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των 20 τόννων μηνιαίως £0.250 μίλς κατά τόννον ττεριττλέον, 

(δ) δια ποσότητα πέραν των 20 τόννων μηνιαίως £0.500 μίλς 
κατά τόννον περιπλέον». 

"Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

7.11.1963 
30. 5.1969. 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Έπαρχου Λεμεσού. 
(Υ.Ε. 192/62.) 

'Αριθμός 272 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ ( Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Άγλαντζιάς. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Άγλαντζ ιάς ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Διοί-
κησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναψέρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοί-
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κοα/ονισμοί Άγλαντζιάς 1971 
και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελ-
τίωσις) Κανονισμών Άγλαντζιάς 1963 έως 1969 (εν τοΐς εφεξής αναφε
ρομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») οι δε βασικοί Κανονισμοί μετά 
των παρόντων Κανονισμών θά αναφέρονται ώς οί περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Άγλαντζιάς 1963 έως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 26 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται υπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού 26 (1 ) : 

«Κανονισμός 26 (1 ) . Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται 
ύπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ ζώου ή τοΰ προσώπου το όποΤον σφάζει οιον
δήποτε ζώον εις το σφαγεΐον, ήτοι : 

(α) Δι' έκάστην όκάν. εκάστου ταυρίου, καμήλου, άγελάδος ή 
βοός 10 μίλς· 

(β) δι' έκάστην αίγα, έρίφιον, άρνίον ή πρόβατον πέντε ή περισ

σοτέρων οκάδων 150 μίλς· 
(γ ) δι' έκαστον έρίφιον ή άρίνον κάτω τών πέντε οκάδων 100 μίλς· 
(δ) δι' έκάστην όκάν εκάστου χοίρου 13 μίλς. 

3. Ό Κανονισμός 23 τών βασικών Κανονισμών διά τοΰ παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού 23 ( 1 ) : 

«Κανονισμός 23 ( 1 ) . Τά σφάγια θά μεταφέρωνται άπό το σφαγεΐον 
είς το κρεοπωλεΐον ή το χοιροπωλεΐον, ώς ή περίπτωσις δύναται νά 
εΐναι, ύπό τοΰ Συμβουλίου εντός θαλάμων κοααλλήλως καλυπτομένων 
προς αποφυγήν μολύνσεως ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπον όριζό
μενον άπό καιροΰ είς καιρόν ύπό τοΰ Προέδρου». 

" 4 . Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύπό τοΰ ιδιοκτήτου 
σφαγείου διά τήν τοιαύτην μεταφοράν άπό τοΰ σφαγείου είς το κρεο
πωλεΐον ή χοιροπωλεΐον, ήτοι : 

(α) Δι' έκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου ή 
μέρος τούτου 100 μίλς· 

(β) δι' έκαστον σφάγιον προβάτου, αίγός, νεαροΰ άρνίου ή ερι
φίου ή μέρος τούτου 1 1 μίλς· 

(γ ) δι' έκαστον σφάγιον χοίρου ή μέρος τούτου 75 μίλς. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Ύπουργοΰ 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 2 0 6 / 6 2 . ) 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


