
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 704 της 17ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969 

Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ ΠΡΟΝΟΙΩΝ 

Μέρος Ι . - Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
Αρθρον 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. 'Ερμηνεία. 

Μέρος Ι Ι . - Κ Α θ Ι Δ Ρ Υ Σ Ι Σ , Σ Υ Ν Θ Ε Σ Ι Σ ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ι 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ Σ Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ 

3. Καθίδρυσις του ΌργανισμοΟ. 
4. Σύνθεσις του 'Οργανισμού. 
5. θητεία. 
6. Χηρεύουσαι θέσεις. 
7. Προσωρινή απουσία του Προέδρου. 
8. Προσωρινή απουσία μέλους. 
9. Εξουσία προς είσδοχήν άλλων μελών. 

10. 'Εξουσία προς σύστασιν Επιτροπών. 
11. Συμβουλευτικά! Έπιτροπαί. 
12. Συνεδριάσεις/ 
13. Πρακτικά. 
14. Εσωτερικός Κανονισμός. 
15. Έργασία ι κατά τάς συνεδριάσεις. 
16. Σφραγίς. 
17. *Απόδειξις έγγραφων. 
18. Συμβάσεις. 
19. Γνωστοποίησις συμφερόντων μελών μετεχόντων είς συμβάσεις. 
20. Έγκυρότης πράξεων, έστω καΐ έάν ό διορισμός μέλους τινός ένέχη ελάτ

τωμα τ ι . 
Μέρος 111. ΠΡΟΣΩΠIKON 

21. Διορισμός Διευθυντού. 
22. Ύπηρέται κλπ. τοΟ ΌργανισμοΟ. 
23. Συμπληρωματική διάταξις άναφορικώς προς τους δρους υπηρεσίας τοΟ 

προσωπικού. 

(»3) 
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Μέρος IV.-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑ1 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡ1ΑΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ! ΕΞΟΥΣ Ι ΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙ ΣΜΟΥ 

24. ΓενικαΙ αρμοδιότητες τοΟ 'Οργανισμού. 
25. 'Εγγραφή παραγωγών γάλακτος., 
26. Άπαγόρευσις πωλήσεων ύπό μή εγγεγραμμένων παραγωγών. 
27. Εξαιρέσεις. 
28. Περιορισμοί έπί εγγεγραμμένων παραγωγών άναφορικώς προς τήν πώ-

λησιν γάλακτος. 
29. Παραγωγοί—Λιανοπώλαι. ' 
30. Έγγραφη προσώπων καΐ επιχειρήσεων επιδιδομένων εις τήν γαλακτοκο-

μικήν βιομηχανίαν καΐ χορήγησις άδειων. 
31. ΓενικαΙ διατάξεις ώς προς τήν χορήγησιν καΐ άνάκλησιν άδειων καΐ τήν 

εΐσπραξιν τελών αδείας. 
32. Γενική εξουσία ρυθμίσεως της εμπορίας. 
33. Καθωρισμέναι συμβάσεις. 
34. Πωλήσεις μέσω τοΟ ΌργανισμοΟ. 

Μέρος V.-ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΞΟΥΣ Ι ΑΙ 
35. Ποικίλαιέξόυσίαι τοΟ ΌργανισμοΟ. 

Μέρος VI.-ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
36. Εξουσία τοΟ ΌργανισμοΟ προς έμπορίαν γάλακτος και παραγωγήν γαλα

κτοκομικών προϊόντων. 
Μέρος VI Ι.ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ Ε Ι Σ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΕΛΩΝ 

37. Τέλη έπί της γαλακτοκομικής βιομηχανίας προς άντιμετώπισιν των δα
πανών του ΌργανισμοΟ. 

Μέρος VIH.OIKONOMIKAI ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
38. 'Εξουσία του κτασθαι κινητήν ή άκίνητον ίδιοκτησίαν καΐ του συμδάλλεσθαι. 
39. Επενδύσεις. 
40. Πλεονάζοντα χρήματα. 
41. Εξουσία προς σύναψιν δανείων. 
42. Ή Κυβέρνησις δύναται να εγγυάται δάνεια. 
43. Προκαταβολαί. 
44. Δικαιώματα δι* υπηρεσίας. 
45. Κεφάλαια τοΟ ΌργανισμοΟ. 
46. Δαπάναι. 
47. Λογαριασμοί καΐ έλεγχος. 
48. Καθήκον προς παροχήν πληροφοριών. 
49. 'Επισφαλείς όφειλαί. 

Μέρος ΙΧ.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
50. Ψευδείς παραστάσεις. 
51. "Αλλα αδικήματα. 
52. 'Αδικήματα σχετικώς προς τήν άποκάλυψιν ώρισμένων πληροφοριών λη

φθεισών δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
53. Ποιναί. 
54. 'Αδικήματα νομικών προσώπων. 
55. Δίωξις δι' αδικήματα. 

Μέρος Χ.ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
56. 'Εξουσία προς λήψιν πληροφοριών. 
57. 'Εξουσία προς είσοδον καί έπιθεώρησιν. 
58. ΎπουργικαΙ όδηγίαι. 
59. 'Εξουσία τοΟ Προέδρου άναφορικώς προς ώρισμένας αποφάσεις του Όρ

γανισμοΟ. 
60. Διαιτησία. 
61. Διάλυσις και έκκαθάρισις τοΟ ΌργανισμοΟ. 
62. Ημερομηνία ενάρξεως της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου. 



IB 

Ό περί Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας Νόμος τοΟ 1969 εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμ
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 4 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΙΔΡΥΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΓΑ

ΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ

ΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Μέρος Ι.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κυπριακής Γάλα Συνοπτικός 

κτοκομικής Βιομηχανίας Νόμος του 1969. τίτλος. 
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΟ κει *Ερμην»(α. 

μένου— 
«αρμοδιότητες» περιλαμβάνει εξουσίας και καθήκοντα, πάσα δέ 

αναφορά εις τήν έκτέλεσιν αρμοδιοτήτων ερμηνεύεται αναλόγως' 
«γάλα» σημαίνει γάλα αγελάδων, προβάτων ή αίγών παραγό

μενον έν τή Δημοκρατία' 
«γαλακτοκομική βιομηχανία» σημαίνει άπάσας τάς δραστηριό

τητας αϊ όποϊαι περιλαμβάνονται είς τήν παραγωγήν γάλακτος 
προς πώλήσιν έν εΐδει εμπορίου ή επιχειρήσεως, τήν έμπρρίάν, τήν 
κατεργασίαν, ΐήν έπεξεργασίαν και τήν διανομήν γάλακτος, και 
περιλαμβάνει άπάσας τάς δραστηριότητας αϊ όποϊαι περιλαμβά
νονται είς τήν παραγωγήν, τήν έπεξεργασίαν και τήν βιομηχανο
ποίησα γαλακτοκομικών .προϊόντων 

«γαλακτοκομικόν προϊόν» σημαίνει παν προϊόν προωρισμένον δι* 
άνθρωπίνην κατανάλωσιν και έν δλω ή έν μέρει κατασκευαζόμενον 
ή παραγόμενον έκ του γάλακτος ή έκ τών συστατικών μερών τοΟ 
γάλακτος* 

«Διευθυντής» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 21 διορισθέν είς 
τήν θέσιν ταύτην πρόσωπον' 

«καθορίζειν» σημαίνει καθορίζειν δι' αποφάσεως ληφθείσης ύπό 
του ΌργανισμοΟ και καταχωρηθείσης έν βιβλίω τηρουμένω προς 
τόν σκοπόν τούτον, ό δέ δρος «καθορισμός» ερμηνεύεται αναλόγως' 

«κατηγορία», έν σχέσει προς γάλα, περιλαμβάνει κατηγορίαν 
άναφορικώς προς οιονδήποτε τών ακολούθων, ήτοι τό είδος, τήν 
τάξιν, τήν διαβάθμισιν, τήν συστατικήν ποιότητα ή τήν κατάστασιν 
του γάλακτος τούτου' 

«λιανική» και «ήμιλιανική», έν σχέσει προς πώλησιν γάλακτος, 
σημαίνουσιν αντιστοίχως τοιούτο είδος ή τοιαύτα είδη πωλήσεως 
γάλακτος ώς ήθελον άπό καιρού είς καιρόν καθορισθή ώς τοιαύτα 
ύπό του* 'Οργανισμού' 

«μέλος» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 4 διορισθέν μέλος τοΟ 
ΌργανισμοΟ' 

«'Οργανισμός» σημαίνει τόν δυνάμει τοΟ άρθρου 3 καθιδρυθέντα 
Όργανισμόν Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας' 

«παραγωγός» σημαίνει παραγωγόν γάλακτος' 
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«Πρόεδρος» σημαίνει τόν δυνάμει του άρθρου 4 διορισθέντα Πρόε
δρον τοΟ 'Οργανισμού 

«πώλησις» και «πωλεΐν», μρτά των γραμματικών παραλλαγών 
των δρων τούτων και των συγγενών αυτών εκφράσεων, περιλαμβά
νουσιν άνταλλαγήν, άντιπραγματίσμόν και προσφόράν ή έκθεσιν 
προς πώλησιν ή διάθεσιν υπό τύπον πωλήσεως ή άλλως" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας 
περιλαμβάνει δέ πάντα λειτουργόν του Υπουργείου του δεόντως 
επί τούτω έξουσιοδοτηθέντα ύπ' αύτοΰ. 

ΚαθΙδρυσις 
τοΰ "Οργα

νισμοί). 

Σύνθεσις τοΰ 
'Οργανισμού. 

Μέρος Ι Ι . ΚΑΘΙΔΡΥΣ ίΣ , ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙ ΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
3.—(1) Καθιδρύεται 'Οργανισμός κληθησόμενος 'Οργανισμός Κυ

πριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (έν τσΐς εφεξής αναφερόμε
νος ώς «ό 'Οργανισμός») ό όποιος άσκεΐ και εκτελεί τάς ύπό του 
παρόντος Νόμου χορηγουμένας αύτώ αρμοδιότητας.. 

(2) Ό 'Οργανισμός είναι νομικόν πρόσωπον μετά διηνεκούς διαδο
χής καΐ Ιδίας σφραγΐδος : 

Νοείται δτι μέχρις δτου ό 'Οργανισμός έφοδιασθή δι' Ιδίας σφρα
γΐδος, δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς Ιδία αύτου σφραγίς κοινή τοιαύτη 
φέρουσα την έπιγραφήν «'Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής 
Βιομηχανίας». 

(3) Ό 'Οργανισμός, ώς νομικόν πρόσωπον Ιδρυθέν διά νόμου, κέ
κτηται τήν Ικανότητα δπως προβαίνη είς οιασδήποτε πράξεις καΐ δο
σοληψίας τάς οποίας ενδεχομένως συνεπάγεται ή έκτέλεσις οίασδή
ποτε των δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του ή αί όποΐαι 
συντελουσιν είς τήν έκτέλεσιν τών τοιούτων αρμοδιοτήτων, ωσαύτως 
δέ τήν Ικανότητα δπως παρίστοτται έπί Δικαστηρίω ώς ενάγων ή ενα
γόμενος ύπό τήν Iblav αύτου ώς νομικού προσώπου έπωνυμίαν. 

4.—(1) Ό 'Οργανισμός σύγκειται έκ τών ακολούθων μελών : 
(α) Προέδρου διοριζομένου ύπό του Υπουργού και δντος προ

σώπου φαινομένου είς αυτόν ώς κατέχοντος τά προσόντα 
δπως υπηρέτηση ύπό τήν Ιδιότητα Προέδρου λόγω της οικο
νομικής, εμπορικής, τεχνικής, επιστημονικής, νομικής, διοι
κητικής ή άλλης σχετικής πείρας και μή έχοντος οίκονομικόν 
ή άλλο συμφέρον είς τήν γαλακτοκομικών βιομηχανίαν τό 
όποιον θά ήτο πιθανόν νά έπηρεάση τήν προσήκουσαν άσκη· 
σιν τών καθηκόντων του ώς Προέδρου του 'Οργανισμού* 

(β) δεκατεσσάρων άλλων μελών διοριζομένων ύπό του Υπουρ
γού, έξ ών— 

(i) δύο διορίζονται ώς πρόσωπα ικανά δπως έκπροσω
πώσι τά συμφέροντα τών παραγωγών γάλακτος αγε
λάδων 

(ii) δύο διορίζονται ώς πρόσωπα Ικανά δπως έκπροσω
πώσι τά συμφέροντα τών παραγωγών γάλακτος προ
βάτων κάΙ αίγών' 

(Hi) δύο διορίζονται ώς πρόσωπα ίκανά δπως έκπροσω
πώσι τάς άγροτικάς οργανώσεις' 

(iv) £ν διορίζεται ώς πρόσωπον ίκανόν δπως έκπροσωπή 
τά συμφέροντα τών αγοραστών γάλακτος, άλλως ή 
λιανικώς, ot όποιοι επιδίδονται είς τήν διανομήν γά
λακτος είς κοτταναλωτάς" 
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(ν) έν διορίζεται ώς πρόσωπον ίκανόν δπως έκπροσωπή 
τά συμφέροντα των αγοραστών γάλακτος, άλλως ή 
λιανικώς, οι όποιοι επιδίδονται εις τήν έξ αύτοΰ πα
ρασκευήν γαλακτοκομικών προϊόντων 

(vi) δύο διορίζονται ώς ανεξάρτητα πρόσωπα τά όποια 
φαίνονται εις τόν Ύπουργόν ώς έχοντα είδικήν γνώσιν 
ή κατάλλη,\ον πεΐραν της γαλακτοκομικής βιομηχα
νίας ή έχοντα, ώς προς άλλο τ ι , είδικήν γνώσιν ή 
πεΐρ<χν ή Οποία θά ήτο χρήσιμος είς τόν Όργανισμόν 
έν τη ενασκήσει τών αρμοδιοτήτων του' 

(vii) έν διορίζεται ώς πρόσωπον ίκανόν δπως έκπροσωπή 
τά συμφέροντα τοΰ Συνεργατισμού" 

(viii) έν είναι δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος, δνομαστί 
ή άξιώματι, ίνα έκπροσωπή τό Υπουργεϊον 'Εμπορίου 
και Βιομηχανίας' 

(ix) έν είναι δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος, δνομαστί 
ή άξιώματι, Ινα έκπροσωπή τό Υπουργεϊον Γεωργίας 
και Φυσικών Πόρων" 

(χ) έν είναι δημόσιος υπάλληλος διοριζόμενος, όνομαστί 
ή άξιώματι, ίνα έκπροσωπή τό Υπουργεϊον Υγε ίας. 

