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*0 περί 'Εγγράφων (Είδικόν Τέλος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκ
δίδεται διό: δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

57το0 1961 
77το01963. 

Τροποποίησις 
τοΟ Παραρτή-
ματος τοΟ 
βασικοΟ 
Νόμου. 

"Εναρξις 
Ισχόος. 

* Αριθμός 108 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν ΤΕΛΟΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1961 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς δ περί Έγγραφων (Είδικόν 
Τέλος) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1968, καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ 
μετά τών περί Έγγραφων (ΕΙδικά Τέλη) Νόμων του 1961 έως τό 1963 
(έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «δ βασικός Νόμος»). 

2 . Τό Παράρτημα του βασικού Νόμου τροποποιείται διά της έξ αΟ
τοΟ διαγραφής πασών τών προνοιών τών αναφερομένων είς είδικά τέ
λη έν σχέσει προς τόν περί Συντεχνιών Νόμον καΐ τους περί Συντεχνι
ών Κανονισμούς. 

3. Ό παρών Νόμος τ ίθεται έν Ισχύΐ την 15ην 'Οκτωβρίου 1968. 

Ό περί 'Αλιείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 135. 
44 τοΟ 1961. 

Τροποποίησις 
τοΟ βασικοΟ 
Νόμου διά 
τής αντικατα
στάσεως τής 
λέξεως «Άρχι
τελώνης». 

ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 7 
τοϋ βασικοΟ 
Νόμου. 

'Αριθμός 109 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Α Λ Ι Ε Ι Α Σ ΝΟΜΟΝ 

"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί "Αλιείας (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1968 καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί 
'Αλιείας Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως τής 
λέξεως «Άρχιτελώνης», οπουδήποτε αυτή απαντάται, διά τών, λέξεων 
«Λειτουργός Αλιε ίας». 

3. Τό άρθρον 7 του βασικοΟ Νόμου τροποποιείται διά τής αντικα
ταστάσεως τών λέξεων «Τελωνειακός λειτουργός» (γραμμή 1) διά 
τών λέξεων «λειτουργός τοΟ Τμήματος Τελωνείων ή Τμήματος Λι
μένων ή Τμήματος Αλιε ίας» . 


