
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ

 β
Αρ. 539 τής 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1966 

ΜΕΡΟΣ 1 

ΝΟΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ 

Ι. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 
3. 'Εφαρμογή τοϋ Νόμου. 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ 
Μέρος Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 

Μέρος II.—ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ 

4. Ίδρυσις τοϋ Συμβουλίου. 
5. Συγκρότησις τοΟ Συμβουλίου. 
6. Θητεία. 
7. Παραίτησις. 
8. 'Ικανότης προς έπαναδιορισμόν. 
9. Κένωσις θέσεως. 

10. Χηρεύουσαι θέσεις. 
11. Προσωρινή απουσία του Προέδρου. 
12. Προσωρινή απουσία μέλους. 
13. Εξουσία προσδοχής νέων μελών. 
14. 'Εξουσία συστάσεων 'Επιτροπών. 
15. Συνεδρία. 
16. Πρακτικά. 
17. Κανονισμοί. 
18. Διαδικασία συνεδριών. 
19. Σφραγίς. 
20. Άπόδειξις έγγραφων. 
21. Συμβάσεις. 
22. Γνωστοποίησις συμφερόντων μελών μετεχόντων είς συμβάσεις. 
23. ΑΙ πράξεις τοΟ Συμβουλίου είναι έγκυροι καΐ έάν έτι 6 διορισμός μέλους τινός 

ένέχη ελάττωμα τι. 
24. Διορισμός Γενικού Διευθυντού. 
25. Ύπηρέται, κ.λ.π. τοϋ Συμβουλίου. 

(661) 
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Μέρος III. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
26. Γενικαί αρμοδιότητες τοΰ Συμβουλίου. 
27. Εϊδικαι έξουσίαι Συμβουλίου. 
28. Το Συμβούλιον δύναται να έκδώση έντολάς, Κανονισμούς και διατάγματα δια 

την ρύθμισιν και ελεγχον της εμπορίας και εξαγωγής καρόττων. 
29. "Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών. 
30. 'Εξουσία εισόδου και επιθεωρήσεως. 

Μέρος IV.—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
31. Εξουσία κτήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας καί συμβατική Ικανότης. 
32. 'Επενδύσεις. 
33. Πλεόνασμα. 
34. 'Εξουσία προς σύναψιν δανείων. 
35. Ή Κυβέρνησις δύναται νά έγγυηθή τα δάνεια. 
36. 'Εξουσία παροχής δανείων εϊς έτερα Συμβούλια 'Εμπορίας Προϊόντων. 
37. Χορηγήσεις ε'ις παραγωγούς. 
38. Λήψις καί διανομή τοΰ προϊόντος τής πωλήσεως. 
39. Κεφάλαια τοΰ Συμβουλίου. 
40. Δαπάναι. 
41. Καθήκοντα Συμβουλίου, Λογαριασμοί και έλεγχος. 
42. Καθήκον παροχής πληροφοριών. 
43. 'Επισφαλείς όφειλαί. 

Μέρος V.—ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 

44. ΕΊσφοραί. 
45. Τέλη. 
46. Διεκδίκησις εισφορών. 

Μέρος VI.—ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΗΝ 

47. Περιορισμοί επί παραγωγών άναφορικώς προς τήν έμπορίαν καρόττων δι' 
έξαγωγήν. 

48. Περιορισμοί επί καρόττων δυναμένων νά έξαχθώσι καί επί προσώπων δυνα
μένων νά έξάγωσι καρόττα. 

49. Κτήσις δικαιώματος κυριότητος επί καρόττων γενομένων αποδεκτών ύπό τοΰ 
Συμβουλίου. 

50. "Οροι αποδοχής καρόττων προσφερομένων τω Συμβουλίω. 
51. Διακριτική εξουσία Συμβουλίου δπως άποδεχθή καρόττα κατ' έξαίρεσιν τών 

δρων αποδοχής. 

Μέρος VII.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
52. Ψευδείς παραστάσεις. 
53. Γενικά αδικήματα. 
54. 'Αδικήματα περί τήν γνωστοποίησιν ώρισμένων πληροφοριών ληφθεισών 

δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 
55. Ποιναί. 
56. 'Αδικήματα νομικών προσώπων. 

Μέρος VIII. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
57. 'Υπουργικοί όδηγίαι. 
58. Διαιτησία. 
59. Διάλυσις καί έκκαθάρισις τοΰ Συμβουλίου. 
60. "Εναρξις ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου. 
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Ό περί Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων Νόμος του 1966, εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ
φώνως τω αρθρφ 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 71 τοΟ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟ

ΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ, ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ 
ΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Μέρος Ι.—ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί "Εμπορίας Κυ Συνοπτικός 

πριακών Καρόττων Νόμος τοϋ 1966. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν δλλως προκύπτη έκ τοΟ κειμένου— Ερμηνεία. 
«αρμοδιότητες» περιλαμβάνει τόσον εξουσίας δσον καΐ καθήκοντα* 
«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 24 διορι

ζόμενον είς τήν θέσιν ταύτην πρόσωπον 
«εξάγω» μετά των γραμματικών του δρου παραλλαγών καΐ συγγε

νών αύτοΟ εκφράσεων σημαίνει εξάγω έκ τής Δημοκρατίας ή προ
καλώ έξαγωγήν έκ της Δημοκρατίας

«έξαγώγιμον έπίπεδον» σημαίνει έπίπεδον ουχί κατώτερον του κα
θωρισμένου δια καρόττα προοριζόμενα δι ' έξαγωγήν, δυνάμει τών δια
τάξεων τών περί "Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Κανονισμών 
τών γενομένων δυνάμει του περί "Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων 
Νόμου* Κεφ. 28. 

«καθορισμός» σημαίνει καθορισμόν γενόμενον ύπό τού Συμβουλίου 
δι ' αποφάσεως αύτοΟ καταχωρουμένης είς είδικώς επί τούτω τηρου
μενον βιβλίον, ό δέ δρος «καθορίζω» δέον δπως τυγχάνη αναλόγου 
ερμηνείας* 

«καρόττα» σημαίνει καρόττα παραχθέντα ή παραγόμενα έν τη Δημο
κρατία δι* οίονοήποτε σκοπόν, περιλαμβάνει δέ τά έξαγωγίμου επι
πέδου τοιαύτα· 

«μέλος» σημαίνει τό δυνάμει τοΟ άρθρου 5 διοριζόμενον μέλος τοΟ 
Συμβουλίου· 

«παραγωγός» σημαίνει παραγωγόν καρόττων, περιλαμβάνει δέ 
πάν πρόσωπον 6χον κυριότητα έπΓ καλλιεργείας καρόττςρν πρό τής 
συγκομιδής τών καρόττων· 

«Πρόεδρος» σημαίνει τόν Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου τόν διοριζό
μενον δυνάμει τοΟ άρθρου 5· 

«πώλησις» καΐ «πωλώ» μετά τών γραμματικών τών δρων τούτων 
παραλλαγών καΐ συγγενών αυτών εκφράσεων περιλαμβάνουν άνταλ
λαγήν ή άντιπραγματισμόν, ώς καΐ πδσαν συμφωνία ν ή σύμβασιν 
πωλήσεως, ανταλλαγής ή άντιπραγματισμοΟ, ώς καΐ τήν προσφοράν 
ή Εκθεσιν προς πώλησιν 

«Συμβούλιον» σημαίνει τό δυνάμει τοΟ άρθρου 5 Ιδρυόμενον Συμ
βούλιον 'Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας, 
περιλαμβάνει δέ πάντα λειτουργόν τοϋ Υπουργείου του επί τούτω 
δεόντως έξουσιοδοτηθέντα ύπ* αύτοΟ* 
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Εφαρμογή 
τοΰ νόμου. 

" Ι δρυσις τοΰ 
Συμβουλίου. 

Συγκρότησις 
του Συμβου
λίου. 

«χαρακτηρισμός» όδρος ούτος καθ' όσον άφορα τα καρόττα περιλαμ
βάνει τήν ττοικιλίαν, ποιότητα, μέγεθος, ωριμότητα, κατά πόσον είναι 
κεκαθαρισμένα τ) μη, περίοδον εσοδείας, περιοχήν, έπαρχίαν ή τόπον 
παραγωγής τοιούτων καρόττων 

3. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται έπι καρόττων προοριζομένων δια 
πώλησιν, κατανάλωσιν, ή έτέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία, ή δι* έξαγω
γήν, ως και επί της εξαγωγής, τής πωλήσεως ή διαθέσεως αυτών εϊς 
οιανδήποτε χώραν. 

Νοείται δτι μέχρις ου τη έγκρίσει του Ύπουργοϋ τό Συμβούλιον 
άλλως καθορίση, καρόττα προοριζόμενα δια πώλησιν, κατανάλωσιν, 
ή έτέραν χρήσιν εν τη Δημοκρατία εξαιρούνται των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου πλην τών διαλαμβανομένων εν αρθροις 29 και 30 
τοιούτων: 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδέν τών εν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανο
μένων θά εχη έφαρμογήν δια καρόττα βάρους μέχρι 40 οκάδων εξαγο
μένων εντός τών αποσκευών προσώπου άναχωροΟντος εκ τής Δημο
κρατίας ή ταχυδρομικώς, εφ* δσον ταΟτα δεν προορίζονται διά μεταπώ
λησιν. 

Μέρος II.—ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΡΟΤΤΩΝ. 

4.—(Ι) Διά του παρόντος Νόμου και διά τους σκοπούς αύτοΰ ιδρύεται 
Συμβούλιον κληθησόμενον Συμβούλιον 'Εμπορίας Κυπριακών Καρότ
των. 

(2) Τό Συμβούλιον είναι νομικόν πρόσωπον με διηνεκή διαδοχήν και 
κοινήν σφραγίδα, κέκτηται δέ έξουσίαν κτήσεως, κατοχής και διαθέ
σεως κινητής και ακινήτου περιουσίας, συμβατικήν ικανότητα, ώς καΐ 
τήν ικανότητα του παρίστασθαι έπι δικαστηρίου ώς ενάγων ή εναγόμενος 
ύπό τήν ίδίαν τοΰ νομικού προσώπου έπωνυμίαν: 

Νοείται δτι μέχρις ου παραχωρηθή σφραγις δύναται νά χρησιμοποιή
ται ώς κοινή σφραγίς έτερα τοιαύτη φέρουσα τήν επιγραφή ν «Συμβού
λιον 'Εμπορίας Κυπριακών Καρόττων». 

5.—(Ι) Τό Συμβούλιον σύγκειται εκ τοΰ Προέδρου διοριζομένου ύπό 
τοΰ Ύπουργοϋ καΐ δώδεκα ετέρων μελών διοριζομένων ωσαύτως ύπό 
του Υπουργού εξ ών εξ νά δύνανται νά άντιπροσωπεύσωσι τά συμ
φέροντα τών παραγωγών καρόττων, δύο τά συμφέροντα τών 'Ελληνι
κών καΐ Τουρκικών αντιστοίχως κινήσεων συνεργατικής αναπτύξεως 
και δύο τά συμφέροντα τών εξαγωγέων καρόττων είς τό συμβούλιον 
μετέχουν ωσαύτως εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς 
ή ex officio ώς αντιπρόσωπος τοΰ 'Υπουργείου Εμπορίου και Βιομη
χανίας, και εις δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος ονομαστικώς ή ex officio 
ώς αντιπρόσωπος του 'Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

(2) Ό 'Υπουργός πρίν ή προβή είς τον διορισμόν του Προέδρου 
τοΰ Συμβουλίου λαμβάνει ύπ' δψιν τάς γνώμας τών μελών αύτοΰ. 