(2) Προτού διορίση οιονδήποτε μέλος του 'Οργανισμού, πλην του 
Προέδρου ή ανεξαρτήτου προσώπου ή δημοσίου υπαλλήλου, ό 'Υπουρ
γός συμβουλεύεται οιουσδήποτε οργανισμούς ή συνδέσμους προσώ
πων οι όποιοι φαίνονται είς αυτόν δτι έκπροσωπουσι είς ούσιαστικόν 
(δαθμόν τά συμφέροντα άναφορικώς προς τά όποια τό μέλος θά διο
ρισθή, ώς ό Υπουργός θεωρεί πρέπον. Προκειμένου περί τοΰ Προέ. 
δρου του 'Οργανισμού ό Υπουργός, προτού* διορίση τούτον, λαμβάνει 
ύπ' δψιν τάς απόψεις τών λοιπών μελών του· 'Οργανισμού. 

(3) Ό 'Οργανισμός καταδάλλει είς τόν Πρόεδρον και τά λοιπά 
μέλη. αύτου τοιαύτη ν άντιμισθίαν ή επιδόματα, ή αμφότερα, ώς δ 
Υπουργός ήθελεν εγκρίνει. 

5.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, έκαστον θητεία 
μέλος του 'Οργανισμού κατέχει και κενοί τήν θέσιν αύτου συμφώ
νως προς τους δρους του διορισμού του. 

(2) Έάν ό Πρόεδρος παύση νά άποτελή μέλος του 'Οργανισμού, 
παύει ωσαύτως νά είναι Πρόεδρος. 

(3)Μέλος του Όργοαασμου, άλλο ή δημόσιος υπάλληλος, δύνοααι 
καθ' οιονδήποτε χρόνον νά παραιτηθή της θέσεως αύτου δι* έγγραφου 
γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Ύπουργόν, δ δέ Πρόεδρος 
δύναται νά παραιτηθή της θέσεως αύτου διά παρόμοιας γνωστοποιή
σεως. 

(4) Μέλος του 'Οργανισμού του οποίου λήγει ή θητεία ή τό όποιον 
παραιτείται της θέσεως του δύναται νά έπαναδιορισθή. 

(5) Έάν ό Υπουργός πεισθή δτι οιονδήποτε μέλος, πλην τών δη
μοσίων υπαλλήλων— 

(α) απουσίασε τεσσάρων συναπτών συνεδριών του 'Οργανισμού 
άνευ της προς τούτω αδείας του 'Οργανισμού' ή 

(β) έκηρύχθη είς πτώχευσιν ή συνήψε συμβιβασμόν μέ τόν πι
στωτήν αύτου' ή 

(γ) είναι άνίκανον λόγω φυσικής ή πνευματικής νόσου" ή 
(δ) κατεδικάσθη δι* αδίκημα τ ι δυνάμει τών διατάξεων του πα

ρόντος Νόμου, ή δι* οιονδήποτε αδίκημα έμπεριέχον τό στοι
χεΐον της άπατης' ή 
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Χηρεύουσαι 
θέσβις. 

Προσωρινή 
απουσία τοΟ 
Προέδρου. 

Προσωρινή 
απουσία 
μέλους. 

"Εξουσία 
•προς είσοοχήν 
άλλων μελών. 

Εξουσία 
προς ούστασιν 
"Επίτροπων. 

(ε) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αΙτίας νά γνωστοποίηση πληρο
φορίαν fjv δυνάμει του Αρθρου 19 ύπεχρετοΟτο νά γνωστο
ποίηση· ή 

(στ) εΐναι άλλως πως άνίκανον να εκπλήρωση τάς αρμοδιότητας 
αύτου ώς μέλους* fj 

(ζ) έπαυσε νά άπολαμβάνη της εμπιστοσύνης του ύποδείξαντος 
αυτόν οργανισμού, 

οδτος δύναται νά κηρύξη την θέσιν του μέλους τούτου ώς χηρεύσα
σαν, γνωστοποιεί δέ τό γεγονός καθ' δν τρόπον ήθελεν οΰτος κρίν&ι 
προσήκοντα* επί τούτω ή οϋτω χηρεύσασα θέσις δύναται νά πληρωθη 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τόΟ άρθρου 4. 

6. Ή έγκυρότης οίασδήποτε πράξεως ή των εργασιών του 'Οργα
νισμού δέν επηρεάζεται λόγω τοΟ δτι οίαδήποτε έκ των θέσεων των 
μελών τοΟ ΌργανισμοΟ χηρεύει. 

7.—(1) "Οταν ό Πρόεδρος άπουσιάζη προσωρινώς έκ της Δημο
κρατίας ή είναι άλλως προσωρινώς ανίκανος προς έκτέλεσιν τών 
αρμοδιοτήτων της θέσεως αΰτοΟ, ό Υπουργός δύναται νά διορίση 
πρόσωπον, είτε τοΰτο είναι μέλος τοΟ 'Οργανισμού είτε μή, ώς Πρόε
δρον διαρκουντος του χρονικού διαστήματος της τοιαύτης απουσίας 
ή άνικανότητος. 

(2) Έπί τη διενέργεια παντός προσωρινού διορισμού δυνάμει τών 
διατάξεων τοΟ εδαφίου (1), άπασαι αϊ δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου 
έξουσίαι καΐ καθήκοντα του Προέδρου περιέρχονται είς τό οϋτω προ
σωρινώς διορισθέν πρόσωπον. 

8. "Οταν μέλος του ΌργανισμοΟ, άλλο του Προέδρου, είναι προ
σωρινώς άνίκανον προς έκτέλεσιν τών αρμοδιοτήτων του ώς μέλους, 
λόγω προσωρινής απουσίας του έκ της Δημοκρατίας ή πάσης άλλης 
ευλόγου αίτιας, ό Υπουργός δύναται νά διορίση προσωρινώς πρό
σωπον τι ώς μέλος διαρκουντος του χρονικοΟ διαστήματος της τοιαύ
της άνικανότητος, κατά τό χρονικόν δέ τούτο διάστημα άπασαι αί 
δυνάμει του παρόντος Νόμου έξουσίαι καΐ καθήκοντα του οϋτω προ
σωρινώς καταστάντος ανικάνου μέλους περιέρχονται είς τό οϋτω 
προσωρινώς διορισθέν μέλος : 

Νοείται δτι δταν τό προσωρινώς καταστάν άνίκανον μέλος εΐχε 
διορισθή δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΟ άρθρου 4, τό άντ' αύτου 6ιο
ρισθησόμενον πρόσωπον διορίζεται διά του αύτοΟ τρόπου. 

9. 'Εάν είς είδικήν τίνα περίπτωσιν ό 'Οργανισμός έπιθυμη \ά 
λάβη τήν συμβουλήν οίουδήποτε προσώπου έπί τίνος ειδικού θέματος, 
ό 'Οργανισμός δύναται νά προβη εις είσδοχήν του προσώπου τούτου 
ώς μέλους διά πασαν συνεδρίασιν ή όποια ήθελεν άπαιτηθή, τό δέ 
μέλος τούτο έφ* δσον διαρκή ή είσδοχή του κέκτηται άπαντα τά δι
καιώματα καΐ τά προνόμια μέλους πλην του δικαιώματος ψήφου έφ* 
οίουδήποτε θέματος. 

10.—(1) Ό 'Οργανισμός δύναται νά συνιστφ έκ τών μελών αύτου 
Έπιτροπάς διά τοιούτους γενικούς ή ειδικούς σκοπούς οίοι θά έτύγ
χανον, κατά τήν γνώμην τοΟ 'Οργανισμού, καλυτέρας ρυθμίσεως καΐ 
διαχειρίσεως υπό 'Επιτροπής, δύναται δέ, τηρουμένων τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, νά μεταβίβαση είς οίανοήποτε οϋτω συσταθεΐσαν 
'Επιτροπήν οίασδήποτε τών αρμοδιοτήτων at όποΐαι δύνανται νά 
ένασκηθώσιν ύπό του ΌργανισμοΟ. 

(2) Ό Πρόεδρος του ΌργανισμοΟ είναι, ώς έκ του αξιώματος του, 
Πρόεδρος πάσης τοιαύτης 'Επιτροπής. 

(3) Πάσα τοιαύτη Επιτροπή αναφέρει τά τών εργασιών της είς τό» 
Όργανισμόν και συμμορφουται προς τάς οδηγίας του ΌργανισμοΟ. 
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1 1 . Ό 'Οργανισμός δύντχται νά συνιστά τοιαύτας Συμβουλευτικός Συμβουλευ
Έπιτροπάς οίας θεωρεί καταλλήλους προς μελέτην τοιούτων θεμά

 τικ
<

χ1 'ETU


των άπασχολούντων τόν Όργανισμόν ως οΰτος ήθελεν αποφασίσει
 τ

Ρ°
πα1 

καΐ προς ύποδολήν εκθέσεως έπ* αυτών είς τόν Όργανισμόν πάσα 
τοιαύτη Επιτροπή δυνατόν νά περιλαμδάνη πρόσωπα τα όποια δέν 
άποτελοΰσι μέλη τοΰ "Οργανισμού. 

12.—(1) Των συνεδριάσεων του 'Οργανισμού προεδρεύει ό Πρόε Συνεδρίασες. 
δρος, έάν παρίσταται, έν απουσία του δέ ό 'Οργανισμός διορίζει £ν 
έκ των παρόντων μελών δπως προεδρεύση. 

(2) ΑΙ συνεδριάσεις του 'Οργανισμού και οίασδήποτε 'Επιτροπής 
αύτοΟ λαμβάνουσι χώραν είς χώρους και τόπους καθοριζόμενους ύπό 
τοΟ Προέδρου. 

(3) "Οταν ούχι δλιγώτερα τών τριών μελών του 'Οργανισμού δι* 
έγγραφου κοινοποιήσεως αίτουνται παρά τοΰ Προέδρου τήν σύγκλη
σιν έκτακτου συνεδριάσεως του 'Οργανισμού διά τους έν τη τοιαύτη 
κοινοποιήσει καθοριζόμενους σκοπούς, ό Πρόεδρος συγκαλεί, άμα 
τη λήψει της τοιαύτης κοινοποιήσεως, 2κτακτον συνεδρίασιν διά τους 
έν λόγω σκοπούς κατά τόν ένωρίτερον εϋθετον χρόνον άλλ* οΰτως 
ώστε ή συνεδρίασις νά συγκληθη εντός επτά ήμερων άπό της ύπό 
του Προέδρου λήψεως της ρηθείσης κοινοποιήσεως. 

(4) Άπαρτίαν τοΰ "Οργανισμού ή οίασδήποτε Επιτροπής αύτοΟ 
συνιστά τοιούτος αριθμός ώς ό 'Οργανισμός ήθελεν αποφασίσει, άλλ' 
ούτως ώστε έν μέν τη περιπτώσει του 'Οργανισμού νά άπαιτηται προς 
συγκρότησιν απαρτίας ή παρουσία ουχί όλιγωτέρων τών οκτώ μελών 
έν δέ τη περιπτώσει οίασδήποτε Επιτροπής ουχί όλιγωτέρων τών 
τριών. 

(5) Αϊ αποφάσεις επί πάντων τών θεμάτων καθ* οίανδήποτε συνε
δρίασιν του Όργοα/ισμοΟ ή οίασδήποτε "Επιτροπής αύτου λαμβά
νονται διά:,πλειοψηφίας τών παρόντων καΐ ψηφιζόντων μελών. 

(6) Ό προεδρεύων της συνεδριάσεως κέκτηται μίαν μόνον ψήφον 
άλλ* έν περιπτώσει ισοψηφίας κέκτηται ωσαύτως νικώσαν ψηφον επι
προσθέτως της αρχικής του. 

13.— (1) Τηρούνται πρακτικά τών εργασιών του 'Οργανισμού καΐ Πρακτικά, 
οίασδήποτε 'Επιτροπής αύτοΟ τά όποια, έφ* δσον φέρουσι τήν ύπο
γραφήν προσώπου φερομένου ώς προεδρεύσοα/τος της συνεδριάσεως 
είς τήν οποίαν ταύτα αναφέρονται ή συνεδριάσεως κατά τήν οποίαν 
ταΟτα άνεγνώσθησαν, συνιστώσα/ άπόδειξιν τών έν λόγω εργασιών, 
ή δέ συνεδρίασις είς τήν οποίαν τά τοιαύτα πρακτικά αναφέρονται 
τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ώς νομίμως συγκλη
θεϊσα καΐ συγκροτηθεΐσα. 

(2) Άντίγραφον τών πρακτικών έκαστης συνεδριάσεως τοΟ 'Οργα
νισμού ή οίασδήποτε 'Επιτροπής αύτοΟ αποστέλλεται προς τόν Ύπουρ
γόν εντός δεκατεσσάρων ήμερων άπό της τοιαύτης συνεδριάσεως. 

14. Ό 'Οργανισμός δύναται, τη έγκρίσει τοΟ 'Υπουργού, νά έκ Εσωτερικός 
δίδη Έσωτερικόν Κανονισμόν άφορώντα είς τήν διεξαγωγήν τών Κανονισμός. 
συνεδριάσεων τοΟ ΌργανισμοΟ ή* οίασδήποτε 'Επιτροπής αύτοΟ, τάς 
γνωστοποιήσεις περί τών συνεδριάσεων, τάς κατά τάς συνεδριάσεις 
εργασίας, τήν τήρησιν πρακτικών τών τοιούτων εργασιών καΐ τήν 
προσαγωγήν των προς έπιθεώρησιν. 

15. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου καί οίουδή ΈρΥασ(αι 
ποτέ "Εσωτερικού Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει του άρθρου 14, κατά τάς 
αϊ έργασίαι του 'Οργανισμού καί οίασδήποτε 'Επιτροπής αύτου είναι συνεδριάσει*· 
ώς καθορίζονται ύπό του 'Οργανισμού*. 
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ΣφραγΙς. 

"Αιτόδειζις 
έγγραφων. 

Συμβάσεις. 

ΓνωστοιτοΙησις 
συμφερόντων 
μελών μετε

χόντων είς 
συμβάσεις. 

"Εγκυρότης 
πράξεων, 
έστω καΐ έάν 
ό διορισμός 
μέλους τινός 
ένεχη ελάτ

τωμα τ ι . 

Διορισμός 
Διευθυντού. 

16. Ή σφραγίς τοΟ 'Οργανισμού έπ' ούδενός έγγραφου τίθεται 
ειμή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως παρασχεθείσης δι* αποφάσεως του 
'Οργανισμού, ή δέ έπίθεσις τής σφραγΐδος βεβαιούται δια της υπο
γραφής του Προέδρου, ή άλλου τινός μέλους του 'Οργανισμού έξου
σιοδοτηθέντος γενικώς ή ειδικώς ύπό του 'Οργανισμού όπως ενεργή 
αντί του Προέδρου προς τον σκοπόν τούτον, καΐ τής υπογραφής άλλου 
τινός προσώπου έξουσιοδοτηθέντος είτε γενικώς είτε ειδικώς ύπό του 
'Οργανισμού δπως ενεργή προς τόν σκοπόν τούτον. 

17. Παν £γγραφον φερόμενον ως έγγραφον δεόντως ύπογραφέν 
ή εκδοθέν ύπό τήν σφραγίδα του 'Οργανισμού ή έκ μέρους του 'Οργα
νισμού γίνεται δεκτόν ως άπόδειξις καΐ θεωρείται, μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου, ώς ούτως ύπογραφέν ή εκδοθέν άνευ περαιτέρω απο
δείξεως. 

