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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰττ' "Αρ. 1286 της 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ρυθμίσεως και Έ λ ε γ χ ο υ της Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊ
όντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατ ίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος . 

'Αριθμός 46 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ 

Π Ρ Ο Ί Ό Ν Τ Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1965 Ε Ω Σ 1973 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Ι . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Ρυθμίσεως και Έ λ έ γ - Συνοπτικός 
γ ο υ τής Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) τίτλ°ς· 
Νόμος τοΰ 1976 καί θά άναγινώσκηται όμοϋ" μετά τών περί Ρυθμί
σεως και Έ λ ε γ χ ο υ τής Βιομηχανίας 'Αμπελουργικών Προϊόντων 
Νόμων του 1965 εως 1973 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ό βασι 52τοθΐ965 
κός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέ ^ 3 τ ο " ] ^ ^ 
ρωνται ομού ως οι περί Ρυθμίσεως και Ελεγχου τής Βιομηχανίας 59 τοΰ 1973 
'Αμπελουργικών 'Προϊόντων Νόμοι του 1965 εως 1976. 

2. Ό δασικός νόμος τροποποιείται διά τής εν αύτώ ένθέσεως, Τροποποίηση 
ευθύς μετά το άρθρον 12Α, του ακολούθου νέου άρθρου : τοΰβασικοο 

νόμου διά τής 
«Έξουσίοα 12Β.—(1) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος έναύτφ 
προς κατθο Ν ό μ ο υ — ένθέσεως 
ρισμόνκατω Γ , , , νέου άρθρου 
τάτηςτιμής (°0 1 ο "πουργ ικον Συμβουλιον δύναται, δια δ ιάταγμα 1 2 Β 
αγοράς, καί τος δημοσιευομένου εν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
ρύθμισιν, Δημοκρατίας νά καθορίζη το κατώτατον δριον τιμής 
α eJg5VKXn" εις την οποίαν θά άγοράζητα ι οιονδήποτε άμπελουρ
παραλσδής, γικόν προϊόν ή οιονδήποτε είδος ή κατηγορ ία αύτου* 
κλπ.,άμπε (β) το Συμβουλιον δύναται, τη έγκρίσει του Ύπουργι
λουργικων κ ο υ · Συμβουλίου, διά κανονισμών δημοσιευομένων 
προϊόντων. , ~ \ , , ,_ „ ~ . ' ~ , ~ , 

εν τη επισημω εφημεριδι της Δημοκρατίας , να 
ρυθμίζη καί έλέγχη τήν ά γ ο ρ ά ν και παραλαβήν 
οιουδήποτε άμπελουργ ικου προϊόντος ή οιουδήποτε 
είδους ή κατηγορίας αύτου, καί τον τρόπον, τήν 
μέθοδον καί τον χρόνον τής τοιαύτης α γ ο ρ ά ς και 
παραλαβής , καί νά καθορίζη τ ά πρόσωπα, τάς τά
ξεις προσώπων ή τους οργανισμούς, μετά ή άνευ 
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νομικής προσωπικότητος, εξ ών αποκλειστικώς θα 
άγοράζηται το τοιούτον προϊόν ή είδος ή κατηγορία 
αΰτοΟ. 