(3) Προ του διορισμού οιουδήποτε μέλους πλην τών δημοσίων υπαλ
λήλων, δ 'Υπουργός δέον νά συμβουλεύηται οιονδήποτε όργανισμόν 
ουσιαστικώς εκπροσωπούντα κατά τήν γνώμην αυτού τά συμφέροντα 
άναφορικώς προς ατινα γίνεται ό διορισμός τοΰ προσώπου τούτου ώς 
μέλους. 

(4) Τό Συμβούλιον καταβάλλει είς τον Πρόεδρον καΐ τά μέλη τήν 
ύπό τοΰ 'Υπουργού εκάστοτε έγκρινομένην άντιμισθίαν ή επίδομα ή 
αμφότερα. 
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6. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ό Πρόεδρος θητεία. 
και τα λοιπά μέλη κατέχουν και κενοΰσι την θέσιν αυτών συμφώνως 
προς τους εν τω εγγράφω τοΰ διορισμού αυτών περιεχόμενους δρους. 

7· Πλην τών δημοσίων υπαλλήλων τά λοιπά μέλη δύνανται κατά πάντα Παραίτησις 
χρόνον νά παραιτηθώσι της θέσεως αυτών παρά τω Συμβουλίω δι' εγ
γράφου αποστελλομένου τω Υπουργώ, παύουσι δε κατέχοντα την θέσιν 
αυτών ευθύς άμα ώς ή τοιαύτη παραίτησις περιέλθη εϊς χείρας τοΰ 
Υπουργού. 

8. Μέλος ούτινος ή θητεία έξέπνευσεν ή δ παραιτείται της θέσεως Ικανότης 
αύτοϋ δύναται νά τύχη επαναδιορισμού. προς έπανα

διοριομόν. 
9. 'Εάν ό Υπουργός πεισθή δτι οιονδήποτε μέλος πλην τών δημοσίων κένωσις 

υπαλλήλων— ' θέσεως. 
(α) απουσίασε τεσσάρων συναπτών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου 

άνευ της προς τούτο αδείας τοΰ Συμβουλίου· ή 
(β) έκηρύχθη ε'ις πτώχευσιν ή συνήψε συμβιβασμόν μετά τών 

πιστωτών αυτού· ή 
(γ) είναι άνίκανον λόγω φυσικής ή πνευματικής τίνος νόσου* ή 
(δ) κατεδικάσθη δι' αδίκημα τι δυνάμει τών διατάξεων τοΰ πα

ρόντος Νόμου, ή δι' οιονδήποτε αδίκημα έμπεριέχον το στοι
χείο ν τής άπατης· ή 

(ε) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αιτίας νά γνωστοποίηση πληροφορίαν 
ην δυνάμει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 22 ύπεχρεοΰτο νά γνω
στοποίηση· ή 

(στ) είναι άλλως πως άνίκανον νά εκπλήρωση τάς αρμοδιότητας 
αύτοϋ ώς μέλους· ή 

(ζ) έπαυσε νά άπολαμβάνη τής εμπιστοσύνης τοΰ ύποδείξαντος 
αυτό οργανισμού, 

ούτος δύναται νά κηρύξη τήν θέσιν τοΰ μέλους τούτου ώς χηρεύσασαν, 
γνωστοποιεί δε το γεγονός καθ' δν τρόπον ήθελεν ούτος κρίνει προσή
κοντα* επί τούτω ή οϋτω χηρεύσασα θέσις δύναται νά πληρωθή συμφώ
νως ταΤς διατάξεσι τοΰ άρθρου 5. 

10. Ουδεμία πράξις ή διαδικασία τοΰ Συμβουλίου προσβάλλεται ώς χηρεύουσαι 
εκ του γεγονότος δτι χηρεύει ή θέσις οίουδήποτε μέλους. θέσεις. 

II.—(Ι) Διαρκούσης προσωρινής απουσίας τοΰ Προέδρου εκ τής προσωρινή 
Δημοκρατίας ή προσωρινής άνικανότητος προς έκπλήρωσιν τών άρμο απουσίατοθ 
διοτήτων αύτοϋ ώ ς Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου άσκεϊ έτερον πρό Προέδρου. 
σωπον, μέλος ή μή, διοριζόμενον προς τούτο ύπό τοΰ Υπουργού . 

(2) "Αμα τή διενέργεια τοιούτου προσωρινού διορισμού συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ παρόντος άρθρου, άπασαι αϊ δυνάμει 
τοθ παρόντος Νόμου έξουσίαι ώς και πάντα τά καθήκοντα τοΰ Προέδρου 
περιέρχονται εις το οϋτω προσωρινώς διορισθέν πρόσωπον. 

12. Ό σ ά κ ι ς μέλος τι, πλην τοΰ Προέδρου, είναι προσωρινώς άνί Προσωρινή 
κανον προς έκπλήρωσιν τών αρμοδιοτήτων αύτοϋ ώ ς μέλους, είτε λόγω ά ουσία 
προσωρινής απουσίας εκ τής Δημοκρατίας είτε εξ ετέρας ευλόγου ^έλου<= 
αιτίας, διαρκούσης τής τοιαύτης άνικανότητος ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται νά 
διορίση προσωρινώς έτερον μέλος εις δ και περιέρχονται άπαντα τά κα
θήκοντα καί έξουσίαι τοΰ προσωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους : 

Νοείται δτι εάν.το προσωρινώς καταστάν άνίκανον μέλος έτυχε διο
ρισμού δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 5, ό άναπληρών τοΰτο διο
ρίζεται κατά τήν αυτήν διαδικασίαν. 
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Ρ.ϊ,ουοία 
ιροσδοχής 

IFI.)V μελών 

Ί ,έ ,ουσία 
οοοτάσεως 
Ρ. π ι τροπών. 

Συνεδρία. 

Πρακτικά. 

13. Έάν εις τίνα εΐδικήν περίπτωσιν το Συμβούλιον έπιθυμή νά συμ
βουλευθτ) πρόσωπον τ ι έφ

? οιουδήποτε ειδικού θέματος, δύναται νά έκ
λέξη το πρόσωπον τούτο ώς μέλος δια πασαν συνεδρ'ιαν καθ' ην απαι
τείται ή παρουσία αυτού' το πρόσωπον τούτο, εν δσω διαρκή ή εκλογή 
του, κέκτηται άπαντα τα δικαιώματα και τα προνόμια μέλους, ούχι δμώς 
και το δικαίωμα ψήφου έφ' οιουδήποτε θέματος. 

14.—(Ι) Το Συμβούλιον δύναται νά συνιστά εκ των 'ιδίων αυτού με
λών Έπιτροπάς διά γενικούς ή ειδικούς σκοπούς, οϊτινες κατά τήν γνώ
μην αυτού θα έτύγχανον καλλίτερος ρυθμίσεως ή διαχειρίσεως ύπό 
τίνος 'Επιτροπής· τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου το 
Συμβούλιον δύναται νά παραχωρη ε'ις οιανδήποτε τών οϋτω συνιστα
μένων 'Επιτροπών οιανδήποτε τών ύπό τοΰ Συμβουλίου ενασκούμενων 
αρμοδιοτήτων. 

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

(3) Αϊ Έπιτροπαΐ υποβάλλουν τά πρακτικά άύτών τω Συμβουλίω. 

15.—(Ι) Τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου προεδρεύει έφ' δσον παρί
σταται ό Πρόεδρος, εν απουσία δε αυτού εις τών παρόντων συμβούλων, 
επί τούτω υποδεικνυόμενος ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

(2) Ό χρόνος καΐό τόπος τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου ή οιασδή
ποτε τών 'Επιτροπών αυτού καθορίζεται ύπό'του Προέδρου τοΰ Συμ
βουλίου. 

(3) Ό Πρόεδρος συγκαλεί το ταχΰτέρον δυνατόν έκτακτον συνεδρίαν 
τοΰ Συμβουλίου αμα τη λήψει εγγράφου αιτήσεως υποβαλλομένης αύτώ 
ύπό τριών τουλάχιστον μελών τοΰ Συμβουλίου

 ή έκτακτος συνεδρία 
συγκαλείται διά τους εν τη αιτήσει αναγραφόμενους σκοπούς. 

(4) Το Συμβούλιον καΐ αϊ Έπιτρόπαι αύτοΟ ευρίσκονται εν απαρτία 
έφ' δσον παρίσταται ό ύπό τοΰ Συμβουλίου καθοριζόμενος αριθμός 
μελών, δστις εν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά είναι μικρότερος τών εξ 
προκειμένου περί τοΰ Συμβουλίου, μικρότερος δε τών τριών προκει
μένου περί τίνος τών 'Επιτροπών. 

(5) Αί αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου ή οιασδήποτε τών 'Επιτροπών 
αύτοΟ έπι τών ενώπιον αυτών προσαγομένων θεμάτων λαμβάνονται διά 
πλειοψηφίας τών παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου, μελών. 

(6) Ό προεδρεύων της συνεδρίας κέκτηται μίαν μόνον ψήφον, εν πε
ριπτώσει δμως ισοψηφίας κέκτηται ωσαύτως και δευτέραν νικώσαν 
τοιαύτην. 

16.—(Ι) Τηρούνται πρακτικά τών συνεδριών τοΰ Συμβουλίου ώς και 
πασών τών 'Επιτροπών αύτοΟ, άτινα έφ' δσον φέρουσι τήν ύπογραφήν 
τοΰ προσώπου δστις φέρεται προεδρεύσας της συνεδρίας είς ην άφορώσι 
τά τοιαύτα πρακτικά, ή της συνεδρίας καθ' ην ταύτα άνεγνώσθησαν, 
συνιστώσιν άποδεικτικόν στοιχεϊον τών κατά τήν συνεδρ'ιαν διεξα
χθέντων ή δέ συνεδρία εις ην άφορώσι τά πρακτικά τεκμαίρεται μέχρις 
αποδείξεως τοϋ εναντίου ώς νομίμως συγκληθεΐσα και συγκροτηθεΐσα. 

(2) Άντίγραφον τών πρακτικών εκάστης συνεδρίας τοΰ Συμβουλίου ή 
τών 'Επιτροπών αύτοΟ, αποστέλλεται εις τόν Ύπουργόν εντός δεκατεσ
σάρων ημερών άπό της τοιαύτης συνεδρίας. 

17. Τη έγκρίσει τοϋ Υπουργού το Συμβούλιον δύναται νάέκδίδη Κανο
νισμούς αφορώντας ε'ις τήν διεξαγωγήν τών συνεδριών τοϋ Συμβουλίου 
ή τών 'Επιτροπών αυτού, τάς γνωστοποιήσεις τών συνεδριών, τήν κατά 
τάς συνεδρίας τηρουμένην διαδικασίαν, τήν κράτησιν τών πρακτικών 
τών τοιούτων συνεδριών και τήν προσαγωγήν αυτών προς έπιθεώρησιν. 
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18. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου και των δυνάμει Διαο,κσσία 
τοϋ άρθρου 17 γενομένων Κανονισμών ή ενώπιον τοΰ Συμβουλίου και συνεδριών. 
τών Επιτροπών αύτοϋ διαδικασία καθορίζεται ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

19. Ή κοινή σφραγις τοΰ Συμβουλίου έπ ' ούδενός εγγράφου τίθεται Σφρα>·ίς. 
ειμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης δι' αποφάσεως τοϋ Συμβου
λίου, ή δε έπίθεσις της σφραγΐδος βεβαιοΰται διά της υπογραφής τοϋ 
Προέδρου, ή οιουδήποτε ετέρου μέλους εις δ το Συμβούλιον παρέσχε 
γενικήν ή εϊδικήν έξουσιοδότησιν δπως αντικαθιστά έπ! τούτω τον 
Πρόεδρον, και της υπογραφής ετέρου τινός συμβούλου έχοντος την γε
νικήν ή είδικήν έξουσιοδότησιν τοϋ Συμβουλίου δπως ενεργή επί τούτω. 