18. Πάσα σύμβασις ή ϋγγραφον των οποίων ή σύνχχψις ή υπογραφή 
ύπό προσώπου μή δντος νομικού τοιούτου δέν θά άπήτει την έπίθεσιν 
σφραγΐδος δύναται νά συναφθή ή υπογραφή έκ μέρους τοο 'Οργα
νισμού ύφ* οίουδήποτε προσώπου έξουσιοδοτηθέντος επί τούτω, είτε 
γενικώς είτε είδικώς, ύπό του 'Οργανισμού. 

19. Τό γεγονός δτι μέλος τ ι εΐναι Μν τών συμβαλλομένων ή κέκτη
τα ι συμφέρον έπί συμβάσεως συναφθείσης μετά τοΟ 'Οργανισμού δέν 
επάγεται ακυρότητα τής τοιαύτης συμβάσεως, τό δέ μέλος ούδεμίαν 
ύποχρέωσιν υπέχει έκ μόνου του γεγονότος δτι είναι μέλος του 'Οργα
νισμού νά λογοδοτήση είς τόν Όργανισμόν διά τό έκ τής συμβάσεως 
πραγματοποιηθέν ύπ' αυτού κέρδος' τό μέλος δμως οφείλει δπως 
αμελλητί γνωστοποίηση τω Όργανισμώ πάν συμφέρον δπερ τούτο 
£χει ή κτάται έφ* οιασδήποτε συμβάσεως, έφ' δσον τούτο αντίκειται 
καθ* οίονδήποτε τρόπον προς τά καθήκοντα αυτού ώς μέλους, ουδέν 
δικαίωμα δέ ψήφου κέκτηται έφ' οίουδήποτε θέματος άφορώντος είς 
τήν ώς εΐρηται σύμβασιν' έάν μέλος, παρά ταύτα, ψηφίση, ή ψήφος 
αυτού ουδόλως λαμβάνεται ύπ' 6ψιν : 

Νοείται δτι ουδέν μέλος στερείται τοΰ δικαιώματος τής ψήφου έπί 
τίνος θέματος άφορώντος είς τήν γενικήν πολιτικήν τοΰ 'Οργανισμού 
έφ* οιουδήποτε ζητήματος έκ μονού τοΰ λόγου δτι ή έπί τοιούτου θέ
ματος άπόφασις επηρεάζει ή δύναται νά έπηρεάση συμβάσεις συνα
φθείσας ή συναφθησομένας μεταξύ αυτού και τοΰ 'Οργανισμού. 

20. "Εστω και έάν μεταγενεστέρως άνακαλυφθή δτι ύπήρξεν ελάτ
τωμα τ ι είς τόν διορισμόν ή τά προσόντα προσώπου φερομένου ώς 
μέλους τοΰ 'Οργανισμού ή οίασδήποτε 'Επιτροπής αυτού ή δτι μέλος 
τοΰ Όργανισμοΰ ή τής 'Επιτροπής έψήφισεν έπί θέματος έπί τοΰ 
οποίου δέν έδικαιοΰτο νά ψηφίση, άπασαι αί έν οίάδήποτε συνεδριάσει 
τοΰ 'Οργανισμού ή τής 'Επιτροπής γενόμεναι πράξεις είναι έγκυροι 
ώς έάν τό τοιούτο ελάττωμα δέν ύφίστατο ή τό τοιούτο μέλος έδι
καιοΰτο νά ψηφίση. 

Μέρος I I I . ΠΡΟΣΩΠIKON 

21.—(1) Υπάλληλος τοο 'Οργανισμοΰ γιωστός ώς ό Διευθυντής 
είναι τό κύριον έκτελεστικόν όργανον τοΰ 'Οργανισμού και είναι 
υπεύθυνος διά τήν έφαρμογήν τής πολιτικής τοΰ Όργανισμοΰ καΐ τήν 
διαχείρισιν τών τρεχουσών εργασιών αύτοΰ. 

(2) Ό 'Οργανισμός μεταβιβάζει είς τόν Διευθυντήν τοιαύτας τών 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων τοΰ Όργανισμοΰ οΐαι 
απαιτούνται δπως καταστήσωσι δυνατή ν τήν ύπό τοΰ Διευθυντού άπο
τελεσματικήν διεξαγωγήν τών πάσης φύσεως τρεχουσών εργασιών 
τοΰ Όργανισμοΰ. 
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(3) Ό Διευθυντής διορίζεται ύπό του 'Οργανισμού τη έγκρίσει 
του 'Υπουργού, ol δέ δροι του διορισμού αύτου είναι τοιούτοι ώς δ 
'Οργανισμός ήθελε, τη έγκρίσει του Υπουργού , εγκρίνει . 

(4) "Ο Διευθυντής παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις του 'Οργανι 
σμού και οίασδήποτε "Επιτροπής αύτου, α λ λ ά δέν έχει δ ικα ίωμα 
ψήφου έφ' οίουδήποτε θέματος της ημερησίας δ ιατάξεως οίασδήποτε 
τοιαύτης συνεδριάσεως. 

2 2 . Ύπό τήν αΐρεσιν εγκρίσεως του ΎπουργοΟ ώς προς τους άριθ Ύπηρέται. 
μούς και τους δρους υπηρεσίας, ό 'Οργανισμός δύναται, άπό καιρού «λ*· τοθ 
εις καιρόν, να διορίζη καΐ άπασχολή τοιούτους άλλους υπαλλήλους °ΡΎ<»Ίσμου. 
και ύπηρέτας ώς ήθελον θεωρηθή αναγκαίο ι διά τήν δέουσαν εκπλή
ρωσα/ των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων αύτου. 

2 3 . Οι δροι υπηρεσίας του δυνάμει των άρθρων 21 και 22 διοριζο Συμπλήρωμα 
μένου προσωπικού συνάδουσι, καθ ' δ μέτρον είναι πρακτ ικώς δυνα *ικ#ι δι<4τα^ι<; 

ι » Α \ Λ " tJ ο ι αναφορικως 
τον, προς τήν γενικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως. προς τους 

δρους υπη

ρεσίας του 
προσωπικοί). 

ΓενικαΙ αρμο

διότητες τοθ 
Όργανισμοΰ. 

Μέρος IV.ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ! ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝ1ΣΜΟΥ 

24.—(1) 'Αποτελεί καθήκον του 'Οργανισμού να ένασκή τάς δυ
νάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αύτου κατά τοιούτον τρόπον 
οίον δ 'Οργανισμός ήθελε θεωρήσει τόν άποτελεσματικώτερον προς 
π ρ ο α γ ω γ ή ν μεγαλυτέρας οικονομικής ικανότητος καΐ διοργανώσεως 
έν τη γαλακτοκομική (Βιομηχανία προς όφελος των π α ρ α γ ω γ ώ ν γ ά 
λακτος, των καταναλωτών γ ά λ α κ τ ο ς και τών διαφόρων επί μέρους 
συμφερόντων έν τη βιομηχανία. 

(2) 'Εν τη εκτελέσει τών δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιο

τήτων του ό 'Οργανισμός λαμβάνει ύπ* δψιν τό δημόσιον συμφέρον 
γενικώς. 

(3) "Ανευ έπηρεασμοΟ_,τής γενικότητος τών προηγουμένων διατά
ξεων του παρόντος άρθρου; δ 'Υπουργός δύναται, ά π ό καιρού είς 
καιρόν νά έκθετη τοιαύτας α ρ χ ά ς ύπό τύπον γενικής καθοδηγήσεως 
οϊας ήθελε θεωρήσει σχετικάς και καταλλήλους άναφορικώς προς 
οιουσδήποτε καθορισμούς γενησομένους υπό του Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ έν 
σχέσει προς τ ιμάς ή έν σχέσει προς οιονδήποτε άλλο θέμα τό όποιον 
φαίνεται είς τόν Ύπουργόν δτι επηρεάζει ή ενδέχεται νά έπηρεάση 
τό δημόσιον συμφέρον, ό δέ 'Οργανισμός λαμβάνει ύπ ' δψιν οιασδή
ποτε το ιαύτας α ρ χ ά ς τάς όποιας ό Υ π ο υ ρ γ ό ς ήθελεν εκθέσει. 

25.—(1) Πάς δστις είναι καθ' οιονδήποτε χρόνχ>ν π α ρ α γ ω γ ό ς γά  'Εγγραφή 
λακτος προς πώλησιν ύπό τύπον εμπορίου ή επιχειρήσεως οφείλει παΡαΥωΥ<5ν 

δπως, εντός τοιούτου χρονικού διαστήματος κ αϊ κατά τοιούτον τρόπον γ 

ώς ό Όργοα/ισμός ήθελεν άπό καιρού εις καιρόν καθορίσει, ύποβάλη 
αΐτησιν προς έγγραφήν π α ρ ά τω Ό ρ γ α ν ι σ μ ώ . 

(2) Π α ρ α γ ω γ ο ί οι όποιοι— 
(α) δέν διεξάγουσι τήν έπιχείρησιν της πωλήσεως γ ά λ α κ τ ο ς 

ά λ λ ω ς ή είς τους έν τω άγροκτήματ ι ή έν τη οικία αυτών 
απασχολουμένους ύπηρέτας ή εις έ ρ γ ά τ α ς απασχολουμένους 
έν τοις γεωργ ικο ϊ ς αυτών κτήμασι, προς κατανάλωσιν έν 
ταΐς ο'ικογενείαις τών τοιούτων υπηρετών ή εργατών" ή 

(β) είναι τοιαύτης τάξεως οία ήθελε καθορισθη ύπό τοθ 'Οργα

νισμού δυνάμει του άρθρου 27, 
εξαιρούνται της προς έγγραφήν υποχρεώσεως. 
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Άπαγόρβυσις 
πωλήσεων 
υπό μή εγγε

γραμμένων 
παραγωγών. 
'Ε/,αιρέσβις. 

Περιορισμοί 
έ/πΐ εγγεγραμ

μένων παρα

γωγών άναφο

ρικώς προς 
τήν ττώλησιν 
γάλακτος. 

Παραγωγοί— 
Λιανσπώλαι. 

(3) Ό "Οργαΐ'σμός τηρεί μητρώον των παραγωγών, τηρουμένων 
δέ των διατάξεων τοΟ παρόντος άρθρου, πας παραγωγός δικαιούται, 
κατόπιν αΐτήσεως προς τον Όργανισμόν, νά έγγραφη έν αύτώ. 

26. Απαγορεύεται είς παραγωγόν γάλακτος δ όποιος οΟτε ενε
γράφη ούτε εξαιρείται της υποχρεώσεως προς έγγραφήν, νά πωλήση 
οιονδήποτε γάλα είτε έν τη Δημοκρατία είτε άλλαχοΰ. 

27.—(1) Τη έγκρ(σει του ΎπουργοΟ, δ 'Οργανισμός δύναται νά 
καθορίση δπως άπασαι αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οίαιδή
ποτε έξ αυτών μη έφαρμόζωνται— 

(α) έφ* οίασδήποτε τάξεως παραγωγών γάλακτος ή άλλων προ
σώπων επιδιδομένων είς την γαλακτοκομικήν διομηχανίαν* ή 

(β) έφ' οίασδήποτε κατηγορίας γάλακτος" ή 
(γ) έφ* οιασδήποτε μεθόδου πωλήσεως γάλακτος" ή 
(δ) έν οΙαδήποτε περιοχή ή οίωδήποτε τόπω παραγωγής, κατα

ναλώσεως ή άλλης χρησιμοποιήσεως γάλακτος, 
ώς ήθελε καθορισθη ύπό του 'Οργανισμού. 

(2) Εξαιρούνται της εφαρμογής άπασών τών διατάξεων τού πα
ρόντος Μέρους τού παρόντος Νόμου άπασαι αϊ πωλήσεις γάλακτος 
ύπό εγγεγραμμένου παραγωγού είς οιονδήποτε υπηρέτη ν άπασχο
λούμενον ύπ* αυτού έν τω άγροκτήματι ή έν τη οίκία αυτού ή έργάτην 
άπασχολούμενον ύπ* αυτού έν τοις άγροτικοΐς αυτού κτήμασι, προς 
κατανάλωσιν έν τη οίκογενεία τού τοιούτου ύπηρέτου ή εργάτου. 

28. · Ό "Οργανισμός δύναται, άπό καιρού είς καιρόν, δι* αποφά
σεως αυτού νά καθορίση άπαντα ή τίνα τών ακολούθων θεμάτων, 
ήτοι— 

(α) δτι απαγορεύεται ή ύπό εγγεγραμμένου παραγωγού πώλη
σις, άνευ της γραπτής εξουσιοδοτήσεως τού 'Οργανισμού, 
γάλακτος ή οίασδήποτε κατηγορίας ή ποσότητος αυτού είς 
οίονδήποτε πρόσωπον έκτος είς πρόσωπον κατέχον εκάστοτε 
άδειαν προς τούτο έκδοθεΐσαν ύπό τού 'Οργανισμού' 

(β) ότι απαγορεύεται ή ύπό εγγεγραμμένου παραγωγού πώλη
σις, άνευ της γραπτής εξουσιοδοτήσεως τού 'Οργανισμού, 
γάλακτος ή οίασδήποτε κατηγορίας ή ποσότητος αυτού 
μέσω οίουδήποτε προσώπου έκτος προσώπου κατέχοντος 
εκάστοτε άδειαν προς τούτο έκδοθεΐσαν ύπό τού 'Οργα
νισμού : 

Νοείται δτι τό παρόν άρθρον δέν εφαρμόζεται επί πωλήσεων γά
λακτος ύπό παραγωγών—λιανοπωλών ώς προνοείται έν τω αμέσως 
έπομένω άρθρω. 

29.—(1) Ό "Οργανισμός δύναται, άπό καιρού είς καιρόν, νά καθο
ρίση δτι απαγορεύεται ή ύπό εγγεγραμμένου παραγωγού, ή ύπό 
εγγεγραμμένου παραγωγού οίασδήποτε τάξεως καθορισθείσης έν τη 
άποφάσει, πώλησις, γάλακτος λιανικώς ή ήμιλιανικώς έκτος δυνάμει 
αδείας (έν τοις εφεξής καλούμενης «ή άδεια λιανικής πωλήσεως»), 
εκδοθείσης ύπό τού "Οργανισμού καΐ έξουσιοδοτούσης αυτόν νά πωλη 
γάλα λιανικώς ή ήμιλιανικώς ή δι* αμφοτέρων τών εΙδών τούτων πω
λήσεων, καΐ συμφωνως προς τους δρους της τοιαύτης αδείας, έάν 
δέ ό "Οργανισμός ούτω καθορίση, αί ακόλουθοι διατάξεις τυγχάνου
σιν εφαρμογής. 

