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Ό περί Εμπορευμάτων και 'Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) (Τρο
ποποιητικός) Νόμος τοΟ 1966, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγ
ματος. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος . 

32 του 1962 . 
1 0 τ ο 0 1963 . 

Τροποποίησις 
τοϋ νέου 
άρθρου 14 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
Νόμου δ ιά 
της προσθή

κης νέων 
άρθρων. 

'Αριθμός. 79 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Εμπορευμάτων και 
Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοΰ 1966 και θά άναγινώσκηται όμου μετά του περί Εμπορευμάτων 
καΐ Υπηρεσιών (Κανονισμός καΐ "Ελεγχος) Νόμου του 1962 (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος») κάΙ ό βασικός Νόμος 
και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οί περί Εμπορευμάτων και 
'Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) Νόμοι 1962 £ως 1966. 

2. Τό νέον άρθρον 14 τοΰ βασικού Νόμου (ώς τούτο εκτίθεται είς 
τό άρθρον 3 τοΟ Νόμου 10 του 1963) επαναριθμείται ώς άρθρον 14Α. 

3. "Ο βασικός Νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης ευθύς αμέ
σως μετά τό άρθρον 14Α τών κάτωθι νέων άρθρων : 
«Άπόδειζις 14Β. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω άρθρω 8 διαλαμβανο-
είς ώρισμένας μ£νου ό προϊστάμενος εστιατορίου, ζαχαροπλαστείου, τα

βέρνας, κέντρου διασκεδάσεως και γενικώς κέντρων προς 
έστίασιν ή ψυχαγωγίαν οφείλει δπως τη αίτήσει του πελά
του έκδώση εις αυτόν άπόδειξιν ύπογεγραμμένην ύπό ή εκ 
μέρους τοΰ προϊσταμένου και άναγράφουσαν τό καταβλη
θέν ποσόν. 

14Γ. 'Ανεξαρτήτως παντός έν τω άρθρω 10 διαλαμβανο
μένου ό 'Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως διά διατάγμσ
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^ δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημο

έπιβάλλοντος κρατίας, απαίτηση δπως ό έκθετων προς πώλησιν οίονδή
Ικθεσινττρο ποτέ εμπόρευμα καθοριζόμενον έν τω διατάγματι έκθεση 
ελεΰσεως. £π' αύχοΟ έπιγραφήν άναγράφουσαν επιπροσθέτως προς 
οεύιΓατο!·
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Φ ό^ρθρω 14Α απαιτούμενα στοιχεία, τήν προέλευσιν 
τοΰ εμπορεύματος καί τήν κατηγορίαν αύτοΰ (έάν εΐνσι 
νωπόν ή διατηρημένον διά ψύξεως ή κατεψυγμένον.)». 

περιπτώσεις. 
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"Υπουργού 
προς ε'κδοσιν 

ρεύματος. 