20. Παν εγγραφον φερόμενον ω ς έγγραφον προσηκόντως εκδοθέν Άπόδειζις 
ή ύπογραφέν ύπό τήν σφραγίδα τοϋ Συμβουλίου ή διά λογαριασμόν τοϋ Έγγραφων. 
Συμβουλίου, γίνεται δεκτόν ώ ς άποδεικτικόν στοιχεΐον, μέχρι δέ απο
δείξεως τοϋ εναντίου τεκμαίρεται οϋτω εκδοθέν ή ύπογραφέν άνευ οιασ
δήποτε περαιτέρω αποδείξεως. 

21. Συμβάσεις και 'έγγραφα ων ή σύναψις ή έκδοσις ύπό προσώπου Συμβάσεις. 
έτερου ή νομικοΰ τοιούτου δεν απαιτεί τήν έπίθεσιν σφραγϊδος, δύ
νανται νά συναφθώσιν ή έκδοθώσιν διά λογαριασμόν τοϋ Συμβουλίου 
ύπό παντός προσώπου έχοντος τήν επί τούτω γενικήν ή ειδικήν έξουσιο
δότησιν τοΰ Συμβουλίου. 

22. Τό γεγονός δτι μέλος τι είναι εν τών συμβαλλομένων ή κέκτηται Γνωστό™ΐησις 
συμφέρον έπι συμβάσεως συναφθείσης μετά τοΰ Συμβουλίου δέν έπά συμφερόντων 
γεται ακυρότητα τής τοιαύτης συμβάσεως, τό δέ μέλος ούδεμίαν ύπο μ ε λ ω ν μ " ε 

χρέωσιν υπέχει εκ μόνου τρΟ γεγονότος δτι είναι μέλος τοΰ Συμβουλίου σ°μ6άσεις. 
νά λογοδοτήση εϊς τό Συμβούλιον διά τό εκ τής συμβάσεως πραγματο

ποιηθέν ύπ* αύτοϋ κέρδος· τό μέλος δμως οφείλει δπως αμελλητί γνω
στοποίηση τω Συμβουλίω πάν συμφέρον δπερ τοΰτο έχει ή, κτάται εφ' 
οιασδήποτε συμβάσεως, εφ* δσον τοϋτο αντίκειται καθ' οιονδήποτε 
τρόπον προς τά καθήκοντα αύτοϋ ώ ς μέλους* ουδέν δικαίωμα δέ ψήφου 
κέκτηται εφ' οιουδήποτε θέματος άφορώντος εις τήν ώ ς εΐρηται σύμ
βασιν εάν μέλος παρά ταϋτα ψηφίση, ή ψήφος αύτοϋ ουδόλως λαμβά
νεται ύττ' δψιν : . . . . . . 

Νοείται δτι ουδέν μέλος στερείται τοϋ δικαιώματος τής ψήφου επί 
τίνος θέματος άφορώντος εις τήν γενικήν πολιτική ν τοϋ Συμβουλίου έφ' 
οιουδήποτε ζητήματος, εκ μόνου τοϋ λόγου δτι ή έπι τοιούτου θέματος 
άπόφασις επηρεάζει ή δύναται νά έπηρεάση συμβάσεις συναφθείσας ή 
συναφθησομένας μεταξύ αύτοϋ και τοϋ Συμβουλίου. 

23. Και έάν έτι μεταγενεστέρως άποκαλυφθή δτι ενυπάρχει ελάττωμα τι ΑΪ πράξεις τοϋ 
εις τον διορισμόν ή τά προσόντα προσώπου φερομένου ώς μέλους τοΰ Συμβουλίου 
Συμβουλίου ή τών 'Επιτροπών αύτοϋ, ή δτι μέλος τοΰ Συμβουλίου ή είναι έ'γκυ
Έπιτροπής τίνος έψήφισεν έπι θέματος έφ' ου δέν είχε δικαίωμα ψήφου ĵ VTiopi*™ 
άπασαι αί πράξεις αί γενόμεναι εϊς οιανδήποτε συνεδρίαν τοΰ Συμβουλίου σμό ς μέλους 
ή οιανδήποτε τών 'Επιτροπών αύτοϋ είναι έγκυροι παρά τό τοιοϋτον έλάτ τινός ένέχο 
τωμα ή τό γεγονός δτι τό μέλος δεν έκέκτητο δικαίωμα ψήφου. ελάττωμα τι 

24.—(Ι) Τό κύριον έκτελεστικόν όργανον τοΰ Συμβουλίου είναι ό Διορισμός 
Γενικός Διευθυντής αύτοϋ δστις είναι υπεύθυνος διά τήν έκτέλεσιν τής Γενικού 
πολιτικής τοΰ Συμβουλίου και τήν διαχείρισιν τών καθ' ήμέραν ύποθέ Διυ0υντου 

σεων αΰτοΰ. 
(2) Τό Συμβούλιον παραχωρεί εις τον Γενικόν Διευθυντήν εκ τών 

δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοϋ τάς αναγκαίας διά 
τήν αποτελεσματική ν διεξαγωγήν τών πάσης φύσεως καθ' ήμέραν υπο
θέσεων αύτοϋ. 

(3) Ό Γενικός Διευθυντής διορίζεται ύπό τοΰ Συμβουλίου τη έγκρίσει 
τοΰ Ύπουργοΰ . 
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Ύττηρέται 
κ.λ.π. τοΰ 
Συμβουλίου. 

Γενικού 
αρμοδιότη
τες τοΰ 
Συμβουλίου. 

Είδικαΐ 
εξουσία ι 
Συμβουλίου. 

(4) Ό Γενικός Διευθυντής παρίσταται εις τάς συνεδρίας τοΰ Συμβου
λίου καΐ τών 'Επιτροπών αΰτου δεν κέκτηται όμως δικαίωμα ψήφου επί 
τών ενώπιον αΰτοΰ προσαγομένων θεμάτων. 

25. Το Συμβούλιον δύναται— 
(α) νά διορίζη τους εκάστοτε αναγκαίους υπαλλήλους δια τήν προ

σήκουσαν και αποτελεσματική ν διεξαγωγήν τών επιχειρήσεων 
τοϋ Συμβουλίου εν τη Δημοκρατία ή εν τη αλλοδαπή, ύπό δρους 
υπηρεσίας καθοριζόμενους υπό τοϋ Συμβουλίου τη έγκρίσει 
τοϋ Ύπουργοϋ : 

Νοείται δτι οΐ δροι υπηρεσίας τοϋ προσωπικού τοϋ Συμβου
λίου δέον δπως συνάδουν προς τήν ύπό της Κυβερνήσεως ακο
λούθου μένη ν πολιτικήν. 

(β) νά χορηγή εις τους υπαλλήλους αύτοΰ συντάξεις, βοηθήματα ή 
επιδόματα αποχωρήσεως καΐ νά έπιβάλλη αύτοΐς άναγκαστικήν 
εϊσφοράν είς οιονδήποτε σύστημα συντάξεων ή εισφορών 

(γ) τη έγκρίσει τοϋ Ύπουργοϋ, νά ίδρυση εκτός της Δημοκρατίας 
τά αναγκαία γραφεία. 

Μέρος III.—ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
26. Τό Συμβούλιον έχει καθήκον— 

(α) δπως διά τών αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων και μέτρων 
έλεγχου έξασφαλίζη προς όφελος τών παραγωγών καρόττων 
τάς πλέον επωφελείς και οίκονομικάς διευθετήσεις διά τήν 
διαβάθμισιν, συσκευασίαν, μεταφοράν, έμπορίαν, έξαγωγήν, 
φόρτωσιν και πώλησιν καρόττων και γενικώς δπως προ
βαίνη εις πάσαν ένέργειαν και λαμβάνη άπαντα τά κατ' αυτό 
αναγκαία ή σκόπιμα μέτρα διά τήν προαγωγήν σταθεράς και 
μεθοδικής παραγωγής καΐ εμπορίας καρόττων έν τη Δημο
κρατία ως καΐ διά τήν προαγωγήν τών διά τους ώς άνω σκοπούς 
συμφερόντων τών παραγωγών καρόττων 

(β) δπως έφ' δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, έξασφαλίζη τήν έπί 
μακροπροθέσμου βάσεως αϋξησιν τών κερδών τών παραγω
γών καρόττων 

(γ) δπως σταθεροποίηση τά κέρδη τών παραγωγών καρόττων διά 
της μειώσεως, εφ' δσον τοΰτο είναι δυνατόν και τη βοήθεια 
τοϋ Ταμείου Σταθεροποιήσεως Τιμών, τών αποτελεσμάτων τών 
βραχυχρόνιων διακυμάνσεων είς τάς τιμάς καρόττων τη διεθνή 
αγορά. 

(δ) δπως εφ' δσον εϊναι πρακτικώς δυνατόν, ρυθμίζη τήν προσφο
ράν καρόττων έν σχέσει προς ύφισταμένην πραγματικήν ζήτη
σιν, και έν περιπτώσει ανάγκης δπως προβαίνη εντός τών πλαι
σίων τών τότε κρατουσών συνθηκών, έν τη διεθνή άγορα και 
τών οικονομικών πόρων τοΰ Συμβουλίου, είς τήν πλέον δικαίαν 
διάθεσιν τοΰ εναπομείναντος πλεονάσματος καρόττων : 

Νοείται Οτι τό Συμβούλιον, έν τή ενασκήσει τών συμφώνως 
προς τον παρόντα Νόμον αρμοδιοτήτων αύτοϋ, δέον δπως 
λαμβάνη ύπ' όψιν τό δημόσιον συμφέρον έν γένει. 

27. ΕΊδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικής διατάξεως τοΰ 
άρθρου 26, τό Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν— 

(α) όπως άποφασίζη εκάστοτε κατά τον ύπό τοΰ Συμβουλίου τή 
έγκρίσει τοΰ Ύπουργοϋ καθοριζόμενον τρόπον, περί της πο
σότητος ή ετέρου χαρακτηριστικού καρόττων άτινα δυνατόν 
νά πωληθώσιν ή άλλως διατεθώσι παρ' οιουδήποτε παράγωγου
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ή δε εκάστοτε καθοριζομένη μέθοδος λήψεως τοιαύτης αποφά
σεως δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε νά έξασφαλίζη δτι ή ποσό
της ην τυχόν οίοσδήποτε παραγωγός δύναται νά πώληση ή 
άλλωςδιαθέση καθορίζεται καθ' ολοκληρίαν ή μερικώς δι* ανα
φοράς εΐς την ποσότητα καρόττων η, αναλόγως της περιπτώ
σεως, έτερον χαράκτηρισμόν αυτών, ατινα εις το παρελθόν 
παρήχθησαν ή άλλως πως διετέθησαν εΐς τίνα είδικήν γαΐαν, 
ή ύποστατικόν ή ύπό είδικοϋ τίνος προσώπου

(β) δπως προβαίνη εκάστοτε εϊς τον καθορισμόν του χαρακτηρισμού 
τών καρόττων ατινα δύνανται νά πωληθώσιν ή άλλως διατε
θώσιν ύφ' οιουδήποτε παράγωγου καρόττων 

(γ) δπως καθορίζη εκάστοτε τη έγκρίσει τοΰ 'Υπουργού την άνω
τάτην ή κατωτάτην τιμήν, καΐ τους δρους πωλήσεως και διαθέ
σεως καρόττων οιασδήποτε ποσότητος, ή χαρακτηρισμού υπό 
τίνος παραγωγού ώς και τά πρόσωπα εϊς ατινα ή μέσω τών 
οποίων δύναται νά διενεργηθή ή πώλησις ή διάθεσις τοιούτων 
καρόττων 

(δ) δπως υπόχρεοι τους παραγωγούς δπως πωλώσιν ή άλλως δια
θέτωσι καρόττα οιασδήποτε ποσότητος ή χαρακτηρισμού ώς 
ήθελεν εκάστοτε καθορισθή ύπό τοΰ Συμβουλίου, μόνον είς το 
Συμβούλιον ή μέσω τοΰ Συμβουλίου* και δπως προβαίνωσιν 
εΐς την παράδοσιν καρόττων ώς εν τοις ανωτέρω, είς δν τόπον 
καί καθ' δν χρόνον και τρόπον ήθελεν εκάστοτε το Συμβούλιον 
καθορίσει· 

(ε) δπως καθορίζη εκάστοτε ειδικάς περιόδους εν οιαδήποτε εποχή 
εσοδείας καρόττων καθ5 ας ή παράδοσις καρόττων ύπό τών πα
ραγωγών εϊς το Συμβούλιον ή μέσω τοΰ Συμβουλίου ή είς οιον
δήποτε άλλο πρόσωπον απαγορεύεται, τίθεται ύπό περιορι
σμούς ή επιτρέπεται" 

(στ) τηρουμένων τών διατάξεων παντός ετέρου Νόμου, δπως 
έλέγχη και ρυθμίζη ώς ήθελεν εκάστοτε το Συμβούλιον καθο
ρίσει τον τρόπον : 

(i) συγκομιδής, καθαρισμού και στεγνώματος, αποκοπής 
τών άκρων, διαβαθμίσεως, συσκευασίας, σημειώσεως, 
αποθηκεύσεως και προετοιμασίας προς εξαγωγή ν 
και πώλησιν ή άλλως πως διάθεσιν 

(ϋ) χειρισμού, μεταφοράς και διατηρήσεως προ τής απο
στολής· 

(iii) φορτώσεως είς πλοία εξωτερικού, χειρισμού, στοι
βάγματος, μεταφοράς και διαφυλάξεως είς τοιαύτας 
ποσότητας καΐ κύτη, ψυκτικός και δροσερός αίθουσας 
ή άλλα διαμερίσματα του πλοίου, ώς το Συμβούλιον 
ήθελεν εκάστοτε καθορίσει και εκφορτώσεως εκ 
τοιούτου πλοίου· 

(ζ) δπως τη έγκρίσει του Ύπουργοΰ και συμφώνως προς τήν ύπό 
τοΰ Συμβουλίου εκάστοτε λαμβανομένην άπόφασιν, έπιβάλη 
ύποχρεωτικήν έγγραφήν παρά τω Συμβουλίω απάντων τών πα
ραγωγών ή τίνος κατηγορίας αυτών ώς και απάντων τών 
απασχολουμένων εις τήν παραγωγήν καΐ έμπορίαν καρόττων εν 
τη Δημοκρατία προσώπων ή τίνος κατηγορίας αυτών το δε Συμ
βούλιον δύναται νά χορηγή αδείας εις τους ώς εν τοις ανωτέρω 
εγγεγραμμένους παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα, άναφορικώς 
προς τάς περί τά καρόττα δραστηριότητας αυτών, ύπό δρους 
εκάστοτε καθοριζόμενους ύπ* αύτοΰ τούτου τοΰ Συμβουλίου 
τη έγκρίσει τοΰ Ύπουργοΰ
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(η) δπως εκάστοτε καθορίζη δτι οιαδήποτε κατηγορία παραγωγών 
ή έτερων προσώπων απασχολουμένων εις τήν παραγωγήν καΐ 
έμπορίαν καρόττων εν τη Δημοκρατία, ή δτι οιοσδήποτε χαρα
κτηρισμός καρόττων ή μέθοδος πωλήσεως ή άλλως πως διαθέ
σεως καρόττων, εξαιρούνται τής εφαρμογής των έν τη αυτή 
άποφάσει τοΰ Συμβουλίου καθοριζομένων διατάξεων τοΟ πα
ρόντος Νόμου· 

(θ) δπως άποδέχηται τά προσφερόμενα καΐ παραδιδόμενα αΰτώ 
καρόττα καθ* δν τρόπον ήθελε καθορίσει συμφώνως ταΐς ύπό 
του παρόντος άρθρου παραχωρηθείσαις αύτφ έξουσίαις, καΐ 
δπως διαβαθμίζη, συσκευάζη σημείο!, άποθηκεύη, προετοι
μάζη προς έξαγωγήν, άσφαλίζη, διαφημίζη, μεταφέρη, έξάγη, 
φορτώνη καΐ πωλή ή άλλως διαθέτη, τοιαύτα καρόττα διά 
λογαριασμόν των παραγωγών αυτών. 

(ι) δπως διορίζη πράκτορας έπι τη συμπεφωνημένη αντιμισθία 
καί ύπό δρους οϋς τοΟτο ήθελε κρίνει αναγκαίους διά τήν προ
σήκούσαν καΐ αποτελεσματική ν έκπλήρωσιν άπασών ή τινών 
τών αρμοδιοτήτων δι' ων είναι έμπεπιστευμένον δυνάμει τής 
αμέσως προηγουμένης παραγράφου τοΟ παρόντος άρθρου· 

(ta) δπως διοική καΐ διαχειρίζηται Ταμεΐον Σταθεροποιήσεως 
Τιμών βάσει άρχων και κριτηρίων καΐ κατά τρόπον εκάστοτε 
καθοριζόμενον υπ* αύτοϋ τη έγκρίσει τοΟ ΎπουργοΟ καΐ δπως 
τη έγκρίσει του "Υπουργού προβαίνη εκάστοτε είς τόν καθο
ρισμόν του ύψους είς δ σταθεροποιούνται αϊ τιμαΐ παραγωγών 
καρόττων παντός χαρακτηρισμού ή ποσότητος καθ* οίανδήποτε 
έποχήν εσοδείας καρόττων ή οίανδήποτε περίοδόν αυτής· 

(ιβ) δπως εκάστοτε άποφασίζη καΐ καθορίζη τήν άνωτάτην ή κατω
τάτην τιμήν εξαγωγής καΐ πωλήσεως ή ετέρας διαθέσεως 
καρόττων έν οιαδήποτε χώρα, ώς καί τά πρόσωπα είς ατινα ή 
μέσω τών οποίων τοιαύτα καρόττα εξάγονται, πωλούνται ή 
άλλως πως διατίθενται* ^ .^ 

(ιγ) δπως τη έγκρίσει τοΟ 'Υπουργού, κτάται καί πωλή ή έκμισθοΐ 
είς παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα πάν δ,τι είναι άναγκαίον 
διά τήν παραγωγήν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, άποθήκευσιν, 
προετοιμασίαν προς έξαγωγήν καί πώλησιν, ή άλλως πως διά
θεσιν, μεταφοράν, έξαγωγήν, καί πώλησιν ή άλλως πως διά
θεσιν, δύναται δέ νά παρέχη (έπι πληρωμή η άλλως πως) εϊς 
παραγωγούς ή έτερα πρόσωπα υπηρεσίας παρεχόμενος επί τω 
τέλει προαγωγής τής πλέον αποτελεσματικής εκπληρώσεως τών 
έν τοις ανωτέρω ενεργειών καί δραστηριοτήτων έν πάση πε
ριπτώσει δέον δπως ή τοιαύτη πώλησις ή έκμίσθωσις πραγμά
των, ή παροχή υπηρεσιών διενεργήται αποκλειστικώς η κατά 
κύριον λόγον ύπό τοιαύτας περιστάσεις ώστε νά είναι πιθανή 
ή χρησιμοποίησις αυτών είτε έξ ολοκλήρου εϊτε κατά κύριον 
λόγον άναφορικώς προς τήν ύπό παραγωγών παραγωγήν κα
ρόττων 

(ιό) δπως συνεργάζηται μετά παντός έτερου προσώπου κατά τήν 
ένάσκησιν τών δυνάμει τών παραγράφων (θ) καί (ιγ) τοΰ παρόν
τος άρθρου εξουσιών αύτοΟ καί δπως πράττη πάν δ,τι ενδεχο
μένως επιφέρει, προάγει ή διευκολύνει τήν ύπό τών προσώπων 
τούτων διενέργειαν τοιούτων πράξεων 

(ιέ) δπως έρχηται είς συμφωνίας, συναπτή συμβάσεις ή άναλαμβάνη 
υποχρεώσεις μεθ* οιασδήποτε αρχής ή προσώπου έν αναφορά* 
προς οίανδήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώ
σεων τοΟ Συμβουλίου' 
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(ιστ) είδικώτερον, καΐ άνευ επηρεασμού της γενικότητος της τε
λευταίας ανωτέρω παραγράφου 

(i) δπως ερχηται είς διαπραγματεύσεις και υπογραφή 
οιανδήποτε συμφωνίαν, σύμβασιν *ή έτέραν ύποχρέω
σιν μεθ' οιασδήποτε αρχής ή προσώπου εν αναφορά 
προς τάς δαπανάς τάς άφορώσας εϊς τήν έμπορίαν και 
έξαγωγήν καρόττων περιλαμβανομένων καΐ των με
ταφορικών, θαλασσίων ναύλων, τών ασφαλίστρων έπί 
θαλάσσιας ασφαλίσεως και τών παρόμοιας φύσεως 
δαπανών και 

(ϋ) δπως ερχηται είς συμφωνίαν, συναπτή συμβάσεις ή 
άναλαμβάνη υποχρεώσεις μεθ' οιουδήποτε ετέρου 
Συμβουλίου "Εμπορίας, ίδρυθέντος ή ίδρυθησομένου 
εν τη Δημοκρατία δυνάμει οιουδήποτε νόμου, άναφο
ρικώς προς τήν διατήρησιν κοινού εκτελεστικού 
προσωπικού και οικήματος ή και ετέρας διοικητικός 
διευκολύνσεις



(ιζ) δπως λαμβάνη και διανέμη ή βοηθή εϊς τήν λήψιν καΐ διανομήν 
στατιστικών και ετέρων πληροφοριών αϊτινες κατά τήν γνώ
μην αυτού σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπον ή άφορώσι τήν 
παραγωγήν ή έμπορικήν τοποθέτησιν καρόττων εν τη Δημο
κρατία ή άλλαχοΰ : 

Νοείται δτι ουδέν τών εν τη παραγράφω ταύτη διαλαμβα
νομένων επιτρέπει τήν γνωστοποίησιν οιασδήποτε πληροφο
ρίας κατά παράβασιν τοΰ άρθρου 54 : 

Νοείται περαιτέρω δτι το γεγονός δτι αϊ διανεμηθεϊσαι στα
τιστικά! και πληροφορίαι υπήρξαν έσφαλμέναι ή οιαδήποτε 
παράλειψις τοΰ Συμβουλίου προς λήψιν και κυκλοφορίαν τοι
ούτων στατιστικών ή ετέρων πληροφοριών ουδέν δικαίωμα 
αποζημιώσεως παρέχουν είς τους παραγωγούς ή οιονδήποτε 
έτερον πρόσωπον 