(2) Πάσα τοιαύτη άδεια— 
(α) δηλοΐ τό χρονικόν διάστημα της Ισχύος αυτής, νοουμένου δτι 

τό διάστημα τούτο δύναται νά λήξη είς ήμερομηνίαν καθό
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ριζομένην έν τη αδεία ή εΙς ήμερομηνίαν κ<χθορισθησομένην 
ύπό του 'Οργανισμού* 

(β) δύναται να άνακληθη 6ιτό τοΟ 'Οργανισμού κατόπιν παρα
βάσεως οίουδήποτε των δρων αυτής έκ μέρους τοΟ κατόχου 
της αδείας (έν τοΐς εφεξής καλουμένου «ό αδειούχος λια
νοπώλης»), έκτος έάν ό "Οργανισμός Ικανοποιηθή δτι ή 
τοιαύτη παράβασις ώφείλετο εις ατύχημα ή άλλη ν αΐτίαν 
έξερχομένην του λογικού" έλεγχου του αδειούχου λιανο
πώλου' 

(γ) δύναται να διαλαμβάνη τοιούτους δρους (εφαρμοστέους επί 
τοιούτων εΦών πωλήσεων οΐα ήθελον δηλωθη άναφορικώς 
προς Ικαστον δρον) οίους δ 'Οργανισμός θεωρεί καταλλή
λους καθ* δσον άφορα" είς— 

(i) τήν τιμήν είς τήν οποίαν, ή κάτω ή άνω της οποίας, 
καΐ τους δρους υπό τους οποίους, δύναται να πωληθη 
γάλα" 

(ii) τάς κατηγορίας του γάλακτος τό όποιον δύναται νά 
πωληθη" 

(ii) τόν τρόπον κατά τόν όποιον τό ούτω πωλούμενον γά
λα ή οΙαδήποτε κατηγορία ή ποσότης αύτου θά δια
βαθμισθή ύπό ή έκ μέρους του αδειούχου λιανοπώλου" 

(iv) τά πρόσωπα είς τά όποια δύναται να πωληθη γάλα 
ήμιλιανικώς' 

(ν) τό εΤδος των ύπό τοΟ αδειούχου λιανοπώλου τηρη
τέων βιβλίων καΐ αρχείων άναφορικώς προς τό γάλα 
καΐ τήν προσαγωγή ν τών τοιούτων βιβλίων καΐ αρ
χείων είς οίονδήποτε πρόσωπον δεόντως έξουσιοδοτη
μένον ύπό τοΟ 'Οργανισμού δπως έπιθεωρή τά υπο
στατικά αύτοΟ" 

(vi) τήν ύπό του αδειούχου λιανοπώλου συμμόρφωσα/ προς 
τάς διατάξεις τοΟ περί Πωλήσεως Τροφίμων καΐ Φαρ Κεφ 2βι 
μάκων Νόμου. 34 του 1967. 

30 . Ό 'Οργανισμός δύναται, διά καθοριστικής αποφάσεως, νά Εγγραφή 
απαίτηση δπως οΙαδήποτε τάξις ή οίαιδήτνοτε τάξεις προσώπων ή προσώπων και 
οΙαδήποτε κατηγορία επιχειρήσεων επιδιδομένων καθ* οίονδήποτε *™χεφήσβων 
τρόπον είς οίονδήποτε κλάδον τής γαλακτοκομικής βιομηχανίας ύπο β1ς

ιΛνγσ^ν 

βάλη προς τόν Όργανισμόν αίτησιν προς έγγραφήν, δ δέ Όργανι κτοκομικήν βιο 
σμός δύναται νά χορήγηση αδείας είς τά τοιαύτα πρόσωπα ή έπι μηχανίανκαΐ 
χειρήσεις άναφορικώς προς άπάσας τάς δραστηριότητας αυτών ή χοΡΤίντισι<ϊ 
οΙασδήποτε έξ αυτών έν σχέσει προς— 

(α) τήν άγοράλ', '•"■«■^ρργασίαν, διανομήν καΐ πώλησιν γάλακτος 
προς κατανάλωσιν έν ύγρφ καταστάσει' καΐ 

(β) τήν άγοράν γάλακτος προς χρήσιν είς οίονδήποτε βιομηχα
νικήν έπεξεργασίαν, 

ύπό τοιούτους δρους ως ό 'Οργανισμός ήθελε καθορίσει έν τη άπο
φάσει. 

31.—(1) Ή δυνάμει τών διατάξεων τοΟ παρόντος Μέρους του πα Γενικαΐ 
ρόντος Νόμου αίτησις δι* άδειαν είναι έν τοιούτω τύπω ώς δ Ό ρ γα διατάζεις 
νισμός ήθελε καθορίσει" επί τη υποβολή δέ τής αΐτήσεως Ο Όργανι ώς^ροςτήν 
σμός δύναται νά άρνηθη τήν χορήγησιν αδείας ή νά χορήγηση άδειαν, £ν^λησινΚσ 

δύναται δέ νά άρνηθή να ανανέωση άδειαν τίνα ή νά άναστείλη ή άνα άδειων κοΛ 
κάλέση άδειαν τίνα επί τω λόγω οτι ό κάτοχος αυτής (έν τοΐς εφεξής τήνείσπραξιν 
αναφερόμενος ώς «δ αδειούχος») παρέλειψε νά συμμορφωθή προς £να τελΛν«δείας
ή πλείονας τών δρων τής άδειας ή παρέβη οίανδήποτε τών διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, ή δι* οίονδήποτε άλλη ν Ισχυραν άΐτίαν : 
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Νοείται , δτι. ό αιτούμενος άδε ιαν ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, ό 
αδε ιούχος κ έ κ τ η τ α ι δ ι κ α ί ω μ α εφέσεως ε ις τον Ύπουργόν έκ της έπί 
τούτω αποφάσεως του "Οργαν ισμού, ή δέ άπόφασις του Υ π ο υ ρ γ ο ύ 
ε ί να ι τ ελεσ ίδ ικος κ α ι δεσμευτ ική δ ι ά τε τόν Ό ρ γ α ν ι ο μ ό ν κ α ι τόν έφε

σε ίοντα. 
(2) Τη έ γ κ ρ ί σ ε ι τοΟ ΎπουργοΟ, ό Όργοα/ ισμός δύνατα ι νά Ιόρίζη 

κ α ι ε ίσπράττη τ έλη παρά των αδε ιούχων. 

Γενική 32 .—(1 ) Τηρουμένων των δ ι α τ ά ξ ε ω ν τοΟ άρθρου 27 κα ι των δια

έζουσία ρυθ τάξεων παντός έτερου νόμου, ό 'Οργαν ισμός δύνατα ι ; άπό κ α ι ρ ο ύ ε ις 
μίσεωςτης καιρόν, τη έ γ κ ρ ί σ ε ι τοΰ Υπουργού— 

( α ) νά ρυθμίζη τ ά ς υπό παντός ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ π α ρ ά γ ω γ ο υ 
πωλήσεις γ ά λ α κ τ ο ς δ ι ά καθορ ισμού απάντων ή οιωνδήποτε 
των ακολούθων θεμάτων, ή τ ο ι της κ α τ η γ ο ρ ί α ς του γ ά λ α κ τ ο ς 
τό όποιον δύνατα ι ν ά πωληθή, των τ ιμών ε ίς τ ά ς οποίας, ή 
κάτω ή άνω των οποίων, των προσώπων εις τ ά όποια, ή μέσω 
των οποίων, κ α ι των δρων κ α ι του τύπου της συμβάσεως 
δάσε ι της οποίας, τ ό γ ά λ α ή οιαδήποτε κ α τ η γ ο ρ ί α ή ποσότης 
αυτού δύνατα ι νά πωληθή' 

(β) νά ρυθμίζη , δ ιά καθορ ιστ ι κής αποφάσεως, τόν τρόπον κ α τ ά 
τόν όποιον τό γ ά λ α ή οιαδήποτε κ α τ η γ ο ρ ί α ή ποσότης αυτού 
θά δ ι α β α θ μ ί ζ η τ α ι ύπό ή έκ μέρους ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν παρα

γωγών, ή τόν τρόπον κ α τ ά τόν όποιον τό γ ά λ α ή οιαδήποτε 
κ α τ η γ ο ρ ί α ή ποσότης αύτου θά σημα ίνητα ι , συσκευάζητα ι , 
άποθηκεύητα ι , δ ιαμορφοΰτα ι προς πώλησιν, ά σ φ α λ ί ζ η τ α ι , 
δ ιαφημ ί ζη τα ι ή μ ε τ α φ έ ρ η τ α ι ύπό ή έκ μέρους ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ 

νων παραγωγών ' 
( γ ) ν* απαίτηση δ ιά καθορ ιστ ι κής αποφάσεως, παρά ε γ γ ε γ ρ α μ 

μένων π α ρ α γ ω γ ώ ν δπως πωλώσι γ ά λ α ή οιανδήποτε κ α τ η 

γορ ίαν αύτου, ή το ιαύ την ποσότητα γ ά λ α κ τ ο ς ή οίασδήποτε 
κ α τ η γ ο ρ ί α ς αύτου ο ί α ήθελεν, άπό κα ιρού ε ις κα ιρόν, καθο

ρισθή ύπό τού 'Οργαν ισμού , αποκλε ιστ ι κώς μέσω τοΰ ' Ο ρ γ α 

νισμού. / * νΑ"^· 

(2) Προς άρσιν πάσης αμφ ιβολ ίας , δηλοΰτα ι δ ιά τού παρόντος δτ ι 
ή εξουσ ία τού Ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ προς καθορισμόν της τ ιμής ε ίς τήν οποίαν, 
ή κ ά τ ω ή άνω της οποίας, τ ό έν οΙαδήποτε περιοχή παραγόμενον 
γ ά λ α , ή οιαδήποτε κ α τ η γ ο ρ ί α του οΰτω παραγομένου γ ά λ α κ τ ο ς , δύ

ν α τ α ι νά πωληθή ύπό παντός ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο υ π α ρ α γ ω γ ο ύ , π ε ρ ι λ α μ 

βάνε ι έξουσίαν προς καθορισμόν, άναφορ ικώς προς τό οϋτω παρα

γόμενον γ ά λ α ή, α ν α λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, προς οίανδήποτε κ α τ η 

γ ο ρ ί α ν τού ούτω παραγομένου γ ά λ α κ τ ο ς ; διαφόρων τ ι μών έν σχέσε ι 
προς διαφόρους σκοπούς δ ι ά τους όποιους πωλε ί τα ι ή χρησ ιμοπο ι ε ί τα ι . 

Κσθωρ*σμέναι 33 .—(1) "Ανευ επηρεασμού τής γεν ι κό τητος τών ύπό τών προη

συμβΛσεις. γουμένων δ ιατάξεων τ ο ΰ παρόντος Νόμου χορηγουμένων ε ί ς τόν 
Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν εξουσιών, τηρουμένων δέ τών διοττάξεων τού παρόντος 
άρθρου, ό 'Οργαν ισμός δύνατα ι , τη έ γ κ ρ ί σ ε ι τού Υ π ο υ ρ γ ο ύ , νά κάθο

ρ ί ζη , άπό κα ιρού ε ίς κα ιρόν , απαντάς τους δρους ύπό τους Οποίους, 
ως καΐ τόν τύπον έν τ ω όποίω, θά συνάπτοντα ι συμβάσε ις δ ι ά τήν 
πώλησιν γ ά λ α κ τ ο ς ύπό ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ω ν π α ρ α γ ω γ ώ ν ( εξα ιρουμένων 
τών λ ιαν ι κών πωλήσεων) , άνευ δέ επηρεασμού τής εξουσ ίας τού "Ορ

γαν ισμού δπως καθορίση οίουσδήποτε άλλους δρους, ό Όργοτν ισμός 
δύνατα ι νά καθορίση ά π α ν τ α τ ά α κ ό λ ο υ θ α θέματα , ή οιαδήποτε έ ξ 
αυτών, ώς δρους πάσης το ιαύ της συμβάσεως : 

( α ) τ ό δτ ι ό 'Οργαν ισμός δύνατα ι νά ε ΐνα ι έπιπρόσθετον συμβαλ

λόμενον μέρος τής συμβάσεως, επιπροσθέτως δέ προς τήν 
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δι ' ίδιον λογαριασμόν έπιβολήν οιασδήποτε των διατάξεων 
της συμβάσεως την οποίαν ούτος νομικώς δικαιούται νά έπι
βάλη, θά δικαιούται νά έπιβάλη οιασδήποτε διατάξεις τάς 
διτοίας δ εγγεγραμμένος παραγωγός θά ήδύνατο νά έπι
βάλη νομικώς δι* ίδιον αύτοΟ λογαριασμόν" 

(Ρ) τοιούτους δρους οίους ό 'Οργανισμός ήθελε θεωρήσει αναγ
καίους ίνα διασφαλισθή δτι ό αγοραστής δέν θά χρησιμο
ποίηση ή\ μεταπώληση τό γάλα δι* οιουσδήποτε σκοπούς άλ
λους των έν τη συμβάσει είδικώς καθοριζομένων, είμή ύπό 
τόν δρον δτι ό αγοραστής θά καταβάλη τοιούτο τ ίμημα ώς 
ήθελε καθορισθή ώς τό τίμημα διά τό γάλα τό όποιον θά 
χρησιμοποιηθή διά τους άλλους τούτους σκοπούς' 

(γ ) τό δτι ή σύμβασις θά προνοή δτι ό αγοραστής δέν θά πώ
ληση τό γάλα, ή έπιτρέψη δπως τούτο πωληθη, λιανικώς. 
ειμή ύπό τοιούτους δρους ώς ό 'Οργανισμός ήθελε καθορίσει 
καΐ εις τιμήν κατ* όκάν (αναλόγως δέ και δι* οίανδήποτε 
έτέραν ποσότητα) ύπερβαίνουσαν τήν κατ* όκαν τιμήν αγο
ράς κατά ποσόν μή υπερβαίνον τοιούτο ποσόν οΐον ήθελεν 
άπό καιρού είς καιρόν καθορισθή ύπό του 'Οργανισμού' 

(δ) τάς τιμάς είς τάς όποιας, ή κάτω ή άνω τών οποίων, ή τήν 
μέθοδον ευρέσεως τών τιμών είς τάς οποίας, τό γάλα δύ
ναται νά πωληθη, αί τοιαύται δέ τ ιμαί δυνατόν νά ποικίλ
λωσιν αναλόγως— 

(i) τών σκοπών διά τους οποίους ό αγοραστής συμφωνεί 
νά χρησιμοποίηση ή νά μεταπώληση γάλα" 

(it) της περιοχής ή της επαρχίας έν τη οποία τό γάλα θά 
παραχθή ή καταναλίσκεται ' 

(ii i) της κατηγορίας τοο πωληθησομένου γάλακτος' 
(ε) τό δτι ή τιμή της αγοράς θά καταβληθή ύπό του αγοραστού 

εϊς τόν Όργανισμόν" 
(στ) τό χρονικόν διάστημα διαρκοΰντος τοΰ οποίου, και τάς ημε

ρομηνίας κατά τάς οποίας, θά λάβωσι χώραν παραδόσεις 
γάλακτος, ώς καί τόν τόπον παραδόσεως" 

(ζ) τήν κατηγορίαν του γάλακτος τό όποιον θά πωληθη' 
(η) τά επιπρόσθετα τ ιμήματα τά όποια θά καταβληθώσι δι* είδι

κάς υπηρεσίας παρασχεθησομένας ύπό του εγγεγραμμένου 
παραγωγού, περιλαμβανομένης της παραδόσεως γάλακτος 
είς είδικώς όριζομένας ποσότητας κατ' είδικώς καθωρισμέ
νους χρόνους" 

(θ) τό δτι ό 'Οργανισμός δέν θά ύπέχη εύθύνην δι* οίανδήποτε 
παράβασιν τών ρηθέντων δρων έκ μέρους τοΰ εγγεγραμμέ
νου παραγωγού ή του αγοραστού" 

( ι) τό δτι δλαι αί συμβάσεις αί όποΐαι σκοπούνται δπως συνα
φθώσι μεταξύ εγγεγραμμένων παραγωγών και αγοραστών 
θά έγγράφωνται παρά τω Όργανισμώ καί δέν θά εΐναι έγ
κυροι έκτος έάν καί μέχρις δτου αί τοιαύται συμβάσεις έγκρι
θώσιν ύπό τοΰ 'Οργανισμού. 

