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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ* Άρ. 1054 τής 30ής ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Πιστοποιούντων 'Υπαλλήλων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1973 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 95 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΝ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πιστοποιούντων Συνοπτικός 

Υπαλλήλων (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1973 και θά άναγινώσκη τίτλος, 
ται όμοΰ μετά τοΰ περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου (έν τοις Κεφ. 39. 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Τό άρθρον 3 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τής έξ αϋτοΰ διαγραφής των λέξεων «Ό Κυβερνήτης» 

(πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «Ό Υπουργός Εσωτερικών»' 

(β) διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής των λέξεων «τοΰ Διοικητικού 
Γραμματέως» (έβδομη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως 
των διά των λέξεων «τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών»' 

(γ) διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής των λέξεων «ύπό τοΰ Κυβερ
νήτου» (ογδόη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως των διά 
των λέξεων «ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών». 

3. Τό άρθρον 4 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «ύπό τοΰ Κυβερ

νήτου» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί) και τής αντικαταστά
σεως των διά τών λέξεων «ύπό τοΰ Ύπουργοΰ Εσωτερικών»' 

(β) διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «και θά πλήρωση 
εις τήν Κυβέρνησιν τέλος έκ διακοσίων πεντήκοντα μίλς προς 
πληρωμήν τής αξίας τής σφραγΐδος» (τρίτη καΐ τετάρτη 
γραμμαί)· 

(1293) 

Τροποτιοίησις 
τοΰ άρθρου 3 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποττοίησίς 
τοΰ άρθρου 4 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 7 
του δασικού 
νόμου. 

Τροπσποίησις 
τοΰ άρθρου 10 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 11 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
του άρθρου 12 
τοΰ βασικοΟ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

(γ) διά της έξ αϋτοΰ διαγραφής των λέξεων «Διοικητήν Επαρ
χίας» (έβδομη γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως των διά 
της λέξεως «Επαρχον»' 

(δ) δια της έξ αϋτοΟ διαγραφής τών λέξεων «£v εις τον Διοι
κητικόν Γραμματέα» (ογδόη γραμμή). 

Τό άρθρον 7 τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τής είς τό τέλος της παραγράφου (β) αύτοΰ διαγρα

φής τής τελείας και τής αντικαταστάσεως της διά άνω τε
λείας

(β) διά τής είς τό τέλος τής παραγράφου (β) αύτοΰ προσθή
κης, ευθύς μετά τήν άνω τελείαν, τής λέξεως «καί»

(γ) διά τής είς τό τέλος αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου νέας 
παροτγράφου : 

«(γ) τό έ'γγραφον είναι δεόντως χαρτοσεσημασμένον 
διά δεδαίωσιν συμφώνως προς τό Στοιχεΐον 33 τοΰ Πρώ
του Παραρτήματος τών περί Χαρτοσήμων Νόμων 1963 έως 
1972.». 

19 τοΰ 1963 
21 τοΰ 1967 
36 τοΰ 1968 
17 τοΰ 1969 
26τοΰ 1971 
38 τοΰ 1972 

5. Τό άρθρον 10 τοΰ δασικού νόμου τοοποποιεΐται διά τής έξ αύτοΰ 
διαγραφής τών λέξεων «εκατόν μίλς» (πρώτη γραμμή) καί τής αν
τικαταστάσεως των διά τών λέξεων «διακόσια μίλς». 

6. Τό άρθρον 11 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «είς τόν Διοικητήν 

τής Επαρχίας, δστις θά τήν άποστείλη αμέσως είς τόν Διοι
κητικόν Γραμματέα» (τρίτη, τετάρτη καί πέμπτη γραμμαί) 
και τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων «είς τόν 
"Επαρχον τής επαρχίας»" 

(β) διά τής έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «ύπό τοΰ Διοικη
τού» (έ"κτη γραμμή) καί της αντικαταστάσεως των διά τών 
λέξεων «ύπό τοΰ Έπαρχου». 

7. Τό άρθρον 12 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτοΰ 
διαγραφής τής λέξεως «τεσσάρας» (έδδόμη γραμμή) καί τής αντι
καταστάσεως της διά τής λέξεως «δέκα». 

8. Τό άρθρον 13 τοΰ δασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της έξ αύτοΰ 
διαγραφής τής λέξεως «δύο» (τετάρτη γραμμή) καί τής αντικατα
στάσεως της διά τής λέξεως «δέκα». 