(ιη) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη τήν διεξαγωγήν ερευνών εν 
οιαδήποτε χώρα περί τήν πραγματικήν ή δυνητικήν ζήτησιν, 
περιλαμβανομένης καΐ της διεξαγωγής ερευνών περί το δυνα
τόν εφαρμογής οιασδήποτε μεθόδου ήτις θα προεκάλει ζήτησιν 

(ιθ) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη διευθετήσεις άποσκοπού
σας είς τήν αϋξησιν της καταναλώσεως καρόττων τής Δημο
κρατίας είτε γενικώς εϊτε εϊδικώτερον παρά τίνος χώρας



(κ) δπως προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη τήν διεξαγωγήν ερευνών 
περί θεμάτων (περιλαμβανομένων τόσον τών βελτιωμένων 
μεθόδων δσον καΐ τοΰ εξοπλισμού), άφορώντων είς τήν παρα
γωγήν, συγκομιδήν, παρασκευήν προς έμπορίαν, έμπορίαν, 
συντήρησιν, μεταφοράν και φόρτωσιν καρόττων και να ένθαρ
ρύνη ή βοηθή τήν έφαρμογήν τοιούτων μεθόδων 

(κα) δπως άνευ επηρεασμού τών διατάξεων τής παραγράφου (θ) 
τοΰ παρόντος άρθρου, άναλαμβάνη εκάστοτε δοκιμαστικώς ή 
χάριν επιδείξεως οιανδήποτε τών εν τη προηγουμένη παρα
γράφω διαλαμβανομένων ενεργειών περί τήν έμπορίαν και έξα
γωγήν καρόττων και οϋτω λαμβάνη ευθέως πληροφορίας περί 
τάς απαιτούμενος διά τοιαύτας ενεργείας δαπανάς ως και περί 
τάς δυναμένας νά έπιτευχθώσι τιμάς τών εν τη διεθνή άγορα 
πωλουμένων ή άλλως πως διατιθεμένων καρόττων τής Δημο
κρατίας



(κβ) δπως προβαίνη είς εισηγήσεις και συμβουλεύη τον Ύπουργόν 
περί τήν ασκησιν τών εξουσιών αύτοΟ προς θέσπισιν Κανο
νισμών, δυνάμει τοΰ περί 'Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων 



672 

Κ «p. 28. 

Τό Συμ&ού
λιον δύνα
ται νά έκδώ
ση έντολάς, 
Κανονισμούς 
και διατάγ
ματα διά τήν 
ρύθμισιν και 
δλεγχον της 
εμπορίας και 
εξαγωγής 
καρόττων. 

Νόμου εν αναφορά προς τον καθορισμόν βαθμού *καί επιπέδου 
ποιότητος καρόττων και τήν συσκευασίαν αυτών» 

(κγ) όπως πράττη πάν δ,τι ενδεχομένως ή άναγκαίως συνεπάγεται 
ή ένάσκησις των δυνάμει των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου 
παραχωρηθεισών τω Συμβουλίου εξουσιών 

(κδ) δπως τη έγκρίσει τοΰ Υπουργού ένασκή πάσαν έτέραν αρμο
διότητα ην τό Συμβούλιον ήθελε κρίνει σκόπιμον διά τους έν 
τω αρθρω 26 καθοριζόμενους σκοπούς· 

(κε) δπως τη έγκρίσει τοϋ Ύπουργοϋ χορηγή, άρνήται τήν χορή
γησιν, έκδίδη Οπό δρους ή άκυροι οιανδήποτε αδειαν ή εγγρα
φον έξαυσιοδότησιν έκδιδομένην διά τους σκοπούς της παρα
γράφου (ζ) του παρόντος άρθρου ή τους σκοπούς τών άρθρων 
47 καί 48.' 

(κστ) δπως ίδρύη καί τηρή ταμεΐον, τό όποιον θά όνομάζηται «Άσφα
λιστικόν Ταμεΐον», έπι τω σκοπώ δπως καταβάλληται προς τους 
καροττοπαραγωγούς άποζημίωσις συνεπεία ζημιών εις τήν 
έσοδείαν καρόττων προκληθεισών εκ φυσικών παραγόντων, 
εκ καταστρεπτικού συμβάντος ή άλλης αιτίας, αΐτινες δεν θά 
ήδύναντο νά αποφευχθούν ή προληφθούν διά της επιμελείας 
τών παραγωγών τό ποσόν της αποζημιώσεως (εάν αϋτη άπο
φασισθή) θά επαφίεται προς όρισμόν είς τήν διακριτικήν έξου
σίαν τοΰ Συμβουλίου ύπό τό φώς τών συναφών περιστάσεων, 
άλλ' ουδεμία άποζημίωσις θά καταβάλληται έν σχέσει προς 
ζημίαν προκύπτουσαν εκ τοΰ δτι οί παραγωγοί παρέλειψαν 
νά τηρήσουν και ακολουθήσουν τήν καθιερωμένην πρακτικήν 
καλής εξασκήσεως της γεωργίας. 

28.—(Ι) Τό Συμβούλιον δύναται— 
(α) Διά τήν ρύθμισιν και ελεγχον εμπορίας και εξαγωγής καρόττων 

καί διά τήν άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν τών δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτου νά έκδίδη κανονισμούς. 

(β) Διά διατάγματος γνωστοποιουμένου κατά τρόπον καθοριζό
μενον κατά τό δοκούν Οπό τοΰ Συμβουλίου νά καθορίζη— 
(i) Τά πρόσωπα έφ' ών θά έφαρμόζωνται οί τοιούτοι κανο

νισμοί, 
(ϋ) Τήν χρονικήν και τοπικήν ίσχύν τών διατάξεων τών τοιούτων 

κανονισμών, τήν τροποποίησιν, μεταβολήν, άναστολήν 
ή άκύρωσιν απάντων ή οιουδήποτε εκ τών εκδοθέντων 
κανονισμών ή διαταγμάτων. 

(2) Ουδείς τών συμφώνως τω αμέσως προηγουμένω έδαφίω γενο
μένων Οπό τοϋ Συμβουλίου κανονισμών καί διαταγμάτων εκδίδεται 
ή τίθεται έν ίσχύϊ εκτός έάν— 

(α) δοθή είς τον Ύπουργόν ή τον άντιπρόσωπον αύτοϋ προηγου
μένη έγγραφος είδοποίησις περί της προθέσεως εκδόσεως 
τοιούτου κανονισμού ή διατάγματος μετά τοΰ κειμένου τοΰ προ
τεινομένου κανονισμοΰ ή διατάγματος, και 

(β) 6 Υπουργός έγκρίνη εγγράφως τήν εκδοσιν τοΰ προτεινομένου 
κανονισμού ή διατάγματος 

Νοείται δτι ό Υπουργός υποχρεούται νά πληροφορή εγγρά
φως τό Συμβούλιον περί της εγκρίσεως ή απορρίψεως τοΰ προ
τεινομένου κανονισμού ή διατάγματος εντός δέκα ήμερων άπό 
τής ημέρας άφ* ής εδόθη εις τον Ύπουργόν ή τον άντιπρόσωπον 
αΰτοΰ έγγραφος είδοποίησις περί της προθέσεως εκδόσεως 
κανονισμού ή διατάγματος μετά τοΰ κειμένου τοΰ προτεινο
μένου κανονισμοΰ ή διατάγματος. 
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οεως. 

(3) "Απαντες οι δυνάμει τών άνω διατάξεων γενόμενοι κανονισμοί 
και διατάγματα κέκτηνται την αυτήν ίσχύν ώς εάν διελαμβάνοντο εν τω 
παρόντι Νόμω. 

(4) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε νά έκδίδη τοιαύτας έντολάς 
άφορώσας εις την ρύθμισιν και έλεγχον της εμπορίας και εξαγωγής 
καρόττων ώς ήθελε κρίνει αναγκαίας ή σκόπιμους δια τήν άποτελεσματι
κήν έκπλήρωσιν τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
αύτοΰ. 

29. 'Οσάκις το Συμβούλιον κρίνει τοϋτο άναγκαϊον προς έκπλήρωσιν Εξουσία προς 
οιασδήποτε τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ, ληψιν πλη 
δύναται νά έπιδώση εΐς οιονδήποτε πρόσωπον έγγραφον άπαίτησιν PO<P°PI"V· 
καλούσαν αυτό δ π ω ς παράσχη τω Συμβουλίω εντός της ύπό τοΰ Συμβου
λίου καθωρισμένης προθεσμίας καΐ ύπό τον καθωρισμένον ύπ ' αύτοΰ 
τύπον τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις και λοιπάς πληροφορίας (πε
ριλαμβανομένης και της προσαγωγής βιβλίων και ετέρων εγγράφων) 
άναφορικώς προς τα καρόττα ώ ς ήθελον εκάστοτε καθορισθή έν τη 
τοιαύτη εγγράφω απαιτήσει. 

30.—(Ι) Πάς έχων τήν προς τοϋτο έγγραφον άδειαν τοϋ Συμβουλίου Εξουσία εί
και 'ίνα έξασφαλισθή ή τήρησις τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου ή σόδου και 
οιασδήποτε εντολής, κανονισμοϋ ή διατάγματος δυνάμει τοϋ Νόμου τούτου *™^ωρ^" 
γενομένου ύπό τοϋ Συμβουλίου, δύναται κατά πάντα εϋλογονχρόνον και τη 
επιδείξει τής σχετικής αδείας νά είσέρχηται και έπιθεωρή γαίας, τόπους, 
κτίρια, πλην τών κατοικιών, μεταφορικά οχήματα, ή πλοία ατινα ώ ς ούτος 
ευλόγως πιστεύει χρησιμοποιούνται διά τήν παραγωγήν καρόττων ή 
τήν διενέργειαν οιασδήποτε πράξεως εκάστοτε ρυθμιζόμενης ύπό τοϋ 
Συμβουλίου δυνάμει τών διατάξεων τής παραγράφου (στ) τοϋ άρθρου 27. 

(2) Πάν πρόσωπον έχον τοιαύτην αδειαν ώς έν τοις ανωτέρω δύναται 
νά προβή εις έπιθεώρησιν και δειγματοληψίαν καρόττων εϊς οιανδήποτε 
τών μνημονευομένων έν τω αμέσως προηγουμένω έδαφίω περιστά
σεων. 

Μέρος IV.—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
31. Το Συμβούλιον έχει ικανότητα κτήσεως, κατοχής, διαχειρίσεως, ή Εξουσία κτή

διαθέσεως οΊασδήποτε ιδιοκτησίας, κινητής τε και ακινήτου, επί τω τέλει σεως κινητής 
ένασκήσεως οιασδήποτε τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου εξουσιών ή ι̂ ά κ ι ν ή τ ο υ 

αρμοδιοτήτων αύτοΰ, ώ ς και συμβατικήν τοιαύτην. καΤ^μβατι

κή ικανότης. 

32. Τά εκάστοτε εϊς πίστιν τοϋ Συμβουλίου υπάρχοντα διαθέσιμα δύ 'Επενδύσεις. 
νανται εϊτε ν ' άποτελέσωσι τρεχούμενον λογαριασμόν ή λογαριασμόν 
καταθέσεων παρ ' οιαδήποτε Τραπέζη, είτε εφ' δσον ε'ις δεδομένον χρόνον 
δεν είναι αναγκαία διά τάς αρμοδιότητας τοϋ Συμβουλίου, νά έπενδυ
θώσιν εΐς χρεώγραφα ε'ις άτινα οί 'Επίτροποι (Trustees) δύνανται νά 
έπενδύσωσι χρήματα τοΰ τραστ (Trust) δυνάμει τοΰ περί 'Επιτρόπων 
(Trustees) Νόμου ή τη έγκρίσει τοΰ Ύπουργοΰ νά έπενδυθώσι ταϋτα κε<? 193 
ε'ις οιαδήποτε έτερα χρεώγραφα. 