(2) Έάν οίοιδήποτε εγγεγραμμένοι παραγωγοί πωλήσωσι γάλα 
καθ' οιονδήποτε χρονικόν διάστημα μαζικού λογαριασμού ύπό δρους 
καθωρισμένους ύπό τοΰ 'Οργανισμού διά τήν πώλησιν τοιούτου γά
λακτος, περιλαμβάνοντος τόν δρον δτι ό αγοραστής θά καταβάλη 
τό τ ίμημα είς τόν Όργανισμόν, τότε τό εις τόν Όργανισμόν κατα
βλητέον χρηματικόν ποσόν ώς τίμημα τοΰ γάλακτος τούτοι;, όμοΰ 
μετά τοιούτοι· άλλου τυχόν χρηματικού ποσοΰ οΐον ό 'Οργανισμός 
ήθελε θεωρήσει κατάλληλον, αλλ' αφαιρουμένων τοιούτων ποσών οία 
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κατά τήν γνώμην του "Οργανισμού απαιτούνται προς δημιουργίαν 
αποθεμάτων και προς κάλυψιν άπασών των δαπανών, ζημιών και 
εξόδων του 'Οργανισμού πάσης φύσεως κατά το έν λόγω χρονικύν 
διάστημα μαζικού λογαριασμού, ή τοιούτο μέρος τούτων οΐον ό 'Ορ
γανισμός θεωρεί καιαλληλον, καταβάλλονται υπό του 'Οργανισμού 
τό ένωρίτερον πρακτικώς δυνατόν είς εκείνους τών παραγωγών, είς 
τοιαύτας αναλογίας, και κατά τοιούτον τρόπον, ως ό "Οργανισμός 
ήθελεν, άπό καιρού είς καιρόν, καθορίσει. Ό δρος «χρονικόν διά
στημα μαζικού λογαριασμού» σημαίνει έτος ή τοιούτο άλλο χρονικόν 
διάστημα οίον ήθελεν, άπό καιρού είς καιρόν, καθορισθή υπό του 
'Οργανισμού. 

(3) "Οταν οιαδήποτε σύμβασις παριστά δτι χορηγεί εϊς τόν Όργα
νισμόν οίονδήποτε δικαίωμα δπως είσπραξη παρά του αγοραστού 
τό δλον ή οίονδήποτε μέρος τού δυνάμει της συμβάσεως καταβλη
τέου τιμήματος της αγοράς, ή οίωνδήποτε αποζημιώσεων είς τάς 
οποίας δ αγοραστής δυνατόν νά υπόκειται διά τήν αδικον άπόρριψιν 
γάλακτος προσφερθέντος σύμφωνος προς τήν σύμβασιν, δ 'Οργανι
σμός δύναται νά έπιβάλη τό δικαίωμα τούτο δναντι του αγοραστού, 
παρά τό γεγονός δτι ό 'Οργανισμός δέν εΐναι συμβαλλόμενο ν μέρος 
της συμβάσεως και παρά τό γεγονός δτι δέν υφίσταται αντιπαροχή 
μεταξύ του 'Οργανισμού καΐ του αγοραστού. 

Πωλήσεις 34. Έάν ό 'Οργανισμός, τη έγκρίσει του 'Υπουργού, διά καθορι
μέσφτοο _ στικής αποφάσεως απαίτηση παρά τών εγγεγραμμένων παραγωγών 
Οργανισμού. ο π ω ς πωλώσιν οίονδήποτε γάλα αποκλειστικώς μέσω τού 'Οργανι

σμού, απαγορεύεται ή ύπό εγγεγραμμένου παραγωγού πώλησις οίου
δήποτε τοιούτου γάλακτος ή οίασδήποτε ποσότητος ή κατηγορίας 
τοιούτου γάλακτος είμή είς τοιούτο πρόσωπον ή είς τοιαύτα πρόσω
πα ώς ό 'Οργανισμός ήθελεν, άπό καιρού είς καιρόν, διατάξει. 

Μέρος V.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ Ι 
Ποικίλαι 3 5 . Ό 'Οργανισμός δύναται νά άσκηση άπάσας ή1 τινας τών άκο
fSu^Juu, λούθων εξουσιών : 

(α) νά διορίζη πράκτορας επί τοιαύτη αντιμισθία οία ήθελε 
συμφωνηθη* καΐ ύπό τοιούτους δρους οΐους ό "Οργανισμός 
ήθελε θεωρήσει αναγκαίους διά τήν προσήκουσαν καΐ άπο
τελεσματικήν έκπλήρωσιν άπασών τών αρμοδιοτήτων τάς 
οποίας ό 'Οργανισμός κέκτηται τήν έξουσίαν νά έκτελη δυ
νάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οίωνδήποτε έξ 
αυτών* 

(β) νά καταστρώνη καΐ καθορίζη συστήματα καθορισμού τιμών 
του γάλακτος βάσει τοιούτων άρχων καΐ κριτηρίων καΐ κατά 
τοιούτον τρόπον ώς ό 'Οργανισμός ήθελε, τη έγκρίσει τού 
Υπουργού, εκάστοτε ορίσει, τών συστημάτων τούτων δυνα
μένων νά περιλάβωσι— 

(i) σύστημα Ισορροπήσεως μεταξύ διαφόρων τελικών χρή
σεων υγρού γάλακτος, ήτοι μεταξύ γάλακτος προς 
κατανάλωσιν έν ύγρφ καταστάσει καΐ γάλακτος προς 
βιομηχανοποίηση/, επίσης δέ μεταξύ γαλάτων διά διά
φορα προϊόντα κατασκευαζόμενα έκ γάλακτος' 

(ii) σύστημα διαφοροποιήσεως τών τιμών προς τόν σκο
πόν όπως άποθαρρυνθη ή παραγωγή τοΟ κατωτέρας 
ποιότητος γάλακτος καΐ ένθαρρυνθί) ή βελτίωσις τής 
ποιότητος του γάλακτος άπό απόψεως συστατικών καί 
υγιεινής" 

(iii) σύστημα διαφοροποιήσεως τών τιμών προς τόν σκοπόν 
έξομαλύνσεως τών εποχιακών αυξήσεων της παράγω. 

ΌργανισμοΟ. 
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γης και όμαλωτέρσς κλιμακώσεως της παραγωγής 
γάλακτος κατά τήν διάρκειαν τοΟ έτους' 

(γ) νά κατάστρωση, ή νά μεριμνήση δπως καταοτρωθή σύστημα 
διά τήν δρθολογικήν όργάνωσιν της συλλογής γάλακτος έξ 
εγγεγραμμένων παραγωγών καΐ της μεταφοράς του είς άμε
σους άγοραστάς καΐ διά τήν διανομήν τοΟ γάλακτος διά 
της εξαλείψεως της επαλληλίας τών διαδρομών παραδόσεως. 
Έάν ό 'Οργανισμός ίκανοποιηθή δτι σύστημα οΟτω κατα
στρωθέν είναι πρακτίκόν, 6 ^Οργανισμός τότε δύναται, τή 
έγκρίσει τοΟ ΎπουργρΟ, δι" αποφάσεως αύτοΟ να καθορίση 
τήν υποχρεωτική ν χρήσιν τοιούτου συστήματος ύπό τοιαύτας 
εξαιρέσεις οΐαι δυνατόν νά όρισθώσιν είδικώς έν τη άπο
φάσει* 

(δ) τη έγκρίσει τοΟ Ύπουργοϋ, νά άποκτφ καΐ πωλή ή έκμισθοΐ 
είς παραγωγούς καΐ άλλα πρόσωπα παν δ,τι αναγκαίοι διά 
τήν παραγωγήν, έπεξεργασίαν, διαβάθμισιν, συσκευασίαν, 
άποθήκέυ^ιν, διαμόρφωσιν προς πώλησιν, μεταφοράν καΐ πώ
λησιν γάλακτος, δύναται δέ νά παρέχη εις τους παραγω
γούς fj εΙς άλλα πρόσωπα (έπί πληρωμή ή άλλως πως) οιαν
δήποτε όπηρεσίαν προοριζομένην δπως προαγάγη άποτελε
σματικωτέραν έκπλήρώσιν τών ώς εΐρηται δραστηριοτήτων 
καΐ ενεργειών, κατά τρόπον δμως ώστε τά οΰτω πωλούμενα 
ή έκμισθούμενα πράγματα καί αϊ παρεχόμεναι υπηρεσίαι νά 
πωλώνται, έκμισθώνται ή παρέχωνται, αντιστοίχως, ύπό τοι
αύτας μόνον ή κυρίως συνθήκας, ώστε νά είναι πιθανή ή 
χρησιμοποίησίς των έν δλω ή κυρίως ύπό παραγωγών ή έν 
σχέσει προς γάλα παραγόμενον ύπ* αυτών 

(ε)νά προέρχηται είς διευθετήσεις ή συναπτή συμφωνίαν ή άνα
λαμβάνη όποχρέωσιν μετ* άλλης δυνάμει παντός έτερου νό
μου καθιδρυθείσης ή καθιδρυθησομένης έν τή Δημοκρατία 
αρχής εμπορίας, άναφορικώς προς τήν διατηρησιν κοινού 
εκτελεστικού προσωπικοΟ καί τήν χρήσιν κοινού* οΙκήματος 
καΐ άλλων διοικητικών διευκολύνσεων 

(στ) νά λαμβάνη καί νά διανέμη ή νά βοηθή είς τήν λήψιν καί 
διανομήν στατιστικών καί άλλων πληροφοριών αϊ ,δποΐαι, 
κατά τήν γνώμην τοΟ 'Οργανισμού, συνδέονται καθ* οίονδή
ποτε τρόπον ή σχετίζονται προς τήν παραγωγήν ή έμπορίαν 
γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων έν τή Δημοκρατία 
ή άλλαχοΟ : 

Νοείται ότι ουδέν τών έν τή παρούση παραγράφω επι
τρέπει τήν άποκάλυψιν οιασδήποτε πληροφορίας κατά παρά
βασιν του άρθρου 52 : 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδείς παραγωγός ή άλλο πρόσω
πον δικαιοΟται είς οίανδήποτε άποζημίωσιν έάν £λθη είς φως 
δτι αϊ οΟτω διανεμηθεΐσαι στατιστικαί ή άλλαι πληροφορίαι 
ήσαν έσφαλμέναι ή λόγω οίασδήποτε παραλείψεως τοΟ 
'Οργανισμού δπως λάβη καί κυκλοφορήση τοιαύτας στατι
στικάς ή άλλας πληροφορίας' 

(ζ) νά προάγη, βοηθή ή άναλαμβάνη νά διεξαγάγη διερευνήσεις 
καί έρευνας φς προς τήν παραγωγήν, τήν έμπορίαν καί τήν 
διανομήν γάλακτος καί γαλακτοκομικών προϊόντων 

(η)νά προάγη, νά βοηθή ή νά άναλαμβάνη διευθετήσεις προς δια
φήμισιν τών αγαθών, καί προς αύξησιν τών πωλήσεων (είτε 
έν τή Δημοκρατία είτε άλλαχου) γάλακτος καί γαλακτοκο
μικών προϊόντων παραγομένων έν τή Δημοκρατία" 

(θ) νά παρέχη γνωμοδοτήσεις καί νά ύποβάλλη συστάσεις είς 
τόν Ύπουργόν ώς προς τήν άσκησιν τών άναφορικώς προς 
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49 του 1962 
7 τοΰ 1967 

32 τοΰ 1962 
10 τοΰ 1963 
79 τοΰ 1966. 

* ΕζουσΙαι 
τοΰ "Οργα
νισμού προς 
έμπορίαν καΐ 
παραγωγήν 
γαλακτοκο
μικών προΙΛν
των. 

ιό γάλα και τά γαλακτοκομικά προϊόντα εξουσιών αυτού 
αϊ όποϊαι έχορηγήθησαν εις αυτόν υπό των διατάξεων 

(i) τω περί Κανονισμού Εισαγωγών Νόμω τοΟ 1962' 
(ji) των περϊ Εμπορευμάτων και "Υπηρεσιών (Κανονισμός 

και "Ελεγχος) Νόμων τοΰ 1962 Μως 1966' 
(ι) νά πράττη πάν δ,τι ενδεχομένως ή άναγκαίως συνεπάγεται 

ή ένάσκηαις τών δυνάμει του παρόντος Μόμου χορηγουμένων 
εις τόν Όργανισμόν εξουσιών 

(ια) νά έκτελή, τη έγκρίσει τοΟ Υπουργού, οιασδήποτε άλλας 
αρμοδιότητας τάς οποίας ό 'Οργανισμός ήθελε κρίνει δτι 
είναι σκόπιμον νά ένασκηθώσιν διά τους έν τω έδαφίω (1) 
τοΰ άρθρου 24 ειδικώς καθοριζόμενους σκοπούς' 

(ιβ) νά έπιδοθη εις οιασδήποτε μορφής συνεργασίαν μετ' άλλων 
προσώπων έν τη εκτελέσει οιασδήποτε τών αρμοδιοτήτων του 
και νά προβαίνη είς τοιαύτας άνταλλαγάς απόψεων μετ' &\-
λων άρχων και προσώπων οίας ό "Οργανισμός θεωρεί αναγ
καίας προς έξασφάλισιν αποφυγής, κατά τό δυνατόν, διπλών 
ερευνών, διπλής παροχής υπηρεσιών καΐ διπλών άλλων δρα
στηριοτήτων 

(ιγ) νά έπιδίδη, άπό καιρού εις καιρόν, είς οιονδήποτε πρόσω
πον έπιδιδόμενον εις τήν γαλακτοκομικήν βιομηχανίαν, καθ' 
δν τρόπον ό 'Οργανισμός ήθελε θεωρήσει πρέποντα, τοιαύτας 
διοικητικάς ή έκτελεστικάς οδηγίας ή έντολάς σχετικώς προς 
τήν ρύθμισιν και ^λεγχον τής γαλακτοκομικής βιομηχανίας 
οϊαι θεωρούνται ύπό του 'Οργανισμού άναγκαΐαι ή σκόπιμοι 
διά τήν άποτελεσματικήν έκτέλεσιν τών δυνάμει τών διατά
ξεων τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων τοΰ 'Οργανισμού, 
τό δέ πρόσωπον είς τό όποιον επιδίδονται αί τοιαΰται ρηθεΐ
σαι όδηγίαι ή έντολαι οφείλει δπως συμμορφωθή προς αύτάς. 

