων, είμή δυνάμει έγγραφου αδείας του Συμβουλίου' 

(γ) τό Συμβούλιον θά άγοράζη όλόκληρον την προσφερομένην 
αύτώ ποσότητα του ελεγχομένου είδους έφ' δσον τούτο κρί
νεται κατάλληλον προς άνθρωπίνην χρήσιν ή κατάλληλον 
προς βρώσιν τών ζώων' 

(δ) πλην του Συμβουλίου, τών εξουσιοδοτημένων αύτου αντι
προσώπων ή τών δυνάμει τών παραγράφων (α) ή (β) του 
παρόντος άρθρου κατόχων άδειων, ουδείς δύναται νά £χη έν 
τη κατοχή ή ύπό τόν έλεγχον αύτου οίανδήποτε ποσότητα 
ελεγχομένου είδους πλέον της απαιτουμένης προς χρήσιν 
ή κατανάλωσιν έν τω οίκω αύτου δι* ευλογόν τι χρονικόν 
διάστημα. 

(2) Τό Συμβούλιον δύναται νά απαίτηση παρά παντός προσώπου 
δπως παράσχη αύτώ, εντός τής προς τούτο τεταγμένης ύπό του Συμ
βουλίου προθεσμίας, πλήρη και ακριβή έ'κθεσιν έν τω καθωρισμένω 
τύπω, περί παντός ελεγχομένου προϊόντος έν τή κατοχή ή ύπό τόν 
ελεγχον αύτου. ή περί παντός έτερου συναφούς στοιχείου. 

(3) Πάς μή συμμορφούμενος προς οίανδήποτε τών διατάξεων του 
παρόντος άρθρου ή τάς δυνάμει τούτων επιβληθείσας υποχρεώσεις, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημοί 
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μή υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς πόινάς της φυλακί
σεως καί της χρηματικής τοιαύτης. 

(4) Έν'τη έννοια του παρόντος άρθρου— 
«παραγωγός» σημαίνει παν πρόσωπον δπερ άφ' ής προϊόν τι έκη

ρύχθη ώς έλεγχόμενον τοιούτον, προέβη είς την καλλιέργειαν καί 
την παραγωγήν τοιούτου προϊόντος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
αντιπροσώπων ή υπηρετών είτε βάσει του συστήματος τής έπιμόρ » 
του άγροληψίας (crop sharing system). 

Κανονισμοί. 13.—(1) Τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου τό Συμβού
λιον δύναται νά έκδίδη. Κανονισμούς δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω 
έφημερίδι τής Δημοκρατίας δι* οιονδήποτε των ακολούθων σκοπών : 

(α) τήν ρύθμισιν του τρόπου καί τής διαδικασίας, καί τών καθ
ορισμόν τών δρων ένασκήσεως τών αρμοδιοτήτων του Συμ ♦ 
βουλίου" 

(β) τήν ρύθμισιν ζητημάτων αφορώντων είς διορισμούς, προα
γωγάς, πειθαρχίαν, άντιμισθίαν, αδείας υπαλλήλων του 
Συμβουλίου καί τάς ύπ' αυτών παρασχετέας εγγυήσεις, τήν *■ 
χορήγησιν συντάξεων, χορηγημάτων. καί έτερων επιδομά
των άφυπηρετήσεως, είς τους υπαλλήλους αύτου καί τους 
έξ αυτών εξαρτώμενους καί τήν παροχήν χορηγημάτων είς 
τους εξαρτώμενους άποβιούντων υπαλλήλων' 

(γ) τήν καθίδρυσιν καί συντήρησιν Ταμείων 'Ιατρικής Περιθάλ
ψεως, Ταμείων Συντάξεως, Γήρατος ή Ταμείων Προνοίας, 
τάς είς τοιαύτα Ταμεία καταβλητέας εισφοράς καί τά έξ αυ
τών προκύπτοντα οφέλη' 

(δ) τήν είς κατηγορίας κατάταξιν τών αμπέλων, τόν έλεγχον 
της παραγωγής τών φυτών τής αμπέλου, τήν ρύθμισιν τής 
φυτεύσεως αμπέλων καί τών αμπελουργικών μεθόδων 