33.—(Ι) Το Συμβούλιον δύναται νά σχηματίζη άποθεματικόν εκ πο ιΐλεόνσσμα 
σών εκάστοτε καθοριζομένων ύπ' αύτοΰ κατά το δοκοϋν, δπερ και νά 
χρησιμοποιή διά τήν άσκησιν τών αρμοδιοτήτων αύτοΰ ή σχετικώς προς 
ταύτας καθ' δν χρόνον καί τρόπον ήθελεν εκάστοτε αποφασίσει. 

(2) Έάν το Συμβούλιον κρίνη δτι το οϋτω σχηματισθέν άποθεματικόν 
υπερβαίνει τάς άνάγκας τοΰ Συμβουλίου διά τάς δυνάμει τοΰ παρόντος 
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' Εί.ουσία προς 
ούναψιν 
δανείων. 

"Η Κυδέρνη
σις δύναται 
νά έγγυηθη 
τα δάνεια. 

'Εξουσία πα
ροχης δα
νείων εις 
Ετερα Συμ
βούλια Έμπο 
ρίας Προϊόν
των. 

Χορηγήσεις 
εις παρα
γωγούς. 

Ληψις και 
διανομή τοϋ 
προϊόντος της 
πωλήσεως. 

Νόμου δραστηριότητας αύτοΟ, εις τους παραγωγούς καρόττων διαμοι
ράζεται κατά τον πλέον δίκαιον και πρακτικόν, κατά την κρίσιν τοϋ Συμ
βουλίου, τρόπον ποσόν προσδιοριζόμενον υπ' αΰτοΰ κατά το δοκοϋν. 

34.—(Ι) Το Συμβούλιον δύναται τη έγκρίσει τοϋ 'Υπουργού και έπί 
τω τέλει ένασκήσεως των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων 
αύτοΰ, νά συναπτή δάνεια κατά τρόπον έναντι ασφαλείας και ύπό δρους 
καθοριζόμενους υπό τοϋ Συμβουλίου μετά τοΰ εκάστοτε δανειστού 
αύτοΰ. 

(2) Ό Υπουργός δύναται κατά νόμον νά παράσχη γενικήν έγκρισιν 
διά την ΰπό τοϋ Συμβουλίου σύναψιν δανείων μη υπερβαινόντων τό 
καθοριζόμενον ύπό τοϋ Ύπουργοΰ ποσόν ό Υπουργός καθορίζει 
ωσαύτως και τους δρους συνάψεως τοϋ δανείου ως και την παρασχε
θησομένην άσφάλειαν. 

35. Ό Υπουργός Οικονομικών εκπροσωπών την Κυβέρνησιν δύναται 
νά έγγυηθη κατά τρόπον και ύπό δρους καθοριζόμενους ΰπ° αύτοϋ κατά 
τό δοκοϋν την πληρωμήν τόκου και κεφαλαίου ή έκατέρου έξ αυτών, 
οιουδήποτε δανείου είς την σύναψιν τοΰ οποίου τό Συμβούλιον προτί
θεται νά προβη. 

36. Τό Συμβούλιον δύναται τη έγκρίσει τοΰ 'Υπουργού νά παράσχη 
βραχυπρόθεσμα δάνεια είς οιαδήποτε έτερα, δυνάμει Νόμου ίδρυθέντα 
ή Ίδρυθησόμενα εντός της Δημοκρατίας συμφώνως οιουδήποτε άλλου 
Νόμου Συμβούλια 'Εμπορίας Προϊόντων. 

37. Τό Συμβούλιον δύναται νά προβη εις άρχικάς πληρωμάς έναντι τοϋ 
τελικώς διευθετηθησομένου λογαριασμοϋ είς οιονδήποτε παραγωγόν 
βάσει της ποσότητος, χαρακτηρισμού και κατηγορίας τών καρόττων 
ατϊνα τό Συμβούλιον απεδέχθη και είς την συσκευασίαν Τών οποίων 
προέβη διά λογαριασμόν αύτοΰ : 

Νοείται δτι αί τοιαΰται άρχικαι πλήρωμα! έν ουδεμία περιπτώσει και 
ουδέποτε υπερβαίνουν τά έβδομη κοντά πέντε έπί τοις εκατόν τοϋ καθαρού 
ποσοΰ δπερ τό Συμβούλιον υπολογίζει δτι θά λάβη ό παραγωγός διά τά 
καρόττα αύτοϋ συμφώνως τη προνόου μένη έν αρθρω 38 διαδικασία. 

33.—(Ι) Τό Συμβούλιον λαμβάνει όλόκληρον τό καθαρόν προϊόν τό 
,προκύπτον εκ πωλήσεων καρόττων γενομένων ύπό του Συμβουλίου διά 
λογαριασμόν τών παραγωγών και μεριμνά δπω.ς τ ά ο ϋ τ ω ληφθέντα 
χρήματα διανεμηθώσι μεταξύ τών παραγωγών ό τρόπος, ή αναλογία 
και αί περιστάσεις ύφ* ας χωρεί ή τοιαύτη διανομή αποφασίζονται και 
καθορίζονται εκάστοτε ύπό τοΰ Συμβουλίου. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ αμέσως προηγουμένου εδαφίου άναφορι
κώς προς καρόττα γενόμενα αποδεκτά ύπό τοΰ Συμβουλίου και πωλη
θέντα ή άλλως πως διατεθέντα ύπ* αύτοϋ, τό Συμβούλιον δύναται νά 
προβή είς μεταγενέστερος ή τελικάς πληρώμάς ή είς άμφοτέρας τάς 
τοιαύτας πληρωμάς, συμφώνως προς σύστημα κοινοπραξίας δυνάμει 
τοΰ οποίου αί εκ τών πωλήσεων ή άλλως πως διαθέσεων καθαρά! εισπρά
ξεις νά συγ κέντρουνται είς κοινόν ταμεΐον μέ βάσιν χρονικήν και βάσει 
τοϋ χαρακτηρισμού και της κατηγορίας τών πωλουμένων καρόττων κα! 
διανέμωνται είς τους παραγωγούς συμφώνως προς τήν συμμετοχήν 
αυτών είς τό οι κεΐον κοινόν ταμεΐον. 

(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά συμψηφίση μετά τών διανεμητέων είς 
οιονδήποτε παραγωγόν χρημάτων χορηγήσεις γενόμενος δυνάμει τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 37, ή τό ποσόν οιασδήποτε εισφοράς ή τέλους 
καθοριζομένου ύπό τών διατάξεων τών άρθρων 44 και 45, ή έτερα χρη
ματικά ποσά οφειλόμενα ύπό τοΰ παραγωγού τω Συμβουλίω. 
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(4) 'Επί τω τέλει εξακριβώσεως τοΰ καταβληθησομένου εις τίνα πα
ραγωγόν καρόττων καθαροΰ προϊόντος της πωλήσεως ή άλλως πως δια
θέσεως καρόττων παραδοθέντων τω Συμβουλίω και γενομένων αποδε
κτών ύπ'αύτοϋ, και γενικώτερον δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου, 
ή άπόφασις τοΰ Συμβουλίου καθ' δσον άφορα τον χαρακτηρισμόν καΐ 
τήν κατηγορίαν τών τοιούτων καρόττων, την μέθοδον καθορισμού τών 
παρακρατήσεων τών γενομένων άναφορικώς προς εισφοράς, τέλη και 
δαπανάς διενεργηθείσας δια την έμπορίαν και πώλησιν τών καρόττων 
υπό τοΰ Συμβουλίου δια λογαριασμόν τοΰ παραγωγού, και γενικώς την 
μέθοδον καθορισμού τοΰ εν τη πραγματικότητι καθαροΰ προϊόντος τής 
πωλήσεως, ή άλλως πως διαθέσεως, είναι τελεσίδικος. 

39. Τά κεφάλαια και αί πρόσοδοι τοΰ Συμβουλίου προέρχονται— Κεφάλαια τοϋ 
(α) έκ τών εκάστοτε εξειδικευμένων τω Συμβουλίω ποσών διά υμ ου 

ψήφου της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ή δι* οιασδήποτε απο
φάσεως της Βουλής τών "Αντιπροσώπων δι' ής παραχωρούνται 
χρηματικά τίνα ποσά δυνάμει τών διατάξεων οιουδήποτε 
Νόμου

(β) έκ διαθεσίμων προερχομένων έκ της πωλήσεως ή άλλως πως 
διαθέσεως καρόττων 

(γ) έκ διαθεσίμων προερχομένων έξ εισφορών και τελών πληρω
τέων υπό τών παραγωγών δυνάμει τών διατάξεων τοΰ πα
ρόντος Νόμου

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

(Ε) έκ χρηματικών δανείων συναφθέντων δυνάμει τών εξουσιών 
συνάψεως δανείων δι' ων περιβέβληται το Συμβούλιον δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου· 

(στ) έκ παντός ετέρου ποσού ή στοιχείου ενεργητικού δπερ καθ' 
οιονδήποτε τρόπον καθίσταται πληρωτέον ή περιέρχεται τω 
Συμβουλίω άναφορικώς προς οιονδήποτε ζήτημα συναφές προς 
τάς αρμοδιότητας αυτού. 

40. Το Συμβούλιον δύναται νά διαθέτη τά είς την διάθεσιν αυτού κε Δαπάναι. 
φάλαια— 

(α) διά την διενέργειαν πληρωμών είς παραγωγούς διά καρόττα 
εφ' ών τό δικαίωμα κυριότητος περιήλθεν εϊς το Συμβούλιον 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου· 

(β) διά την σταθεροποίησιν τών τιμών τών καρόττων τών πληρω
τέων είς παραγωγούς· νοείται δτι τό Συμβούλιον δύναται νά 
περιορίση τήν χρήσιν χρημάτων έκ τοΰ Ταμείου Σταθεροποιή
σεως Τιμών είς τοιαύτας ποσότητας καρόττων ή έτερον χαρα
κτηρισμόν αυτών ως τό Συμβούλιον ήθελε, τη έγκρίσει τοΰ 
Υπουργού, εκάστοτε καθορίσει

(γ) δι' άπάσας τάς δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου άσκουμένας αρμο
διότητας τοΰ Συμβουλίου ή τινας έξ αυτών, και σχετικώς προς 
τοιαύτας αρμοδιότητας

(δ) διά τάς δαπανάς διοικήσεως τοΰ Συμβουλίου

(/?) διά πληρωμάς ε'ις έκτακτα έξοδα ή έτερα άποθεματικά

(στ) διά τόκους πληρωτέους έπΐ χρηματικών δανείων συναφθέντων 
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 
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Καθήκοντα 
Συμβουλίου. 
Λογαριασμοί 
και έλεγχος. 