Μέρος VI.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑΙ ΕΞΟΥΣ1ΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ 
36.—(1) 'Εάν παρασταθή ύπό τού 'Οργανισμού είς τόν Ύπουργόν, 

ούτος δέ ίκανοποιηθή δτι— 
(α) οί έν τω έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 24 καθοριζόμενοι σκοποί 

δέν δύνανται νά έκπληρωθώσιν επαρκώς έκτος έάν £> 'Οργα
νισμός £χη τήν έξουσίαν νά εκτέλεση έμπορικάς αρμοδιό
τητας και νά έπιδοθη είς τήν επεξεργασία^ γάλακτος και τήν 
έκ τοΰ γάλακτος βιομηχανίαν γαλακτοκομικών προϊόντων" 
και 

(β) αί έν τη παραγράφω (α) άναφερόμεναι δραστηριότητες θά 
ήτο πιθανόν νά συντελέσωσιν είς τήν καλυτέραν διοργάνωσιν, 
άνάπτυξιν ή ρύθμισιν τής γαλακτοκομικής βιομηχανίας ή 
οιουδήποτε κλάδου αυτής' και 

(γ) τό δημόσιον συμφέρον απαιτεί τοΰτο, 
ό Υπουργός δύναται, τή έγκρίσεί τού Υπουργικού Συμβουλίου, νά 
έκδώση διάταγμα δυνάμει τού παρόντος άρθραυ. 

(2) Τηρουμένων τών ακολούθων διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 
πάν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναται νά χο
ρηγή έίς τόν Όργανισμόν εξουσίας δπως έκτε'λερ'η άπάσας τάς ακο
λούθους αρμοδιότητας ή οιανδήποτε έξ αύτβδν*. ώς ήθελε καθορισθή 
έν τω Διατάγματι, ήτοι

(α) διτως άποδέχηται προς πώλησιν ή, αναλόγως τής περιπτώ
σεως, έτέραν διάθεσιν ύπό τύπον πωλήσεως γάλα δεόντως 
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.. προσφερθέν ύπό εγγεγραμμένων παραγωγών κατά τοιούτους 
χρόνους και κατά τοιούτον τρόπον ώς ό 'Οργανισμός ήθελεν 
ορίσει δυνάμει των ύπό του παρόντος άρθρου χορηγουμένων 
αύτώ εξουσιών, και δπως διαβαθμίζη, έπεξεργάζηται, κατερ
γάζηται, συσκευάζη, άποθηκεύη. διαμορφοΐ προς πώλησιν ή 
εξαγωγή ν, άσφαλίζη, διαφημίζη και . μεταφέρη γάλα, καΐ 
δπως ενεργών έκ μέρους και δια λογαριασμόν εγγεγραμμέ
νων παραγωγών πωλεί τούτο κατά τοιούτους χρόνους καΐ 
κατά τοιούτον τρόπον και εις τοιαύτα πρόσωπα ή μέσω τοι
ούτων προσώπων (περιλαμβανομένου του ΌργανισμοΟ) ώς 
ό 'Οργανισμός ήθελε θεωρήσει πρέπον 

(β) δπως δοκιμαστικώς ή προς έιΐίδειξιν ή ίνα απόκτηση άμεσον 
γνώσιν στοιχείων περί της δαπάνης της επεξεργασίας γάλα
κτος και της δαπάνης της βιομηχανίας γαλακτοκομικών 
προϊόντων και περί τών δυναμένων νά έπιτευχθώσι τιμών 
αυτών, ή ίνα έμπορεύηται γάλα είς καιρούς εποχιακών πλεοτ 
νασμάτων και δυσκολιών είς τήν τοποθέτησιν υγρού γάλα
κτος είς τάς αγοράς, έπεξεργάζηται, βιομηχανοποιη, παρα
σκευάζη ή κατεργάζηται ή δπως προβαίνη είς διευθετήσεις 
διά τήν έπεξεργασίαν, βιομηχανοποίησα/, παρασκευήν ή κα
τεργασίαν γάλακτος ή οίουδήποτε συστατικού στοιχείου 
αυτού και δπως προβαίνη είς πάσας τάς ενεργείας και πρά
ξεις αϊ όποΐαι δυνατόν νά είναι άναγκαΐαι ή σκόπιμοι διά 
τήν έπεξεργασίαν, βιομηχανοποίησιν, παρασκευήν ή κατερ
γασίαν γάλακτος ή οίουδήποτε συστολικού στοιχείου αυτού 
και διά τήν πώλησιν τρύ τυχόντος επεξεργασίας γάλακτος 
ή οιουδήποτε είδους παραχθέντος έκ της τοιαύτης επεξερ
γασίας, βιομηχανοποιήσεως ή παρασκευής. 

(3) Έάν αί συνθήκαι αϊ όποΐαι ώδήγησαν είς τήν ίίκδοσιν Διατά
γματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου παύσωσιν ύφιστάμεναι καΐ τό 
δημόσιον συμφέρον ούτως άπαιτή, τό τοιούτο Διάταγμα δύναται νά 
τροποποιηθη ή άνακληθή ύπό μεταγενεστέρου Διατάγματος δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου, είτε κατόπιν παραστάσεων γενομένων ύπό του 
'Οργανισμού προς τόν Ύπουργόν είτε άνευ οίωνδήποτε τοιούτων 
παραστάσεων. 

Μέρος VI Ι.ΔΙΑΤΑΞΕ Ι Σ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ Ι 
ΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΕΛΩΝ 

37.—(1) Πρό της ενάρξεως έκαστης λογιστικής περιόδου ό 'Οργα
νισμός ετοιμάζει και υποβάλλει είς τόν Ύπουργόν προϋπολογισμόν 
εσόδων και δαπανών έν τοιούτω τύπω και περιλαμβάνοντα τοιαύτα 
στοιχεία ώς ό Υπουργός ήθελε διατάξει, ωσαύτως δέ πρόβλεψιν τοΰ 
ποσού τό όποιον θά άπαιτηθή κατά τήν περίοδον ταύτην διά νά δυ
νηθή ό 'Οργανισμός νά αντιμετώπιση τάς δαπανάς αυτού (περιλαμ
βανομένων οίωνδήποτε ποσών τά όποια θά κατατεθώσιν είς τό άποθε
ματικόν αυτού ταμεΐον). 

(2) Όμοΰ μετά τών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου υποβαλλομέ
νων προϋπολογισμού και οιασδήποτε προβλέψεως, ό 'Οργανισμός 
υποβάλλει εις τόν Ύπουργόν προτεινόμενον σχέδιον (έν τοις εφεξής 
άναφερόμενον ώς «σχέδιον τελών»). . 

(3) Τό σχέδιον τελών καθορίζει είδικώς τάς τάξεις ή κατηγορίας 
προσώπων έπί τών οποίων θά δύνανται νά έπιβληθώσιν επιβαρύνσεις 
ή έκ τών οποίων θά δύνανται νά είσπραχθώσι τοιαΰται επιβαρύνσεις, 
άλλ* ή ούτως είδικώς καθοριζομένη τάξις ή κατηγορία τις δέον δπως 

Τέλη έπί τής 
γαλακτοκο
μικής βιομη
χανίας προς 
άντιμετώιτισιν 
τών δαπανών 
τοΰ "Οργα
νισμοΟ. 
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'Εξουσία 
τοΟ κτδσθαι 
κινητήν ή 
άκίνητον 
ΙδιοκτησΙαν 
καΐ τοΟ συμ

βάλλεσθαι. 

• Επενδύαεις. 

περιλαμβάνη μόνον πρόσωπα τα όποια έμπίπτουσιν εντός των ακολού
θων διατάξεων, ήτοι— 

(α) πρόσωπα επιδιδόμενα είς τήν παραγωγήν, τήν κατεργασία^, 
τήν έμπορίαν ή τήν διανομήν γάλακτος' ή 

(β) πρόσωπα επιδιδόμενα ε'ις τήν παραγωγήν, έπεξεργασίαν, 
έμπορίαν ή διανομήν γαλακτοκομικών προϊόντων. 

(4) Τό σχέδιον τελών καθορίζει είδικώς τά ανώτατα ποσά των επι
βαρύνσεων αϊ όποΐαι θα δύνανται νά έπιβάλλωνται δυνάμει του σχε
δίου καΐ τάς συνθήκας υπό τάς οποίας θά δύνανται νά έπιβάλλωνται 
και εξουσιοδοτεί τόν Όργανισμόν δπως, τηρουμένων τών έν λόγω 
ανωτάτων ποσών τών επιβαρύνσεων, έπιβάλλη τοιαύτα ποσά οία 
οδτος θεωρεί κατάλληλα ή αναστέλλει δι* οίανδήποτε περίοδον τά 
υπό του σχεδίου εξουσιοδοτημένα τέλη. 

(5) Τά ούτω ειδικώς καθοριζόμενα ανώτατα ποσά τών επιβαρύν
σεων— 

(α) δύνανται νά καθορισθώσι δι' αναφοράς προς τήν ποσότητα 
ή τήν κατηγορίαν του γάλακτος τό όποιον χειρίζονται τά 
πρόσωπα τά όποια δυνατόν νά έπιβαρυνθώσι* καΐ 

(Ρ) δύνανται νά ποικίλλωσιν αναλόγως της κατηγορίας ή της 
αξίας του γάλακτος. 

(6) Ή δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενη εξουσία προς 
είσάγωγήν σχεδίου τελών θά έρμηνεύηται ώς περιλαμβάνουσα έξου
σίαν προς είσάγωγήν σχεδίου τελών τροποποιουντος ή άνακαλουντος 
προηγούμενον σχέδιον τελών. 

(7) Έάν ό Υπουργός Ίκανοποιηθη δτι είναι έπιθυμητόν δπως σχέ
διον τελών υποβληθέν είς αυτόν τεθη έν ίσχύΐ, δ Υπουργός δύναται 
νά επικύρωση διά Διατάγματος τό σχέδιον, μετά: ή άνευ τροποποιή
σεων, y \ * ,μ · 

(8) Τό σχέδιον τελών τίθεται έν ίσχύΐϊ κατά τοιαύτην ήμερομηνίαν 
οία ήθελε καθορισθη έν τω Διατάγματι τό όποιον έπικυροΐ τό σχέ
διον. 

(9) Τό δυνάμει του παρόντος άρθρου Διάταγμα δύναται νά περι
λαμβάνη τοιαύτας συμπληρωματικάς ή παρεμπίπτουσας διατάξεις, 
περιλαμβανομένων και μεταβατικών διατάξεων, οΐαι θεωρούνται ύπό 
του Υπουργού σκόπιμοι. 

(10) Τό ποσόν τών δυνάμει σχεδίου τελών επιβληθεισών επιβαρύν
σεων ή οίονδήποτε μέρος τών τοιούτων επιβαρύνσεων δύναται νά 
διεκδικηθη ύπό του ΌργανισμοΟ είτε— 

(α) δι* αφαιρέσεως έξ οίουδήποτε χρηματικού ποσού τό ΐδποΐον 
δυνατόν νάϊ όφείληται όπό toG ΌργανισμοΟ είς οίονδήποτε 
προσώπων επί του όποιου επεβλήθησαν αϊ τοιαΰται επιβα
ρύνσεις* ή* 

(β) ώς άπ*λουν χρέος έκ συμβάσεως ενώπιον οίουδήποτε δικαστη
ρίου Εχοντος άρμοδίαν δικαιοδοσίαν. 

Μέρος VI Π.01ΚΟΝΟΜ1 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
38 . Ό 'Οργανισμός δύναται νά κτάται, κατέχη, διαχειρίζηται ή 

διαθέτει οίανδήποτε κινητήν ή άκίνητον Ιδιοκτησίαν προς τόν σκοπόν 
της ένασκήσεως οίασδήποτε τών εξουσιών του ή της εκτελέσεως οίασ
δήποτε τών αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ωσαύτως 
δέ δύναται νά συμβάλληται. 

39 . ΟΙαδήποτε χρηματικά ποσά υπάρχοντα εκάστοτε εϊς τό ένερ
γητικόν του 'Οργανισμού δύνανται είτε νά κατατεθωσιν είς.τρεχού
μενον λογάριασμόν flj είς λογαριασμόν καταθέσεων παρ* οΙαοτΥποτε 
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Τραπέζη είτε, έάν δέν άναγκαιώσι τότε διά τους σκοπούς των αρμο
διοτήτων του 'Οργανισμού, νά έπενδυθώσιν είς χρεόγραφα είς τ ά 
όποια επίτροποι δύνανται, δυνάμει των διατάξεων του περί Επιτρό
πων Νόμου, νά έπενδύσωσι χρηματικά ποσά του καταπιστεύματος ή, κεφ. 193. 
τη έγκρίσει του Υπουργού, είς οιαδήποτε άλλα χρεόγραφα. 

40. Ό 'Οργανισμός δύναται, άπό καιροΟ είς καιρόν, νά θέτη εις πλεονάζοντα 
άποθεματικόν τοιαύτα χρηματικά ποσά ώς ό 'Οργανισμός ήθελε θεω χρήματα. 
ρήσει πρέπον καΐ δύναται νά χρησομοποιή τό τοιούτο άποθεματικόν 
διά τήν ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων του ΌργανισμοΟ ή σχετικώς 
προς ταύτην καθ' οΟς χρόνους καΐ καθ* δν τρόπον δ 'Οργανισμός ήθε
λεν αποφασίσει. 

41.—(1) Τη έγκρίσει τοΟ 'Υπουργού, ό 'Οργανισμός δύναται, προς ·Εξουσΐα 
τόν σκοπόν της ένασκήσεως οιασδήποτε τών δυνάμει του παρόντος προς σύναψιν 
Νόμου αρμοδιοτήτων του, να συναπτή δάνειον κατά τοιούτον τρόπον, δανείων, 
υπό τοιούτους δρους καΐ έναντι τοιαύτης ασφαλείας ώς ήθελε διέυ
θετηθη ύπό του 'Οργανισμού μετά τοΟ προσώπου παρά του οποίου 
χορηγείται τό δάνειον. 