(ε) τήν ύποβολήν περιοδικών εκθέσεων ύπό των ιδιοκτητών αμ
πελώνων, τών αμπελουργών ή όίνοβιομηχανών άναφορικώς 
προς— 

(i) περιοχάς φυτευμένας δι' αμπέλων καί τήν έτησίαν αύ * 
τών παραγωγή V 

(Π) τά στοιχεία τών τυχόν απασχολουμένων εργατών καί 
τήν εκτασιν τής καλλιέργειας αυτών 

(iii) τό παραγόμενο ν άμπελουργικόν προϊόν 
(ϊν) οίνους προοριζόμενους δι' έξαίγωγήν 

(στ) τό κατώτατον δριον οίνοπνευματικοΰ βαθμού τών οίνων 
(ζ) τήν άπαγόρευσιν τής χρήσεως σταφίδων είς τήν παρασκευή ν ' 

ειδικών οίνων' 
(η) τήν έπεξεργασίαν αμπελουργικών προϊόντων, τήν ρύθμισιν 

τών μεθόδων διατηρήσεως χυμού σταφυλών καί οίνων, καί 
τήν άπαγόρευσιν ώρισμένων οίνολογικών μεθόδων* J 

(θ) τήν ρύθμισιν τής εξαγωγής Κυπριακών οίνων, είδικώτερον 
δέ καθ' δσον άφορα τά δοχεία, τάς τιμάς, τόν τύπον, τήν ποι
ότητα καί τήν δνομασίαν τούτων, λαμβανομένων προς τούτοις 
ύπ' όψιν τών διατάξεων του περί Προστασίας τής 'Ονομασίας 

κεφ. 127. Κυπριακών Οίνων Νόμου' 
(ι) τήν εΐσοδον είς οιανδήποτε άκίνητον περιουσίαν καί τήν έπι

θεώρησιν οιουδήποτε άμπελουργικοΟ προϊόντος' * 
(ια) γενικώτερον δέ τήν καλλιτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων 

του παρόντος Νόμου. 

■ * 
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(2) Κανονισμοί δύνανται νά προνοώσι ποινήν φυλακίσεως δια διά
στημα μη υπερβαίνον τους τρεις μήνας ή χρηματικήν τοιαύτην μή; 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή άμψοτέρας τάς ποινάς, δια 
πάσαν παράβασιν των τοιούτων Κανονισμών ή ιταράλειψιν συμμορφώ
σεως προς οιανδήποτε τών διατάξεων τούτων. 

14. Πάν πρόσωπον, εγγράφως έξουσιοδοτηθέν έπι τούτω ύπό τοΰ Έπιθεώρησι 
Συμβουλίου, δύναται κατά νόμον νά είσέλθη είς οιονδήποτε άμπελώ αμπελώνων. 
να και επιθεώρηση τούτον άφοΟ προηγουμένως ειδοποίηση περί τού
του τόν ίδιοκτήτην ή τόν κάτοχον του άμπελώνος' πάς δστις παρακω
λύει πρόσωπον ούτως έξουσιοδοτηθέν είναι έ'νοχος αδικήματος και 
υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, 
ή είς χρηματικήν ποινή,ν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή είς 
άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

15. Το Συμβούλιον άπαλλάττεται : Απαλλαγή 
(α) Τής πληρωμής οιωνδήποτε φόρων ή δασμών επιβαλλομένων καΓτελώνας 

δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε ισχύοντος περί Τελωνείων χαρτοσήμου. 
Νόμου έπι μηχανημάτων, περιλαμβανομένων εξαρτημάτων 
και ανταλλακτικών, συσκευών, οχημάτων, εργαλείων, προ
μηθειών και υλικών οιασδήποτε φύσεως εισαγομένου προς 
άποκλειστικήν χρήσιν τοΰ Συμβουλίου' 

(β) Τής πληρωμής τελών χαρτοσήμου επιβαλλομένων δυνάμει 
οιουδήποτε εκάστοτε ίσχύοντος περί Χαρτοσήμου Νόμου. 