(2) Οιονδήποτε διάταγμα έκδιδόμενον ή οίοιδήποτε κανο
νισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται, μετά ♦ 
ξύ άλλων, να περιέχουσι, δια τους σκοπούς καθορισμού του 
κατωτάτου ορίου τιμής αγοράς άμπελουργικοΟ προϊόντος 
ή τής ρυθμίσεως και του ελέγχου άμπελουργικοΟ προϊόν
τος, αναλόγως τής περιπτώσεως, προνοίας περί περιεκτικό
τητος και μεθόδου μετρήσεως τής περιεκτικότητος του άμ ^ 
πελουργικου προϊόντος εις φυσικόν σάκχαρον ή οινόπνευμα, * 
περί του τρόπου δειγματοληψίας και συνθλίψεως αύτου, 
περί του τύπου του μηχανήματος ή οργάνου δια του οποίου 
θα γίνεται ή δειγματοληψία και σύνθλιψις, περί τών προ
σώπων άτινα θα προβαίνωσιν εϊς την μέτρησιν τής περιε
κτικότητος, την δειγματοληψίαν και σύνθλιψιν ή γενικώς 
θα ένεργώσι δια τους σκοπούς τής εφαρμογής του διατά ^ 
γματος ή τών κανονισμών, και περί του πίνακος ανα
γωγής δια την αυξομείωσα/ τής ποσότητος του άμπελουρ
γικοΟ προϊόντος αναλόγως τής περιεκτικότητος αύτοΟ είς 
φυσικόν σάκχαρον ή οινόπνευμα, ώς και περί παντός έτε
ρου, σχετικοΟ, συναφοΟς και συμπληρωματικού προς το 
ρηθέν κατώτατον δριον τιμής άγορας του άμπελουργικοΟ 
προϊόντος, ή την ρηθεΐσαν ρύθμισιν και ελεγχον του άμπε
λουργικοΟ προϊόντος, θέματος. 

(3) Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δύναται να τροπο
ποιή τους δυνάμει του εδαφίου (1) εκδιδόμενους Κανόνι ■*. 
σμούς δια καταθέσεως Τροποποιητικών Κανονισμών. 

(4) Πάς όστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή 
προς οιονδήποτε διάταγμα εκδοθέν, ή οιουσδήποτε Κανο
νισμούς έκδοθέντας, δυνάμει του εδαφίου (1), ή προς 
οιουσδήποτε δρους έπιβληθέντας δια τοιούτου διατάγμα
τος ή Κανονισμών είναι ένοχος αδικήματος και, εν περι
πτώσει καταδίκης, υπόκειται είς φυλάκισιν μη όπερβαίνου
σαν τά δύο ετη ή είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τάς δύο χιλιάδας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 

(5) "Οταν άποδειχθή δτι αδίκημα κατά παράβασιν τών 
διατάξεων τοΟ εδαφίου (4), το όποιον διεπράχθη ύπό 
οργανισμού έχοντος νομικήν προσωπικότητα, διεπράχθη 
τή συναινέσει ή τη συνενοχή, ή δτι δύναται νά άποδοθή 
είς οιονδήποτε δόλον ή άμέλειαν, οιουδήποτε συμβούλου, 
διευθυντού, γραμματέως ή υπαλλήλου του οργανισμού, ή 4 
οιουδήποτε προσώπου φερομένου ώς ενεργούντος ύπό 
τοιαύτην ιδιότητα, ή οιουδήποτε ετέρου προσώπου ενερ
γούντος ή φερομένου ώς ενεργούντος διά λογαριασμόν ή 
τή εντολή του όργανισμοΟ, ωσαύτως οδτος θεωρείται ένο
χος τοΟ αδικήματος τούτου και υπόκειται είς δίωξιν καί, 
εν περιπτώσει καταδίκης, είς την είς αυτόν έπιβολήν ποι
νής ώς προνοείται εν τω έδαφίω (4). 

(6) Διά τους σκοπούς τής παραγράφου (β) του εδαφίου 
(1) τοΟ παρόντος άρθρου ό δρος «άμπελουργικόν προ
ϊόν» δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε Κυπριακόν οΐνον ή οίνο * 
πνεύμα παραγόμενον καί έπεξεργαζόμενον— 

(α) είς οιανδήποτε οίνοβιομηχανικήν ή οίνοπνευματο
ποιητικήν έγκατάστασιν κειμένην έν οιαδήποτε πά
λει τής Δημοκρατίας' καί 
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(β) εις οιανδήποτε οίνοβιομηχανικήν ή οίνοπνευματο
ποιητικήν έγκατάστασιν κειμένην ε'ις οιονδήποτε 
έτερον μέρος της Δημοκρατίας καθοριζόμενον ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως 
δημοσιευομένης εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας.». 

Έτιπτώθη έν τ φ Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