(2) Ό Υπουργός δύναται κατά νόμον νά δώση τήν γενικήν εγκρι
σίν του διά τήν ύπό του 'Οργανισμού σύναψιν δανείων μή υπερβαι
νόντων τό ποσόν τό όποιον οδτος ήθελε καθορίσει, ύπό τοιούτους 
δε δρους και έναντι τοιαύτης ασφαλείας ώς οδτος ήθελε καθορίσει. 

42 . Ό "Υπουργός τών Οικονομικών δύναται νά έγγυηθή έκ μέρους Ή Κυβέρνηση 
της Κυβερνήσεως, κατά τοιούτον τρόπον και ύπό τοιούτους δρους ώς δύναται νά 
οδτος ήθελε κρίνει καταλλήλους, τήν πληρωμήν τόκου καΐ κεφαλαίου,

 έ
ΥΥΜδχαι 

ή έκατέρου έξ αυτών, ώς προς οιονδήποτε δάνειον σκοπούμενον νά
 ια

' 
συναφθή ύπό του 'Οργανισμού. 

43 . Κατόπιν γενικής εγκρίσεως του Υπουργού δ 'Οργανισμός Προκαταβολαΐ. 
δύναται νά δανείση εις οιονδήποτε έγγεγραμμένον παραγωγόν, έναντι 
τοιαύτης τυχόν ασφαλείας και ύπό τοιούτους ώς προς τόν τόκον κα ι 
άλλους δρους ώς ό 'Οργανισμός θεωρεί πρέπον, ποσά μή υπερβαί
νοντα έν συνόλω τά δύο τρίτα του όλικου ποσοΟ τό όποιον ό 'Οργα
νισμός υπολογίζει δτι οδτος θά λάβη έκ της πωλήσεως του ύπ' σύτου 
παραχθέντος γάλακτος. 

44. "Οταν έν τη ενασκήσει τών αρμοδιοτήτων του ό 'Οργανισμός Δικαιώματα 
παρέχη οίανδήποτε ύπηρεσίαν είς οιονδήποτε πρόσωπον, ό Όργαν ι  δι'υπηρεσίας. 
σμός δύναται νά είσπραξη τοιαύτα δικαιώματα διά τήν ύπηρεσίαν 
ταύτην οΤα δυνατόν νά συμφωνηθώσι μεταξύ αύτου καΐ του έν λόγω 
προσώπου. 

45 . Τά κεφάλαια και αϊ πρόσοδοι του 'Οργανισμού συνίστανται κεφάλαια 
ε ί ς — τοΰ 'Opyocvi

(α) χρηματικά ποσά περιεχόμενα είς τόν Όργανισμόν έξ οίασ
 σ

*
κ>

°· 
δήποτε τών δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ενεργειών του' 

(β) χρηματικά ποσά προερχόμενα έξ επιβαρύνσεων επιβληθει
σών δυνάμει σχεδίου τελών ώς προβλέπεται έν τώ άρθρω 
37· ' 

(γ) χρηματικά ποσά προερχόμενα έκ δικαιωμάτων διά παρα
σχεθείσας υπηρεσίας και δικαιωμάτων άδειων 

(δ) χρηματικά ποσά κερδαινόμενα ή προερχόμενα έξ οιασδή
ποτε Ιδιοκτησίας ή επενδύσεων άποκτηθεισών ύπό του 'Ορ
γανισμού ή περιελθουσών είς αυτόν 

(ε) χρηματικά ποσά έκ δανείων συναφθέντων δυνάμει της ύπό 
του παρόντος Νόμου χορηγούμενης είς τόν Όργανισμόν 
εξουσίας προς σύναψιν δανείων 
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(στ ) τ ο ι α ύ τ α ποσά ρΐα ήθελον αϊτό κα ιρού ε ις κα ιρόν έξε ιδ ικευθη 
ε ίς τόν Ό ρ γ α ν ι σ μ ό ν ύπό της Βουλής των 'Αντ ιπροσώπων' 

(η) παν ά λ λ ο ποσόν ή στοιχε ΐον ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ τό όττοΐον δυνατόν, 
καθ ' οιονδήποτε τρόπον, νά κ σπαστή πληρωτέον είς τόν Ό ρ 

ΥΟΛ'ΐσμόν ή νά περιέλθη ε ίς αυτόν σχετ ι κώς προς οιονδήποτε 
ζ ή τ η μ α τό όποιον ενδεχομένως ή ά ν α γ κ α ί ω ς συνεπάγοντα ι 
α ϊ αρμοδ ιότητες αύτοΰ . 

Δαπάναι. 4 6 . Ό Οργαν ισμός δύνατα ι νά δ ιαθέτη τ ά ε ίς τήν διάθεο ιν αύτου 
κεφάλα ια— 

( α ) δ ι ' άπάσας των δυνάμε ι των δ ι α τ ά ξ ε ω ν τοΟ παρόντος Νόμου 
δυναμένων νά ένασκηθώσιν ύπό τ ο υ 'Οργαν ισμού αρμοδ ιο

τήτων ή οιασδήποτε έξ αυτών, ή σχετ ι κώς προς αύτάς ' 
(β) δ ι ά τ ά ς δ ιο ι κη τ ι κάς δαπανάς του 'Οργαν ισμού ' 
( γ ) δ ι ά πληρωμάς είς έ κ τ α κ τ α έ ξοδα ή ά λ λ α αποθεματ ικά" 
(δ) δ ι ά τόκους έφ* οιουδήποτε χ ρ η μ α τ ι κ ο ύ ποσοΟ δανεισθέντος 

δυνάμε ι τών δ ιατάξεων του παρόντος Νόμου" 
( ε ) δ ι ά τήν πληρωμήν αντ ιμ ισθ ίας κ α ι επιδομάτων ε ίς τόν Πρόε

δρον κ α ι μέλη του 'Οργαν ισμού δ ι ά τ ά δυνάμε ι του παρόν

τος Νόμου καθήκοντα των" 
(στ ) δ ι ά τήν πληρωμήν των μισθών, επιδομάτων, φιλοδωρημάτων 

ή συντάξεων τών υπαλλήλων κ α ι υπηρετών του 'Οργαν ισμού ' 
( ζ ) δ ι ά τ ά ς δαπανάς ερευνών κ α ι διευρευνήσεων ε ις άπαντα τ ά 

άφορώντα τήν γ α λ α κ τ ο κ ο μ ι κ ή ν δ ιομηχαν ίαν θέματα , περι

λαμβανομένης της άπό κ α ι ρ ο ύ ε ι ς κα ιρόν χορηγήσεως χ ρ η 

μ α τ ι κ ώ ν ποσών είς Ι δρύματα συσταθέντα δ ιά τήν διεν ί |ργε ιαν 
το ιούτων ερευνών"

 ; . 
(η) διά τάς προς σχημοπισμόν και καθίδρυσιν δαπανάς αϊ 

δποΐαι δυνατόν νά ΐχωσι διενεργηθή, τη έγκρίσει του Ύπουρ

γοΟ, διά λογαριασμόν του 'Οργανισμού πρό της ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου' 

(θ) δι' οιονδήποτε σκρπόν διά τόν όποιον δ 'Οργανισμός υπέχει 
ύποχρέωσιν νά χρησιμοποιή τά κεφάλαια αύτοΟ δυνάμει του" 
παρόντος ή ποη/τός έτερου Νόμου' 

(ι) διά τήν διενέργειαν πληρωμών είς οιαδήποτε πρόσωπα, διά 
τήν ύπ* αυτών έκτέλεσιν τοιούτων αρμοδιοτήτων σχετικώς 
προς τό γάλα οΤαι κατά τήν γνώμην του 'Οργανισμού βοη

θοΟσιν ή δυνατόν νά δοηθησωσιν είς τήν άποτελεσματικήν 
πάραγωγήν, έμπορίαν ή διανομήν ή χρησιμοποίησα/ γάλακτος 
ή οιουδήποτε είδους παραγομένου έκ γάλακτος' δ δέ 'Οργα

νισμός δύναται νά συνάψη συμφωνίας μετά τών προσώπων 
τούτων ώς προς τους δρους ύπό τους οποίους θά διενερ

γώνται αϊ τοιαυται πληρωμαί. 

Λογαρΐαομοΐ 47.(1) Ό Όργανισμός
KOU έλεγχος. * ' „

r ' ~ , . w , , 
(α) μέριμνα όπως τηρώνται οϊ προσήκοντες λογαριασμοί περί 

τών συναλλαγών αυτοΟ, συμφώνως προς παραδεδεγμένας 
αρχάς, κατά τρόπον ΙκανοποιοΟντα τό Ύπουργόν 

(β) ετοιμάζει έτησίαν κατάστασιν λογαριασμών έν τοιούτω τύπω 
και παρέχουσοτν τοιαΟτα στοιχεία καΐ συντεταγμένην κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε αΟτη νά παρέχη αληθή καΐ δικαίαν 
δψιν της οικονομικής καταστάσεως τοΟ ΌργανισμοΟ καΐ τών 
αποτελεσμάτων τών δραστηριοτήτων του ΌργανισμοΟ κατά 
τήν λογιστικήν περίοδον εις τήν οποίαν αΟτη άφορα. 

(2) ΟΙ λογαριασμοί του ΌργανισμοΟ ελέγχονται ύπό μέλους λο

γιστικοΟ οίκου περιλαμβάνοντος μέλος ανεγνωρισμένου τινός Μδρύ
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ματος (Ινστιτούτου) ή Συνδέσμου Λογιστών, διοριζομένου ετησίως 
ύπό του 'Οργανισμού, τη έγκρίσει τοΰ ΎπουργοΟ. 

(3) Ό 'Οργανισμός αποστέλλει, το ταχύτερον δυνοπόν μετά τό 
τέλος έκαστης λογιστικής περιόδου, £κθεσιν είς τόν Ύπουργόν επί 
της εκτελέσεως των δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και 
δραστηριοτήτων του διαρκούσης της έν λόγω περιόδου, συνοδευομέ
νην υπό αντιγράφου της καταστάσεως των έλεγχθέντων λογαριασμών 
του 'Οργανισμού δια τήν αυτήν περίοδον και αντιγράφου οιασδήποτε 
εκθέσεως γενομένης ύπό των ελεγκτών επί της καταστάσεως ταύτης 
ή έπί των λογαριασμών του 'Οργανισμού. 

(4) Άντίγραφον έκαστης τοιαύτης ετησίας εκθέσεως, καταστά
σεως λογαριασμών καΐ εκθέσεως ελεγκτών κατατίθεται είς τήν Βου
λήν τών 'Αντιπροσώπων. 

(5) Έν τω παρόντι άρθρω «λογιστική περίοδος» σημαίνει τήν πε
ρίοδον ή οποία άρχεται άπό της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος 
Νόμου και λήγει κατά τίνα ήμερομηνίαν, ουχί βραδύτερον τών δώ
δεκα μηνών μετ' αυτήν, τήν οποίαν ήθελε καθορίσει ό "Οργανισμός, 
ή οιανδήποτε μεταγενεστέραν περίοδον ουχί πλειόνων τών δώδεκα 
μηνών, άρχομένήν άπό του τέλους της προηγουμένης λογιστικής 
περιόδου. 

48 . Ό 'Οργανισμός παρέχει είς τόν Ύπουργόν τοιαύτας οίκονο Καθήκον προς 
μικάς και στατιστικός καταστάσεις οίας ούτος ήθελεν εκάστοτε άπαι παροχήν πλη
τήσει. " Ρ°Φ°Ρ ν̂· 

49. Ό 'Οργανισμός δύναται, τη έγκρίσει του ΎπουργοΟ, να δια : Επισφαλείς 
γράψη επισφαλείς όφειλ'άςΤ31  >, όψειλαΐ. 

Μέρος ΙΧ.ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ 
50. Πάς δστις ψευδώς προβάλλει ή παριστά εαυτόν ώς πράκτορα Ψευδείς 

ή πρόσωπον ενεργούν τη εξουσιοδοτήσει του 'Οργανισμού είναι £νο παραστάσεις, 
χος αδικήματος. 

5 1 . Πάς δστις— ·'· "Αλλα άδικη 
(α) παραβαίνει τάς διατάξεις τών άρθρων 26, 28, 29 ή 34' ή ματα· 
(β) παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθη προς. τους ορούς 

οιασδήποτε εξουσιοδοτήσεως ή άδειας χορηγηθείσης ύπό του 
'Οργανισμού δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου' ή 

(γ) παραβαίνει ή oh/ευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορ
φωθη προς οίοα/δήποτε όδηγίαν ή έντολήν έπιδοθεΐσαν, εις 
αυτόν ύπό του 'Οργανισμού συμφώνως προς τάς διατάξεις 
της παραγράφου (ιγ) του άρθρου 35' ή\ 

(δ) άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορφωθη προς οίαν
δήποτε άπαίτησιν γενομένην ύπό του 'Οργανισμού συμφώ
νως προς τό άρθρον 56 ή συμμορφούμενος προς ταύτην προ
βαίνει είς δήλωσιν ήτις έν γνώσει του είναι ψευδής εις τι 
ουσιώδες αυτής στοιχεΐον ή έκ βαρείας αμελείας προβαίνει 
εις δήλωσιν ψευδή είς τι ουσιώδες αυτής στοιχεΐον" ή 

(ε) δολίως προβαίνει εις ψευδή καταχώρησιν έν οίωδήποτε apr 
χείω τοΰ οποίου ή τήρησις απαιτείται συμφώνως προς οίαν
δήποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του 
Όργοτνισμοΰ, ή συμφώνώς τοις έν τοις ανωτέρω προσάγει 
Ιγγραφον έν γνώσει αύτοΰ διαλαμβάνον κοπταχώρησιν ψευδή 
εις τι ουσιώδες αυτής στοιχεΐον ή έκ βαρείας αμελείας προ
σάγει Ιγγραφον διαλαμβάνον καταχώρησιν ψευδή εις τι 
ουσιώδες αυτής στοιχεΐον' ή .. 

(στ) παρενοχλεί ή παρακωλύει οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως 
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"Αδικήματα 
σχετικώς προς 
τήν αποκά
λυψιν ορισμέ
νων πληροφο
ριών ληφθεισώ) 
δυνάμει τοϋ 
παρόντος 
Νόμου. 

ΠοιναΙ. 

έξουσιοδοτημένον ύπό τοΟ 'Οργανισμού" δυνάμει του άρθρου 
57, . ' ■ . . 

