HAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ "Αρ. 656 της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1968

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ 1
Ό περί Εμπορία ς Κυπρια κών Ελα ιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός)
Νόμος του 1968 εκδίδετα ι δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρα τία ς συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγμα τος.
'Αριθμός 60 τοΰ 1968
Ν Ο Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Σ Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Ω Ν
Ε Λ Α Ι Ο Κ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Ϊ Ό Ν Τ Ω Ν ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1968
Ή Βουλή τών 'Α ντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1 . *0 παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Εμπορίας Κυπριά- Συνοπτικός
κών Ελαιοκομικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968 τ1τλος ·
καΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά τοΰ περί Εμπορίας Κυπριακών
Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου του 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομέ
νου ώς «ό βασικός Νόμος») καΐ ό βασικός Νόμος κ α ι ό παρών Νόμος 24τοθΐ968.
θά αναφέρονται όμου ώς οί περί Εμπορίας Κυπριακών 'Ελαιοκομι
κών Προϊόντων Νόμοι του 1968.
2 . Τό άρθρον 6 του βασικού Νόμου καταργείται κ α ι άντικαθίστα
ται. διά τοΟ κάτωθι :
«6.—(1) Τό Συμβούλιον σύγκειται έκ πέντε μελών, ήτοι τεσσά
ρων δημοσίων υπαλλήλων καί ενός άντιπροσωπεύοντος τήν τάξιν
τών έλαιοποτροτ/ωγών, απάντων διοριζομένων ύπό τοΟ ΥπουργικοΟ
Συμβουλίου. Έ κ τών τεσσάρων δημοσ(ω ν υπαλλήλων είς διορί
ζεται, ονόματι ή άξιώματι, τη συστάσει του Υπουργού Γεωργίας
καί Φυσικών Πόρων, ώς εκπρόσωπος του Υπουργείου του, είς διο
ρίζεται, ονόματι ή άξιώματι, τη συστάσει του Υπουργού Οίκονο
μικών, ώς εκπρόσωπος του Υπουργείου του καί δύο εΐναι εκπρό
σωποι του Υπουργείου 'Εμπορίου καί Βιομηχανίας, έξ ών ό είς
είναι ό Διοικητής Συνεργατικής 'Αναπτύξεως ή αντιπρόσωπος
αύτου ό δέ έτερος διορίζεται, ονόματι ή άξιώματι, τη συστάσει τοΟ
Υπουργού Εμπορίου καί Βιομηχανίας.
(2) Τό Υπουργικόν Συμβούλιον καθορίζει ένα τών δημοσίων
υπαλλήλων μελών του Συμβουλίου ώς Πρόεδρον αύτου.
(3) Τό Συμβούλιον κοτταβάλλει εις τ ά μέλη αύτου τοιαύτη ν
άντιμισθίαν ή επιδόματα ή καί αμφότερα ώς ήθελεν εγκρίνει τό
Υπουργικόν Συμβούλιον».
(541)

Άντικατά
οτασιςτοΟ
2ro^> Τ °°
Νόμου Βιά
νίόυβρθρου.
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ΆντικοπάστασιςτοΟ
άρθρου 7 τοΰ
βασικού
Νόμου.

3 . Τό άρθρον 7 τοΰ" βασικού Νόμου καταργείται και αντικαθίστα
ται δια του κάτωθι :
«θητεία
7.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ* παρόντος άρ
θρου, Μκαστον μέλος κατέχει και κενοί την θέσιν αύτου
συμφώνως προς τους δρους του διορισμού του.
(2) Έάν ό Πρόεδρος παύση να άποτελή μέλος του Συμ
βουλίου παύει ωσαύτως νά εΐ\αι Πρόεδρος.
(3) Μέλος του Συμβουλίου, άλλο ή δημόσιος υπάλλη
λος, δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον νά παραιτηθή της
θέσεως αύτου δι* έγγραφου γνωστοποιήσεως απευθυνόμε
νης προς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον και έπι τη λήψει της
τοιαύτης γνωστοποιήσεως υπό του 'Υπουργικού Συμβου
λίου παύει κατέχο ν τήν θέσιν αύτου.
(4) Μέλος του. Συμβουλίου του οποίου λήγει ή θητεία
f\ τό όποιον παραιτείται της θέσεως αύτου δύναται νά έπα
ναδιορισθή.
(5) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά παύση ol
ονδήποτε μέλος του Συμβουλίου και ή οϋτω κενωθεΐσα
θέσις πληρούται συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρ
θρου 6».