Καθήκον ι 
ρο>ής ιτλη 
ροφορί'όι 

Ένιοφα/ ι 
όφειλαί 

(//) δια τάς πληρώμάς μισθών, επιδομάτων, βοηθημάτων ή συντά
ξεων εϊς τους υπαλλήλους και ύπηρέτας τοΰ Συμβουλίου

(β) διά τα έξοδα διενεργείας ερευνών περί παντός ζητήματος εφα
πτόμενου τών καρόττων περιλαμβανομένων χρηματικών 
ποσών εκάστοτε χορηγουμένων εις ιδρύματα ίδρυθέντα διά τήν 
διενέργειαν τοιούτων ερευνών 

(/) διά τήν κάλυψιν τών διά τον σχηματισμόν και ΐδρυσιν του Συμ
βουλίου διενεργηθεισών δαπανών αΐτινες δυνατόν νά έγέ
νοντο τη έγκρίσει τοϋ Υπουργού διά λογαριασμόν τοΰ Συμ
βουλίου προ της ενάρξεως της Ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου



(iu) δι ' οιονδήποτε σκοπόν δι'δν τό Συμβούλιον υπέχει ύποχρέωσιν 
δυνάμει τοϋ παρόντος ή οιουδήποτε έτερου Νόμου δπως χρη
σιμοποιή τά κεφάλαια αύτοϋ. 

4S.—(Ι) Τό Συμβούλιον οφείλει δπως— 
(α) τηρή τούςπροσήκοντας λογαριασμούς περί πάσης συναλλαγής 

αύτοϋ συμφώνως τών παραδεδεγμένων αρχών και κατά τρό
πον τυγχάνοντα της επιδοκιμασίας τοϋ Ύπουργοϋ· 

(β) έτοιμάζη ετησίως κατάστασιν λογαριασμών, περιβεβλημένην 
τοιούτον τύπον, περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία και συντεταγ
μένην κατά τοιούτον τρόπον ώστε αϋτη νά παρουσιάζη αληθή 
και δικαίαν όψιν της οικονομικής καταστάσεως τοΰ Συμβου
λίου κα.1 τών αποτελεσμάτων τών δραστηριοτήτων αύτοϋ διά 
τήν λογιστικήν περίοδον εις ην ή είρημένη κατάστασις άφορα. 

(2) Οι λογαριασμοί τοΰ Συμβουλίου ελέγχονται ύπό μέλους λογι
στικού ' οϊκου είς ον μετέχει μέλος ανεγνωρισμένου Ινστιτούτου 
ή ιδρύματος Λογιστών, διοριζομένου ετησίως ύπό τοϋ Συμβου
λίου τη έγκρίσει τοϋ Ύπουργοϋ. 

(3) Τό ταχύτερον δυνατόν από τοϋ τέλους εκάστης λογιστικής πε
ριόδου τό Συμβούλιον αποστέλλει είς τον Ύπουργόν έκθεσε περί τήν 
κατά τήν περίοδον ταύτην άσκησιν τών αρμοδιοτήτων και δραστηριο
τήτων αύτοϋ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου όμοΰ μετ' αντιγράφου της 
καταστάσεως τών έξελεγχθέντων λογαριασμών τοΰ Συμβουλίου διά τήν 
αυτήν περίοδον, ως και αντιγράφου οιασδήποτε εκθέσεως γενομένης 
ύπό των ελεγκτών επί της τοιαύτης καταστάσεως ή τών λογαριασμών 
του Συμβουλίου. 

(4) Είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων κατατίθεται άντίγραφον πά
σης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστάσεως λογαριασμών και εκθέ
σεως τών ελεγκτών. 

(5) 'Αντίγραφα εκθέσεων και καταστάσεων λογαριασμών έτοιμαοθει
σών ύπό τοΰ Συμβουλίου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου διατίθενται εις 
τό κοινόν έναντι ευλόγου τινός τιμήματος. 

(6) Έν τω παρόντι άρθρω «λογιστική περίοδος» σημαίνει περίοδον 
άρχομένην άμα τή ένάρξει της ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου και λήγουσαν 
κατά τίνα ήμερομηνίαν καθοριζομένη ν υπό τοϋ Συμβουλίου ουχί δμως 
βραδύτερον τών δώδεκα μηνών, ή οιανδήποτε έτέραν μεταγενεστέραν 
περίοδον ουχί μείζονα τών δώδεκα μηνών άρχομένην αμα τή λήξει της 
προηγουμένης λογιστικής περιόδου. 

42. Τό Συμβούλιον οφείλει νά παρέχη τω Υπουργώ πάσας τάς α'ιτου
μένας εκάστοτε εξ αύτοϋ οικονομικός και στατιστικός εκθέσεις. 

43. Τό Συμβούλιον δύναται νά προβή τή έγκρίσει τοϋ Ύπουργοϋ, είς 
τήν διαγραφήν τών επισφαλών οφειλών. 



677 

Μέρος V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. 

44. "Εκαστος παραγωγός καταβάλλει τω Συμβουλίω είσφοράν ής το Εΐσφοραί 
ποσόν κατ' όκάν κάρόττων παραδιδομένων ύπ' αύτοΰ τω Συμβουλίω 
καθορίζεται εκάστοτε Οπό τοϋ Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών 
αύτοΰ προς κάλυψιν των διοικητικών καί υπηρεσιακών δαπανών τών 
γενομένων ύπό του Συμβουλίου εν τη ενασκήσει τών δυνάμει τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ. Αί τοιάϋται εισφο
ρά! υπολογίζονται αναλόγως τών κάρόττων ατινα παρεδόθησαν ύφ' 
εκάστου παράγωγου κατά τίνα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην υπό 
τοϋ Συμβουλίου. 

45.—(!) Το Συμβούλιον δύναται νά έπιβάλη είδικόν τέλος ή τέλη επί Τέλη. 
παραγωγών— 

(α) επί τω τέλει σταθεροποιήσεως τών πληρωτέων εϊς παραγω
γούς τιμών κάρόττων 

(β) ίνα καλυφθώσιν οϊαιδήποτε ζημίαι αϊτινες ήθελον έπενεχθώσι 
τω Συμβουλίω εν τη ενασκήσει οιασδήποτε τών δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτοΰ* 

(γ) 'ίνα έξασφαλισθη δικαία εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου μεταξύ άπασών τών τάξεων τών παραγωγών. 

(2) Τα τοιαύτα τέλη υπολογίζονται με βάσιν έκατοστιαίαν άναλογίαν 
εκάστοτε καθοριζομένην ύπό τοΰ Συμβουλίου επί τοΰ καθαροΰ προϊόντος 
τών ύπό τοϋ Συμβουλίου διενεργηθεισών πωλήσεων ή άλλως πως δια
θέσεων τών κάρόττων εκάστου παράγωγου και δΓ αναφοράς εΐς τάς διε
νεργούμενος παραδόσεις κάρόττων ύφ' εκάστου παραγωγού προς το 
Συμβούλιον κατά τίνα περίοδον εκάστοτε καθοριζομένην ύπό τοϋ 
Συμβουλίου. 

46. Τά ποσά τών ύπό τίνος παράγωγου δυνάμει τοΰ άρθρου 44 πληρω
τέων εισφορών ώς καί το ποσόν παντός τέλους επιβληθέντος επί τίνος 
παράγωγου δυνάμει τοϋ άρθρου 45 δύνανται νά διεκδικηθώσιν ώς χρέη 
οφειλόμενα τω Συμβουλίω ύπό τοΰ παραγωγού τούτου. 

Διεκδίκησις 
είσφορόΐν. 

Μέρος VI.—ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΝ. 

47. 'Από της ενάρξεως της Ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, άνευ της 
εγγράφου αδείας τοΰ Συμβουλίου απαγορεύεται ή ύπό τών παραγωγών 
πώλησις, εμπορία ή άλλως πως διάθεσις κάρόττων, ή οιουδήποτε χαρα
κτηρισμού ή ποσότητος αυτών, προοριζομένων δι' έξαγωγήν, εκτός προς 
το Συμβούλιον ή μέσω τοΰ Συμβουλίου. 

48.—(Ι) 'Από της ενάρξεως της ισχύος τοϋ παρόντος Νόμου απαγο
ρεύεται ή εξαγωγή κάρόττων ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος 
αυτών έξαιρέσει

(α) κάρόττων εφ' ών το δικαίωμα κυριότητος περιήλθε τω Συμβουλίω 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ άρθρου 49 ή 

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

(2) 'Από της ενάρξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου απαγορεύεται 
ή εξαγωγή κάρόττων ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού ή ποσότητος αυτών 
ύπό παντός προσώπου εξαιρέσει 

(κ) προσηκόντως διωρισμένου πράκτορος ενεργούντος δια λογα
ριασμόν τοϋ Συμβουλίου ή 

(//) παντός ετέρου προσηκόντως εξουσιοδοτημένου ύπό τοϋ Συμ
βουλίου προσώπου. 

Περιορισμοί 
ίπΐ παράγω 
γών άναφορι 
κώς προς τήν 
έμπορίαν κα 
ρόττων δι' 
έξαγωγήν. 

Περιορισμοί 
επί κάρόττων 
όι,ναμένων ν. 
έζαχθώσι καί 
έττ'ι προσώ 
πων δυναμέ 
νων νά έξά 
γωοι καράτι (.ι 
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Κτήοις δι

καιώματος 
κυριότητος 
έπί καρόττων 
γενομένων 
αποδεκτών 
ύπό του 
Συμβουλίου. 
"Ορο ι άποδο

χής καρατ ίων 
προσφερομέ

νων τ φ Συμ

βουλίω. 

Διακριτική 
έζουσία Συμ

βουλίου δ'πως 
άποδεχθη κα 
ρόττα κατ' 
έξαίρεσιν τών 
δρων απο

δοχής. 

49. Έπί τω τέλει ένασκήσεως τών δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου αρμο
διοτήτων τοϋ Συμβουλίου, το δικαίωμα κυριότητος επί πάντων τών κα
ρόττων ατινα το Συμβούλιον απεδέχθη εξ οιουδήποτε παράγωγου προς 
πώλησιν ή διάθεσιν αυτών διά λογαριασμόν τοϋ τελευταίου, περιέρχεται 
τω Συμβουλίω δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου και άνευ ετέρας μεταβι
βαστικής πράξεως. 

50. Το Συμβούλιον αποδέχεται καρόττα παραδιδόμενα αύτώ έφ° δσον 
είναι εξαγώγιμου επιπέδου, ή καρόττα διά διαβάθμισιν και συσκευασίαν 
εξαγώγιμου επιπέδου, δι' έξαγωγήν και πώλησιν ή έτέραν διάθεσιν, διά 
λογαριασμόν τών παραγωγών συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος 
Νόμου : 

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

λίω ή εις τους αντιπροσώπους αύτοϋ καρόττων, ό τόπος, ό 
χρόνος και τρόπος προσφοράς και παραδόσεως αυτών ώς κα! 
ό χαρακτηρισμός αυτών καθορίζονται εκάστοτε ύπό τοϋ Συμβου
λίου συμφώνως ταΐς διατάξεσι τών παραγράφων (δ) και (ε) 
τοϋ άρθρου 27' 

(β) το Συμβούλιον δύναται να μη άποδεχθη καρόττα παραχθέντα 
καθ5 οίανδήποτε περίοδον εσοδείας καρόττων προγενεστέραν 
της περιόδου καθ' ην ήρξατο ή ισχύς τών διατάξεων τοϋ πα
ρόντος Νόμου. 

51. "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τοϋ άρθρου 50 το Συμβούλιον 
κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως άποδέχηται καρόττα εξαγώγιμου 
ποιότητος οιασδήποτε ποσότητος ή οιουδήποτε χαρακτηρισμού, παρα
διδόμενα και προσφερόμενα αύτώ μετά τήν περίοδον τών καθωρισμένων 
προθεσμιών ή άλλως κατά τρόπον μη συνάδοντα προς τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 50 : 

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

τοιαύτα καρόττα και 
(β) ή ύπό τοϋ Συμβουλίου διά τον παραγωγόν γενομένη εξαγωγή 

καΐ πώλησις, ή ετέρα διάθεσις τοιούτων καρόττων γίνεται δι' 
άμεσον λογαριασμόν τοϋ παράγωγου' και 

(γ) τά οϋτω πωλούμενα ή άλλως πως διατιθέμενα καρόττα δεν υπό
κεινται εις τάς οίκείας διατάξεις περί Ταμείου Σταθεροποιή
σεως Τιμών τοϋ Συμβουλίου. 

