ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ
ύπ Άρ. 287 της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) (Τροποποιητικός) Νό
μος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του" Προέδρου
και τοΟ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 81 τοΟ 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Υ Γ ΕΙΑΣ
(ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίας Συνοπτικός
Υγείας (Χωρίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θα άναγινώ τίτλος.
σκηται δε όμου μετά του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου κεφ. 259.
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»).
2. "Ο δασικός Νόμος δια του παρόντος τροποποιείται, άντικαθί Τροποποίησις
στανται δε αϊ λέξεις «Διοικητής» και «Διευθυντής 'Ιατρικών Ύπηρε- τοΰβασικοο
σιών», οσάκις αδται συναντώνται, δια των λέξεων «"Επαρχος» και Νόμουδιά
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Ιατρικών Υπηρεσιών», αντιστοίχως.
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3 . Τό εδάφιον (1) τοΟ άρθρου 7 τοΟ δασικού Νόμου δια του πα Τροποποί
ρόντος τροποποιείται, έν τέλει δέ αύτοΟ προστίθενται αϊ ακόλουθοι ησιςτοϋ
παράγραφοι:
Λρθρου7(ΐ)
τοΟ βασικοΰ

«(ιζ) γενικώς νά προάγη τήν δελτίωσιν και άνάπτυξιν του χω Νόμου,
ρίου'
(ιη) νά δημιουργή χωματόδρομους και ατραπούς και νά συντη
ρή τούτους*
(ιθ) νά ρυθμίζη ή άτίαγορεύη τήν φύλαξιν χοίρων και νά ρυθμί
ζη τήν φύλαξιν έτερων ζώων και πτηνών κατά τρόπον ώστε
τούτο νά μή συνιστά δημοσίαν δχλησιν ουδέ νά είναι έπι
δλαδές εις τήν ύγείαν'
(591)
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15 τοΰ 1962.

(κ) νά ρυθμίζη και έλέγχη την παροχήν αδείας εις θέατρα, οί
κοδομάς, σκηνάς ή τόπους χρησιμοποιούμενους δια θεατρι
κός παραστάσεις ή κινηματογραφικός προβολάς, ή δια χο
ρόν ή έτέραν ψυχαγωγίαν έλευθέραν δια το κοινόν, ή δι'
οιανδήποτε δημοσίαν συγκέντρωσιν, και νά έπιβάλλη τέλη
έπι των εν αύτοΐς θεαμάτων και παραστάσεων'
(κα) νά ρυθμίζη και έλέγχη την διατήρησιν καφενείων, φούρνων,
χανίων', μανδρών, έλαιοπιεστηρ'.ων, κοπριών και άλωνίων*
(κβ) νά άπαγορεύη την άπόθεσιν απορριμμάτων εις οιονδήποτε
δημόσιον ή ίδιωτικόν χώρον, έφ' δσον τούτο γίνεται κατά
τρόπον επιβλαβή διά την δημοσίαν ύγείαν ή τήν καλήν έμφά
νισιν της περιοχής'
(κγ) τη έγκρίσει του Έπαρχου νά όνομάζη, ή έφ' δσον είναι
άναγκαΐον μετονομάζη, οδούς, δρόμους και πλατείας, τών
τοιούτων ονομάτων εκτιθεμένων εις εμφανές τι μέρος αυ
τών, και νά μέριμνα δπως άπασαι αϊ εις τοιαύτας οδούς,
δρόμους ή πλατείας κείμεναι οίκοδομαί άριθμώνται'
(κδ) νά προβαίνη εις τήν άναγκαστικήν άπαλλοτρίωσιν Ιδιοκτη
σίας δι' οιονδήποτε τών σκοπών αυτής, συμψώνως προς τάς
διατάξεις τοϋ περί 'Αναγκαστικής 'Απαλλοτριώσεως Νόμου
του 1962·
(κε) νά ρυθμίζη κα! έλέγχη τήν ύπό πλανοδιοπωλών πώλησιν
εμπορευμάτων και νά έπιβάλλη έπ' αυτών τήν πληρωμήν
τελών».

ΤροποποΙ
ησις τοϋ
άρθρου 9 ( 1 ) ;
( γ ) (ι) τοΰ
βασικοΰ
Νόμου.

4 . Το άρθρον 9 (1) (γ) (ι) του βασικού Νόμου διά του παρόντος
τροποποιείται, διαγράφεται δε έξ αύτοϋ ή λέξις «δέκα» έν τή δευτέ
ρα γραμμή και αντικαθίσταται διά τής λέξεως «τριάκοντα».

ΤροποποΙ
ησις τοΰ
άρθρου 10
τοΰ βασικοΰ
Νόμου.

5. Το άρθρον 10 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί
ται, έν τέλει δε αύτου προστίθεται ή ακόλουθος έπιφύλαξις :
«Νοείται δτι έάν το ποσόν του συναφθησομένου δανείου δεν ύπερ
βαίνη το γινόμενον του αριθμού τών κατόχων έπι τον αριθμόν τρία,
ή ύπό του Έπαρχου παρεχομένη έξουσιοδότησις είναι επαρκής».

TpoTtoTtot
ησις τοΰ
άρθρου 11
τοΰ βασικού
Νόμου.

6. Το άρθρον 11 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί
ται, διαγράφεται δε ή λέξις «δύο» έν τέλει τής προτελευταίας γραμ
μής αύτου και αντικαθίσταται διά τής λέξεως «είκοσι».

ΤροποποΙ
ησις τοϋ
άρθρου 12
τοΰ βασικού
Νόμου.

7 . Τό άρθρον 12 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι
είται, έν τέλει δε αύτου προστίθεται τό άκόλουθον εδάφιον :
«(5) Ό ταμίας θά λαμβάνη ως άμοιβήν ποσόν ίσον προς 5%
έφ' έκαστης φορολογίας, νοουμένου δτι τό ποσόν τούτο δεν θά
ύπερβαίνη ,άναφορικώς προς οιανδήποτε φορολογίαν τάς £10».

ΤροιτοποΙ
ησις τοΰ
άρθρου 17 (2)
τοΰ βασικού
Νόμου.

8 . Τό εδάφιον (2) του άρθρου 17 τοϋ βασικού Νόμου διά του πα
ρόντος τροποποιείται, διαγράφεται δε έξ αύτου ή λέξις «δέκα» έν
τή τελευταία γραμμή, και αντικαθίσταται διά τής λέξεως «είκοσι
πέντε».

Έτυπώθη έν τ ο Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