ΤροποποΙησις
τοΰ άρθρου 10
τοΰ β ασικού
Νόμου.

4 . Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά της καταρ
γήσεως της επιφυλάξεως αύτου.

Άντικατάστασις τοΰ
άρθρου 13 το?
βασικοΟ
Νόμου.

5. Τό άρθρον 13 του βασικού Νόμου καταργείται και αντικαθί
σταται διά του κάτωθι :
«Συμβουλευτή 13.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει έπιτροπήν
κή Επιτροπή κ α \ ο υ μ έ ν η ν Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν Κυπριακών Έλαι
Έλαιοκομικώνοκομικων Προϊόντων (έν τοις εφεξής άναφερομένην ώς «ή
Προϊόντων. Συμβουλευτική Επιτροπή») συνισταμένην έξ ενός Προέ
δρου (όστις θά είναι ό εκάστοτε Γενικός Διευθυντής) και
επτά έτέρω ν μελών διοριζομένων ύπό τοΰ 'Υπουργικού
Συμβουλίου, άτινα κατέχουσι τήν θέσιν αυτήν συμφώνως
προς τους δρους του διορισμού των.
(2) Έ κ τών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής,
πλην του" Προέδρου αυτής—
(α) τρεις διορίζονται ώς πρόσωπα ίκανά νά έκπροσω
πώσι τά συμφέροντα τών παραγωγών ελαιοκομικών
προϊόντων"
(β) δύο διορίζονται ώς πρόσωπα ίκανά νά έκπροσω
πώσι τά συμφέροντα του Συνεργατισμού*
(γ) δύο διορίζονται ώς πρόσωπα Ίκανά νά έκπροσω
πώσι τά συμφέροντα τών ιδιοκτητών έκθλιπτηρίων
καΐ τών βιομηχάνων οΐτινες είναι εκάστοτε εγγε
γραμμένοι δυνάμει τών διατάξεων τών περί Ελαιο
23 του 1963
λάδου Νόμων του 1963 καΐ 1965.
67 τοΰ 1965.
(3) Ή Συμβουλευτική Επιτροπή κανονίζει τήν Ιδίαν
αυτής διαδικασίαν.
(4) Τό Συμβούλιον διαβουλεύεται μετά τής Συμβου
λευτικής Επιτροπής επί παντός ζητήματος έγειρομένου
ή φαινομένου είς τό Συμβούλιον δτι δύναται πιθανώς νά
έγερθή κατά τήν άσκησιν, ή τήν προτιθεμένην άσκησιν, τών
αρμοδιοτήτων αύτου, τό όποιον κατά τήν γνώμη ν του Συμ
βουλίου ουσιωδώς άφρρδ, ή είναι πιθανόν νά άφορα οιονδή
ποτε τών συμφερόντων τών αναφερομένων εις τάς παρα
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γράφους ( α ) , (β) καΐ ( γ ) του εδαφίου (2) κ α ι τό όποιον
δέν είναι επειγούσης φύσεως ώς καΐ έπί παντός άλλου
ζητήματος.
(5) Ή Συμβουλευτική Επιτροπή δύναται νά προβή αυ
τεπαγγέλτως εις παραστάσεις προς τό Συμβούλιον έπι
παντός ζητήματος, έγειρομένου ή φαινομένου εις τήν Έ π ι 
τροπήν δτι είναι πιθανόν να έγερθή κατά τήν ασκησιν, ή
τήν προτιθεμένην άσκησιν, οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων
του Συμβουλίου, τό όποιον κατά τήν γνώμη ν της 'Επι