Μ'ευδεΐς 
παραστάσεις. 

ι ενικά 
αδικήματα. 

Μέρος VII.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ. 
52. Πας δστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ώς άντιπρόσω

πον τοϋ Συμβουλίου ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει τοϋ Συμ
βουλίου, είναι ένοχος αδικήματος. 

53. Πας δστις— 
(α) παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 47 ή 48* 
(β) παραβαίνει ή δεν συμμορφοϋται προς τους δρους εξουσιοδο

τήσεως παρασχεθείσης ύπό τοϋ Συμβουλίου δυνάμει τών δια
τάξεων τοϋ παρόντος Νόμου ή 

(γ) παραβαίνει ή άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορφωθή 
προς οίανδήποτε ύποχρέωσιν, έντολήν, κανονισμόν, ή διά
ταγμα γενόμενον ύπό τοϋ Συμβουλίου συμφώνως ταΐς διατά
ξεσι τοϋ άρθρου 28 ή 

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορφωθή προς οιανδή
ποτε άπαίτησιν γενομένην ύπό τοϋ Συμβουλίου ή ύποχρέωσιν 
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'Αδικήματα 
■περί την γνω 
στοιιοίησιν 
ώρισμένων 
πληροφοριών 
ληφθεισών 
δυνάμει του 
•παρόντος 
Νόμου. 

έπιβληθεΐσαν ύπ' αύτοΰ συμφώνώς τω άρθρω 29, η συμμορ
φούμενος ττρός τοΰτο προβαίνει είς δήλωσιν ήτις εν γνώσει 
του είναι ψευδής εις τι ουσιώδες αυτής στοιχεϊον ή εκ βαρείας 
αμελείας προβαίνει είς δήλωσιν ψευδή εν τινι ούσιώδει αυτής 
στοιχείω· ή 

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν εν οίωδήποτε άρχείω 
τηρουμένω συμφώνως προς οιανδήποτε τών δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, ή συμφώνως 
τοις εν τοις ανωτέρω προσάγει εγγραφον εν γνώσει αύτοΰ δια
λαμβάνον έγγραφήν ψευδή έν τινι ούσιώδει αυτής στοιχείω, 
ή εκ βαρείας αμελείας προσάγει εγγραφον διαλαμβάνον τοι
αύτην έγγραφήν ή 

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον προσηκόντως 
έξουσιοδοτημένον υπό τοϋ Συμβουλίου δυνάμει τοϋ άρθρου 30, 

είναι ένοχος αδικήματος. 
54. 'Εάν πρόσωπον τι γνωστοποίηση πληροφορίαν ληφθείσαν 0π° 

αύτου έν τή ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας παραχωρηθείσης αύτω ή 
τω Συμβουλίου δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ή δε γνωστο
ποίησις γενή άλλως ή— 

(α) τή συναινέσει του προσώπου δπερ παρέσχε τήν σχετικήν πλη
ροφόρίαν 

(β) είς τον Ύπουργόν ή τον άντιπρόσωπον αύτοΰ, ή εις τίνα σύμ
βουλον ή ύπάλληλον του Συμβουλίου ή 

(γ) έν τω τύπω συνάψεως παρομοίων εκθέσεων ή πληροφοριών 
παρασχεθεισών ή ληφθεισών εξ αριθμού τίνος προσώπων, 
της συνάψεως ταύτης οϋσης οϋτω διατετυπωμένης ώστε να 
μή είναι δυνατή ή βεβαίωσις οιωνδήποτε στοιχείων άφορώντων 
είς τήν έπιχείρησιν .επί μέρους προσώπων ή 

(δ) διά «τους σκοπούς δικαστικής τίνος διαδικασίας (αστικής ή ποι
νικής,' περιλαμβανομένων καΐ τών διαιτησιών) δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, ή διά τα πρακτικά τής τοιαύτης διαδικασίας, 

είναι ένοχος αδικήματος. 

55. Πας δστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τών άρθρων 52, 53 ή Ποιναΐ. 
54 έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερ
βαίνον τους εξ μήνας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής 
χρηματικής τοιαύτης. 

56. 'Οσάκις αποδεικνύεται δτι ή υπό τίνος νομικού προσώπου διά Αδικήματα 
πραξις αδικήματος κατά παράβασιν τών προηγουμένων διατάξεων του νομικών 
παρόντος Νόμου έγένετο τή συναινέσει ή τή συνενοχή ή δύναται νά άπο
δοθή εις τήν άμέλειαν οιουδήποτε διευθυντού, γραμματέως ή έτερου 
προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, διά τό 
αδίκημα τοΰτο κρίνονται ένοχοι αμφότεροι, ήτοι τόσον τό νομικόν πρό
σωπον δσον καΐ ό έν λόγω υπάλληλος, αμφότεροι δέ υπόκεινται είς δίω
ξιν και εφ' δσον καταδικασθώσιν υπόκεινται είς τήν άνάλογον ποινήν. 

προσωττων. 

Μέρος VIII.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
57.—(Ι) Τό παρόν άρθρον.ισχύει άναφορικώς προς πάσαν άρμοδιό γΉΟυρ>Μκυ 

τητα τοΰ Συμβουλίου άσκουμένην ύπ' αύτοΰ δυνάμει οιασδήποτε τών δια 6δηγίαι. 
τάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, 
έάν φανή τω 'Υπουργώ δτι τό αποτέλεσμα ή έν τών αποτελεσμάτων 
οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπούμενης πράξεως ή πάρα
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λείψεως, του Συμβουλίου αντίκειται ή θά αντίκειται προς το δημόσιον συμ
φέρον, ούτος μετά ττροηγουμένην γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου κέ
κτηται διακριτικήν έξουσίαν δπως έκδώση προς το Συμβούλιον πδσαν 
όδηγίαν περί τάς πράξεις η παραλείψεις αύτοϋ ην ήθελε κρίνει άναγκαίαν 
η σκόπιμον Ίνα παρεμπόδιση το αποτέλεσμα, η αναλόγως της περι
πτώσεως, παρεμπόδιση η μείωση την ζημίαν ην αϋτη επάγεται είς το 
δημόσιον συμφέρον το Συμβούλιον έχει καθήκον δπως συμμορφοΰται 
προς πάσαν οϋτω έκδιδομένην όδηγίαν : 

Νοείται δτι ουδέν τών εν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων δύ
ναται να έρμηνευθή ως επιτρέπον τω Συμβουλίω ή ως επιβάλλον αύτω 
την ύποχρέωσιν δπως πράξη τι δπερ δεν έχει έξουσίαν να πράξη δυνάμει 
τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

Διαιτησία. jg^—^ [η^ς παραγωγός ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον μεθ' ου 
το Συμβούλιον έχει εμπορικός ή άλλας σχέσεις, σχετικώς προς οιασδή
ποτε εξουσίας άσκουμένας ύπό τοϋ Συμβουλίου ή δια λογαριασμόν 
αύτοϋ δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, ούτινος τα νόμιμα 
συμφέροντα παραβλάπτονται εξ οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως τοϋ 
Συμβουλίου ή οιασδήποτε αρχής ενεργούσης διά λογαριασμόν τοϋ Συμ
βουλίου εν σχέσει προς τίνα έξουσίαν άσκουμένην δυνάμει τών διατά
ξεων τοϋ παρόντος Νόμου, δύναται να ύποβάλη το ζήτημα είς τήν διαι
τησίαν μονομελούς διαιτητικού δικαστηρίου. 

(2) Το διαιτητικόν δικαστήριον διορίζεται κατόπιν συμφωνίας τοΰ εν
διαφερομένου προσώπου και τοϋ Συμβουλίου, ή μή έπιτευχθείσης 
τοιαύτης συμφωνίας, τη αιτήσει έκατέρου τών μερών υπό τοϋ επαρχια
κού δικαστηρίου της επαρχίας ένθα διαμένει το ένδιαφερόμενον πρό
σωπον ό διαιτητής εκδίδει τήν κατά τήν κρίσιν αύτοϋ δικαίαν άπόφασιν 
έπι τοϋ υποβληθέντος αύτω προς διαιτησίαν ζητήματος. 

(3) Ή άκρόασις τοΰ υποβληθέντος εΐς διαιτησίαν ζητήματος διεξά
γεται καΐ ή έπ' αύτοϋ άπόφασις εκδίδεται εν τη Δημοκρατία και συμ
φώνως τω κρατοϋντι εν τη Δημοκρατία δικαίω έπι παντός δέ τοιούτου 

κεφ. 4 ζητήματος τυγχάνει εφαρμογής ό περί Διαιτησίας Νόμος. 
,ιάλυσις και 59.—(Ι) Ό Υπουργός δύναται διά διατάγματος νά προβή είς τήν διάλυ
έκκαθάρισις σ ι ν rQ~ Συμβουλίου ^άν κρίνη τοϋτο σκόπιμον κατόπιν γνωμοδοτήσεως 
δουλίου. ληφθείσης εκ τών εν τοις εφεξής οργανισμών έπι τούτω το Συμβούλιον 

ούδεμίαν τών διά τοϋ παρόντος Νόμου παραχωρηθεΐσαν αύτω αρμοδιο
τήτων ενασκεί έκτος καθ' ην εκτασιν τοϋτο είναι άναγκαΐον διά τήν επω
φελή διάλυσιν τοϋ Συμβουλίου. 

Αί προ της εκδόσεως τοϋ διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου 
αναγκαίοι γνωμοδοτήσεις παρέχονται ύπό τοϋ Συμβουλίου και ύπό 
παντός ετέρου οργανισμού δστις κατά τήν γνώμην τοΰ Ύπουργοΰ αντι
προσωπεύει ουσιαστικώς τά συμφέροντα άναφορικώς προς ατινα διο
ρίζονται τά μέλη. 

(2) Ό Υπουργός εν τω έκδιδομένω δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου δια
τάγματι διαλαμβάνει προνοίας άτινας ήθελε κρίνει αναγκαίας διά— 

(α) τήν έκκαθάρισιν τών υποθέσεων τοϋ Συμβουλίου* 
(β) τ ή ν έπιβολήν καΐ εΐσπραξιν τελών προς άντιμετώπισιν τών υπο

χρεώσεων τοϋ Συμβουλίου ώς και τών δαπανών εκκαθαρί
σεως, καθ1 ην εκτασιν αί τοιαϋται υποχρεώσεις και δαπάναι 
δεν δύνανται νά άντιμετωπισθώσιν εκ κεφαλαίων ή ετέρων 
στοιχείων ενεργητικού τοϋ Συμβουλίου* 

()') τ ή ν ΧΡήσιν πλεοναζόντων κεφαλαίων ή έτερων στοιχείων ενερ
γητικού διά τους καθοριζόμενους εν τω διατάγματι σκοπούς* 
οί τοιούτοι σκοποί δέον δπως σχετίζωνται με τήν παραγωγήν, 
έμπορίαν και έξαγωγήν καρόττων δι' ας το Συμβούλιον έλει
τούργει προ της διαλύσεως αύτοϋ. 


