
Ν. 5/83 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1847 της ΙΙης ΜΑΡΤΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την Επίσημον Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 5 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΝ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Δημοσίας Συνοπτικός 

Υγείας (Χωρίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγι τ
κ

ίτλος.;59 
νώσκηται ομού μετά του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου 81^00 1963 
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του δασικού νόμου τροποποι Τροποποίηοις 
είται διά της εν τω τέλει αυτού προσθήκης των ακολούθων νέων του άρθρου 7 
παραγράφων: χοα «ασκού 

Γ ' Γ τ νομού. 
«(κστ) να ιδρύη και ελέγχη κολυμβητήρια, χώρους κατα

σκηνώσεως και χώρους αθλοπαιδιών' 
(κζ) να ρυθμίζη την ζύγισιν γεωργικών προϊόντων και άλλων 

αγαθών* 
(κη) τη συνεργασία του Αρχηγού Αστυνομίας να ρυθμίζη 

την τροχαίαν κίνησιν.». 
3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησα; 

ως ακολούθως: του άρθρου 9 · 
( \ Λ ± ι t Λ ν * *» » του δασικού 

α) Διά της εκ της παραγράφου (β) αυτόυ διαγραφής της νόμου 
λέξεως «και» και του μετά ταύτην εν παρενθέσει αγγλικού 
ψηφίου «(η) (τρίτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως των 
υπό των ακολούθων «(κ), (κστ) και (κζ)»· 

(β) διά της εκ της υποπαραγράφου (ι) της παραγράφου (γ) 
αυτού διαγραφής της λέξεως «τριάκοντα» (δευτέρα 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως 
«εκατόν»' και 
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(γ) διά της εν αυτώ ενθέσεως ευθύς μετά την παράγραφον (γ) 

των ακολούθων νέων παραγράφων, των υφισταμένων παραγρά
φων (δ) και (ε) επαναριθμουμένων ως παραγράφων (ζ) και 
(η) : 

«(δ) να προβλέπωσι περί της επιβολής και εισπράξεως τελών 
και δικαιωμάτων, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τας £25 
εις τας περιπτώσεις νομικών προσώπων και τας £10 εις 
πάσαν ετέραν περίπτωσιν, εν σχέσει προς την άσκησιν υφ' 
οιουδήποτε προσώπου, επιχειρήσεως, επιτηδεύματος ή επαγ
γέλματος: 

Νοείται ότι ουδέν τέλος ή δικαίωμα θα επιβάλλεται και 
εισπράττεται εν σχέσει προς την άσκησιν οιουδήποτε γεωρ
γικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος' 

(ε) να προβλέπωσι περί της καταβολής τελών και δικαιωμάτων 
υπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου ακινήτου όπερ χρησιμοποι
είται ως ξενοδοχείον, ξενών ή τουριστικόν κατάλυμα* 

(στ) να προβλέπωσι περί της καταβολής τελών και δικαιωμάτων 
υπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου ξενοδοχείου, ξενώνος ή του
ριστικού καταλύματος διά την εν αυτοίς διανυκτέρευσα/ 
πελατών». 