τροπής άφορα, ή είναι πιθανόν νά άφορα, είς τ ά συμφέ
ροντα οιωνδήποτε των τομέων της βιομηχανίας ελαιοκο
μικών προϊόντων τ ά συμφέροντα τών οποίων οιονδήποτε
μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής διωρίσθη ώς Ικα
νό ν νά έκπροσωπή.
(6) 'Αποτελεί καθήκον του Συμβουλίου δπως λαμβάνη
ύπ' δψιν τάς παραστάσεις τής Συμβουλευτικής 'Επιτρο
πής (είτε έπί ζητήματος διά τό όποιον ζητείται διαβούλευ
σις μετά τής Επιτροπής ύπό του Συμβουλίου δυνάμει του
εδαφίου (4) είτε έν σχέσει προς τό όποιον ή Επιτροπή
προβαίνει αυτεπαγγέλτως ε'ις παραστάσεις δυνάμει του
εδαφίου ( 5 ) ) .
(7) Ό σ ά κ ι ς οιονδήποτε μέλος διαφωνεί ουσιωδώς προς
τήν ύπό τής πλειοψηφίας τής Συμβουλευτικής Επιτροπής
διδομένην συμβουλήν προς τό Συμβούλιον αποτελεί κα
θήκον τής Συμβουλευτικής Επιτροπής δπως πληροφόρη
ση περί τούτου τό Συμβούλιον παρέχουσα λεπτομερείας
τής διαφωνούσης γνώμης.
(8) (α) Είς περίπτωσιν καθ' ή ν τό Συμβούλιον δέν ήθε
λεν υιοθετήσει τάς απόψεις τής Επιτροπής έν δλω
ή έν μέρει έπί θεμάτων σχετιζομένων μέ τήν βασικήν
τιμήν, ή τήν πολιτικήν συγκεντρώσεως ή διαθέσεως
τών ελαιοκομικών προϊόντων, ό Πρόεδρος του Σ υ μ 
βουλίου πληροφορεί περί τούτου εγγράφως τόν
Ύπουργόν κ α ι τήν Έπιτροπήν παρέχων στοιχεία
τών διισταμένων απόψεων του Συμβουλίου κ α ι τής
'Επιτροπής.
(β) Ή 'Επιτροπή άμα τη λήψει του έν λόγω έγγραφου
δύναται νά υποβάλη προς τόν Ύπουργόν συμπλη
ρωματικήν έίκθεσιν περί τών απόψεων της.
( γ ) Ό Υπουργός, α μ α τή λήψει της έγγραφου εκθέ
σεως του Προέδρου του Συμβουλίου καί οιασδήποτε
συμπληρωματικής εκθέσεως της 'Επιτροπής, υπο
βάλλει τάς διΐσταμένας απόψεις είς τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον τό όποιον αποφασίζει δεόντως έπί τού
των.
(9) Τό. Συμβούλιον δύναται νά καταβάλλη είς μέλη τής
Συμβουλευτικής 'Επιτροπής τοιαύτα οδοιπορικά επιδό
ματα καί επιδόματα συντηρήσεως ώς ήθελεν εγκρίνει τό
Ύπουργικόν Σ*υμβούλιον».
6 . Τό άρθρον 14 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής καταρ Τροποποίησις
γήσςως του εδαφίου (4) αύτου καί αντικαταστάσεως αύτοΟ διά του ττοθβρθρουΐ4
ο
Κάτωθι :
° βασικού
,
„
Νόμου.
«(4) Απαρτίαν του Συμβουλίου αποτελούν τρία μέλη, περιλαμ
βοτνομένων δύο μελών όπινα είναι δημόσιοι υπάλληλοι».
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ΤροποποΙησις
τοΰ β ασικού
Νόμου δια
προσθήκης
νέου άρθρου