είναι ένοχος· αδικήματος. 
52. Έάν οίονδήποτε πρόσωπον αποκάλυψη πληροφορίαν ληφθεΐ

σαν υπ' αύτου έν rfj ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας χορηγηθείσης 
αύτω ή τω Όργανισμώ ύπό ή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, ή δε άποκάλυψις αυτή γένη άλλως ή— 

, (α) τη συναινέσει του προσώπου παρά του οποίου παρεσχέθη 
ή πληροφορία' 

(β) είς τόν Ύπουργόν ή τόν ύπ' αύτοΰ έξουσιοδοτηθέντα ή εις 
μέλος ή ύπάλληλον του 'Οργανισμού' ή 

(γ) έν τω τύπω συνόψεως παρομοίων καταστάσεων ή πληροφο
ριών παρασχεθεισών ύπ* άριθμοΟ τίνος προσώπων ή ληφθει
σών παρ' αυτών, της συνόψεως ταύτης οόσης ούτω διοαετυ
πωμένης ώστε νά μή είναι δυνατή ή έξ αυτής έξακρίβωσις 
οίωνδήπρτε στοιχείων άφορώντων είς τήν έπιχείρησιν συγκε
κριμένων ατόμων ή 

(δ) διά τους σκοπούς δικαστικής διαδικασίας (αστικής ή ποινι
κής, περιλαμβανομένων και διαιτησιών) δυνάμει του παρόν
τος Νόμου ή διά τά πρακτικά τής τοιαύτης διαδικασίας, 

εΐναι ενοχον αδικήματος. 
53 . Πας δστις είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τών άρθρων 50, 

51 ή 52 υπόκειται, έν περιπτώσει καταδίκης, είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερδαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς φυλάκισιν διά χρονικόν 
διάστημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

54. "Οταν άποδειχθή δτι αδίκημα κατά παράδασιν οίασδήποτε 
τών προηγουμένων διατάξεων του παρόντος Νόμου, το όποιον διε
πράχθη ύπό νομικού προσώπου, διεπράχθη τή συναινέσει ή τή συνε
νοχή, ή δτι δύναται νά άποδοθή ε'ις οιανδήποτε άμέλειαν οιουδήποτε 
συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως ή άλλου παρομοίου αξιωματού
χου του νομικού προσώπου ή οιουδήποτε προσώπου φερομένου ώς 
ενεργούντος ύπό τοιαύτην Ιδιότητα, τόσον ούτος δσον και τό νομικόν 
πρόσωπον θεωρούνται ώς ένοχοι του αδικήματος τούτου και υπό
κεινται είς δίώξιν καί, έν περιπτώσει καταδίκης, είς τήν έπιδολήν τής 
αναλόγου ποινής. 

55 . Ουδεμία δίωξις δι* αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διε
νεργείται ε'ιμή— 

(α) ύπό του 'Οργανισμού* ή 
(β) ύπό τοϋ Γενικού Είσαγγελέως τής Δημοκρατίας ή τή συναι

νέσει αύτου. 
Μέρος Χ.ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

56. Όσάκις θεωρή τούτο άναγκαΐον διά τήν έκτέλεσιν οίασδή
ποτε τών δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων του, ό 'Οργα
νισμός δύναται νά έπιδώση είς οίονδήποτε πρόσωπον Ιγγραφον άπαί
τησιν καλούσαν τό πρόσωπον τούτο δπως, εντός τοιαύτης προθεσμίας 
καί έν τοιούτω τύπω ώς ό 'Οργανισμός ήθελε καθορίσει, παράσχη 
είς τόν Όργανισμόν τοιούτους υπολογισμούς, εκθέσεις καί άλλας 
πληροφορίας (περιλαμβανομένης τής προσαγωγής βιβλίων, λογα
ριασμών καί άλλων σχετικών έγγραφων) άναφορικώς προς γάλα ή 
γαλακτοκομικά προϊόντα ώς ήθελε καθορισθή έν τή απαιτήσει. 

προ°̂ σο?ον 57.—(1) Πάν πρόσωπον .εγγράφως έξουσιοδοτημένον ύπό του Όρ
καΐ1πιθ«:θν γανισμου δύναται, προς τόν σκοπόν σπως έξασφαλισθτ| συμμόρφω
ρησιν σις προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οίασδήποτε οδηγίας 

'Αδικήματα 
νομικών 
προσώπων. 

Δίωξις δι' 
αδικήματα. 

'Εξουσία 
προς λήψιν 
πληροφοριών. 
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ή εντολής .δοθείσης δυνάμει τούτου υπό τοΰ 'Οργανισμού, νά είσέλθη 
και επιθεώρηση καθ* οιονδήποτε ευλογον χρόνον καΐ έπί προσαγωγή 
τής εξουσιοδοτήσεως του οιανδήποτε γαΐαν, τόπον ή οΙκήματα (εξαι
ρουμένων κατοικιών) τά όποια τό ούτως έξουσιοδοτηθέν πρόσωπον 
έχει λόγους νά πιστεύη δτι χρησιμοποιούνται δια τήν παραγωγήν γά
λακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων ή δια τήν διενέργειαν οίασδή
ποτε πράξεως ρυθμιζόμενης εκάστοτε δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Τό οϋτως έξουσιοδοτηθέν ώς εϊρηται πρόσωπον δύναται νά έπι
θεωρή γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και νά λαμβάνη δείγματα 
αυτών εις οιανδήποτε τών έν τω έδαφίω (1) αναφερομένων περιστά
σεων. 

58.—(1) Τό παρόν άρθρον εφαρμόζεται άναφορικώς προς πάσαν ·γ·ποι»ργικαΐ 
αρμοδιότητα τοΰ 'Οργανισμού δυναμένην νά άσκηθή υπ' αύτοΰ δυ ^δηγίαι. 
νάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου. 

(2) 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένου, 
έάν φανή τω Υπουργώ δ τ ι τ ό αποτέλεσμα ή εν τών αποτελεσμάτων 
οιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, ή σκοπούμενης πράξεως ή παρα
λείψεως, του ΌργανισμοΟ αντίκειται ή θά αντίκειται προς τό δημό
σιον συμφέρον, ό 'Υπουργός δύναται, κατόπιν προηγουμένης γνωμο
δοτήσεως τοΰ Όργανισμοΰ, νά δώση κατά τήν κρίσιν του τοιαύτας 
έντολάς προς τόν Όργανισμόν ώς προς τάς πράξεις ή παραλείψεις 
αύτου οίας ήθελε θεωρήσει αναγκαίας ή σκοπίμους ίνα παρεμπόδιση 
τό έν λόγω αποτέλεσμα ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ίνα άποτρέψη 
ή μειώση τήν ζημίαν τήν οποίαν τοΰτο επάγεται εις τό δημόσιον συμ
φέρον ό δέ 'Οργανισμός έχει καθήκον δπως συμμορφωθη προς τάς 
τοιαύτας έντολάς : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων δύ
ναται νά έρμηνευθή ώς επιτρέπον τω Όργανισμώ ή ώς επι
βάλλον αύτώ τήν ύποχρέωσιν δπως πράξη τ ι τό όποιον οΰτος δεν 
έχει έξούσίαν νά πράξη δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

59.—(1) Έάν ό Πρόεδρος θεωρή δτι καθ' οιανδήποτε συνεδρίασιν Εξουσία τοΰ 
τοΰ Όργανισμοΰ ελήφθη εσφαλμένη άπόφασις έπί θέματος τίνος τό Προέδρου̂  
όποιον, κατά τήν γνώμην του, επηρεάζει τό δημόσιον συμφέρον, δύν ^«fop

1 1
^ 

ναται νά ειδοποίηση πάραυτα τόν Ύπουργόν δστις δύναται νά δια ναςάποφάσει 
τάξη τήν άναστολήν της Ισχύος τής αποφάσεως διά περίοδον μή ύπερ τοθ Όργανι
βαίνουσαν τάς 15 ημέρας. °μ°ΰ· 

(2) Έν περιπτώσει καθ' ήν ό 'Υπουργός ήθελε διατάξει άναστο
λήν ώς έν τω έδαφίω (1) ανωτέρω προβλέπεται, ό Πρόεδρος υπο
βάλλει, εντός επτά ημερών άπό τής λήψεως τής αποφάσεως περί ανα
στολής, έκθεσιν έπί τής αποφάσεως τοΰ 'Οργανισμοΰ μετά τών κατ' 
αυτής ενστάσεων του και οιωνδήποτε παραστάσεων τάς οποίας οιον
δήποτε έτερον μέλος τοΰ Όργανισμοΰ δυνατόν νά έπεθύμει νά κάμη 
άναφορικώς προς τήν άπόφασιν τοΰ Όργανισμοΰ, τής εκθέσεως ταύ, 
της, τών ενστάσεων και τών παραστάσεων υποβαλλομένων εγγρά
φως ϊνα ό Υπουργός κρίνη τό ζήτημα, ή δέ ρηθείσα άπόφασις του 
Όργανισμοΰ εκτελείται μόνον έάν ό Υπουργός οϋτω κρίνη και ύφ' 
οιασδήποτε τροποποιήσεις τάς οποίας οΰτος ήθελε διατάξει. 

60.—(1) Πάς παραγωγός "ή πάν έτερον πρόσωπον έπιδιδόμενον Διαιτησία. 
εις τήν. γαλακτοκομικήν βιομηχανίαν.μετά, τοΰ οποίου 6/ 'Οργανισμός 
έχει έμπορικάς ή σχετικάς προς δραστηριότητας σχέσεις άναφορικώς 
προς οιασδήποτε εξουσίας αϊ όποΐαι δύνανται νά ένάσκηθώσιν υπό 
ή έκ μέρους τοΰ Όργανισμοΰ δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου και τοΰ οποίου τά νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται ύπό 
πράξεως ή παραλείψεως του Όργανισμοΰ ή οιασδήποτε αρχής ενερ
γούσης έκ μέρους τρυ Όργανισμοΰ έν σχέσει προς έξούσίαν δυναμέ
νην νά ένασκηθη δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύ
ναται νά ύποβάλη τό ζήτημα είς διαιτησίαν ενός μόνον διαιτητού. 
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Κεφ. 4. 

Διάλυσις καΐ 
έκκαθάρισις 
τοΰ 'Οργα
νισμού. 

Ημερομηνία 
f νάρζεως 
■πχύος 

(2) Ό διαιτητής αποτελεί το άντικείμενον συμφωνίας μεταξύ του 
ενδιαφερομένου προσώπου και τοΓ 'Οργανισμού ή, έάν δέν έπιτευχθή 
τοιαύτη συμφωνία, διορίζεται τη αιτήσει έκατέρου των μερών, ύπό 
του Επαρχιακού Δικαστ.|ρίοι τή' επαρχίας δπου τό ένδιαφερόμενον 
πρόσωπον διαμένει, ό διαιτητής δέν δύναται να έκδώση δικαίαν, κατά 
τήν κρίσιν αύτοΰ. άπόφασιν έπΐ της υποβληθείσης εις διάιτησίαν υπο
θέσεως. 

(3) Ή άκρόασα της υποβληθείσης εις διάιτησίαν υποθέσεως διε
ξάγεται, και ή έπ' αυτής άπόψασις εκδίδεται, έν τη Δημοκρατία και 
συμφώνως προς τό κρατούν έν τή Δημοκρατία δίκαιον, εφαρμόζεται 
δέ σχετικώς ό περί Διαιτησίας Νόμος. 

(4) Πιστοποίησις υπογεγραμμένη ύπό τοΰ 'Υπουργού δτι οίαδήποτε 
εμπορική ή άλλη σχέσις ή οιαδήποτε πράξις ή παράλειψίς, περί της 
οποίας προβάλλεται ισχυρισμός, δέν σχετίζεται προς οιανδήποτε έξου
σίαν ή οποία δύναται νά ένασκηθή ύπό του 'Οργανισμού ή έκ μέρους 
αύτου δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι τελεσίδικος και δέν διαμ
φισβητεΐται ύπό του διαιτητού ή ύφ' οιουδήποτε Δικαστηρίου. 

61.—(1) Έάν, κατόπιν γνωμοδοτήσεως ώς έν τοις εφεξής, ό 
Υπουργός κρίνη τούτο σκόπιμον. δύναται ούτος διά Διατάγματος 
νά διάλυση τόν Όργανισμόν. έπί τούτω δέ ό 'Οργανισμός ούδεμίαν 
τών ύπό τοΰ παρόντος Νόμου χορηγουμένων αύτώ αρμοδιοτήτων 
ενασκεί, έκτος καθ' ήν εκτασιν δυνατόν τοΰτο νά είναι άναγκαΐον 
διά τήν λυσιτελή έκκαθάρισιντοΰ 'Οργανισμού. 

Ή προ τής εκδόσεως Διατάγματος δυνάμει τοΰ παρόντος εδαφίου 
απαιτουμένη γνωμοδότησις λαμβάνεται παρά τοΰ 'Οργανισμοΰ και 
οιωνδήποτε οργανισμών ο'ι όποιοι φαίνονται ε'ις τόν Ύπουργόν δτι 
έκπροσωποΰσιν ε'ις ούσιαστικόν βαθμόν τά συμφέροντα άναφορικώς 
προς τά όποια" διορίζονται μέλη τοΰ 'Οργανισμού. 

(2) Έν Διατάγματι έκδιδομένω δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ό 
Υπουργός περιλαμβάνει τοιαύτας διατάξεις οίας ήθελε κρίνει αναγ
καίας διά— 

(α) τήν έκκαθάρισιν τών υποθέσεων τοΰ Όργανισμοΰ' 
(β) τήν έπιβολήν και διεκδίκησιν επιβαρύνσεων προς άντιμετώ

πισιν τών υποχρεώσεων τοΰ Όργανισμοΰ και τών δαπανών 
της εκκαθαρίσεως, καθ' δ μέτρον αί τοιαΰται υποχρεώσεις 
και δαπάναι δέν δύνανται νά καλυφθώσιν έκ τών κεφαλαίωλ' 
ή άλλων στοιχείων ενεργητικού τοΰ Όργανισμοΰ' 

(γ) τήν χρησιμοποίησιν οιωνδήποτε πλεοναζόντων κεφαλαίων ή 
άλλων στοιχείων ενεργητικού διά καθοριζόμενους έν τω Δια
τάγματι σκοπούς, όντας σκοπούς σχετιζομένους προς τήν 
γαλακτοκομικήν βιομηχανίαν διά τους οποίους ό 'Οργανι
σμός έλειτούργει πρό της εκκαθαρίσεως αύτοΰ. 

(3) Ή ύπό τοΰ παρόντος άρθρου χορηγούμενη εξουσία προς £κδο
σιν Διατάγματος ενασκείται διά διοικητικής πράξεως, υποκείμενης 
ε'ις άκύρωσιν δι' αποφάσεως τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων. 

(4) Τό διά τά έν τω έδαφίω (2) καθοριζόμενα θέματα προνοούν 
μέρος Διατάγματος τίνος εκδιδομένου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
δύναται νά τροποποιηθή ή άνακληθή διά μεταγενεστέρου Διατάγμα
τος τοΰ Ύπουργοΰ εκδιδομένου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

62 . Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν όρι
σθησομένην ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται νά προβή εις διορισμούς εις τόν 
Όργανισμόν δυνάμει τοΰ άρθρου 4 μετά τήν ψήφισιν τοΰ παρόντος 
Νόμου και πρό της ημερομηνίας ενάρξεως της Ισχύος αύτου. 
Έτοπώθη ίν τ& 7υπογρα<ρεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας έν Λευκωσία 