.7. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται, δ ι ά της προσθήκης ευθύς μετά
τό άρθρον 55 α ύ τ ο υ του κάτωθι χέου άρθρου :
«Προϋπολο
55Α. Πρό της ενάρξεως έκαστου οίκονομικου έτους τό
νισμός.
Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν προτταρασκευάζει και υποβάλλει είς τόν
Ύ π ο υ ρ γ ό ν προς έγκρισιν προϋπολογισμόν τών εσόδων και
δ α π α ν ώ ν διά τό έτος τοΟτο ύπό τ ο ι α ύ τ η ν μορφήν και πε
ριέχοντα τοιαύτας λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α ς ' ώ ς ήθελεν απαιτήσει ό
Υπουργός».

Άντικατά
στασις τοΟ
άρθρου 56
τοΟ βασικοΟ
Νόμου.

8 . Τό άρθρον 56 τοΰ δασικού Νόμου καταργείται καΐ αντικαθί
σταται διά του κάτωθι :
«Εξουσία
56. Τό Συμβούλιον δύναται, τη συγκαταθέσει τοΟ
πρόςσύναψιν 'Υπουργού ή συμφώνως προς γενικήν έξουσιοδότησιν δι
ανεου
·
δομένην υπ' αύτοΰ, νά δοη/είζηται ύπό τύπον δανείου, κα
λύψεως πιστώσεως (overdraft) ή άλλως τοιαύτα ποσά οία
θά έχρειάζοντο δπως τό Συμβούλιον άνταπο κριθή προς
τάς υποχρεώσεις του καΐ άσκηση τάς αρμοδιότητας αύτου
συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου καΐ τά
ποσά ταύτα δύνανται νά δανείζωνται είτε παρά της Κυ
βερνήσεως είτε παρ' οίουδήποτε άλλου προσώπου καί ύπό
τοιούτους δρους ώς ήθελεν εγκρίνει ό Υπουργός».

Άντικατά
στασις τοΰ
άρθρου 58
τοϋ βασικού
Νόμου.

9. Τό άρθρον 58 του δασικού Νόμου καταργείται κάί αντικαθίστα
ται διά του κάτωθι :
«Η Κυβέρνη 58. Ό Υπουργός Οίκονομικών έκ μέρους της Κυβερνή
σις δύναται
σεως δύναται νά χορηγη οίκονομικήν βοήθειαν είς τό Συμ
να χορηγη
βούλιον ύπό μορφήν δανείου ή άλλως, κατά τοιούτον τρό
οίκονομικήν
βοήθειαν.
πον καί ύπό τοιούτους δρους ώς θά έκρινε πρέπον δι* οιον
δήποτε τών κάτωθι σκοπών τοΰ Συμβουλίου :
(α) τήν προμήθειαν κεφαλαίου τό όποιον τό Συμβού
λιον θά έχρειάζετο προς άσκησιν τών αρμοδιοτήτων
αυτού δυνάμει του άρθρου 59'
(6) τήν προμήθειαν χρηματικών ποσών τά όποια τό
Συμδούλιον θά έχρειάζετο διά νά άνταποκριθη προς
τάς' υποχρεώσεις του ή νά άσκηση οίοτνδήποτε τών
άλλων αρμοδιοτήτων αύτου δυνάμει τών διοττάξεων
του παρόντος Νόμου'
(γ) δι* οιονδήποτε άλλον σκοπόν (περιλαμβανομένων
κεφαλαιουχικών σκοπών) ό όποιος θά έτεινεν είς
τήν καλυτέραν όργάνωσιν, άνάπτυξιν ή ρύθμισιν
της βιομηχανίας ελαιοκομικών προϊόντων ή οιουδή
ποτε τομέως ταύτης ώς θά ενέκρινε τό Ύπουργικόν
Συμβούλιον>:. .

Άντικατά
στασις τοΰ
άρθρου 59
του βασικού
Νόμου.

10. Τό άρθρον 59 του βασικού Νόμου καταργείται καί αντικαθί
σταται διά του κάτωθι :
59.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διοπάξεων του άρθρου
«Καταβολή
βασικών
60, τό Συμβούλιον καταβάλλει είς τους παραγωγούς βά
τιμών της
σει της ποσότητος, της κατηγορίας καί του επιπέδου ποιό
παράγωγης
τητος ελαιοκομικών προϊόντων παραδοθέντων είς τό Συμ
βούλιον καί γενομένων αποδεκτών ύπ' αύτου τοιαύτας βα
σικάς τιμάς οίας τό Συμβούλιον εκάστοτε, τη έγκρίσει
του 'Υπουργικού Συμβουλίου, θά καθώριζε.
(2) Προς καθορισμόν τών βασικών τιμών συμφώνως
προς τό εδάφιον (1), τό Συμβούλιον λαμβάνει ύπ* δψιν
τοιούτους παράγοντας οίους τό Συμβούλιον ήθελε θεω
ρήσει σχετικούς, έν πάση δέ περιπτώσει θά λαμβάνεται
ύπ' δψιν τό κόστος παραγωγής του προϊόντος».
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1 1 . Τό άρθρον 60 τοΟ βασικού Νόμου τροποποιείται δια της καταρ Τροποποίηση
γήσεως καϊ αντικαταστάσεως του εδαφίου (3) αύτου δια του κά— τοϋ άρθρου 60
τ ω θ ι

:

Νόμου.

 Ϊ ( 3 ) Τό Συμβούλιον δύναται να συμψηφίση μετά των αναλο
γούντων είς οιονδήποτε παραγωγόν χρημάτων τό ποσόν οίασδή
ποτε βασικής τιμής καταβληθείσης είς αυτόν δυνάμει των διατά
ξεων τ ° 0 άρθρου 59 καϊ τό ποσόν των εισφορών και τελών τών
καθορισθέντων δυνάμει τών άρθρων 67 κ α ι 68 αντιστοίχως ή οια
δήποτε χρηματικά ποσά οφειλόμενα υπ' αύτου είς τό Συμβούλιον».
12. Τό άρθρον 63 του δασικού Νόμου τροποποιείται διά τής κα Τροποποίηση
ταργήσεως τής παραγράφου (ζ) αύτου* κ α ι τής αντικαταστάσεως τοΟ άρθρου 63
αυτής διά τής κάτωθι παραγράφου :
Ν6μου°ΙΚ°υ
«(ζ) διά τήν πληρωμήν αντιμισθίας καϊ επιδομάτων εις μέλη
του Συμβουλίου διά τ ά δυνάμει του παρόντος Νόμου καθή
κοντα των και διά τήν πληρωμήν οδοιπορικών κ α ι επιδομά
των συντηρήσεως είς μέλη τής Συμβουλευτικής Επιτροπής
τής καθιδρυθείσης δυνάμει του άρθρου 13».
13. Ό δασικός Νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης ευθύς Τροποποίησις
toG
μετά τό άρθρον 81 του κάτωθι νέου άρθρου :
*«Λ««>ϋ
r

r

«Κανονισμοί.

r

81 Α. Τό Ύπουργικό ν Συμδούλιον δύναται νά έκδίδη προσθήκης
κανονισμούς δημοσιευόμενους εις τήν έπίσημον εφημερίδα νέου άρθρου,
τής Δημοκρατίας διά τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών του
παρόντος Νόμου».

r

r

Νόμου διά της

14. "Η ισχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν όρι Ημερομηνία
σθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως ενάρξεως^
δημοσιευομένης εις τήν έπ'σημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας.
παοόντο^*
Νόμου.

Έχυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙφ τής Κυπρι ακής Δημοκρατίας, tv Λευκωσία.

