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χει ή διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα, μηχανάς 
αεροπλάνων η εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή λιπαντι
κά έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τη 30η Δεκεμβρίου 1970. 

Λ. ΞΕΝΌΠΟΥΛΟς, 
Διευθυντής 

Τμήματος Πολιτικής 'Αεροπορίας. 

'Αριθμός 36 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΚΔΟΣΙΣ 

ΑΔΕΙΩΝ ΔΙ' ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1948 ΕΩΣ 1968 

Δήλωσις δυνάμει του Κανονισμού 5 (5). 

'Εγώ, ό Κωνσταντίνος θ . Μάντης, διά του παρόντος δηλώ δτι δεν 
έχω οιονδήποτε ο'ικονομικόν συμφέρον εις οιανδήποτε έπιχείρησιν 
ήτις παρέχει μεταφορικά μέσα δι' έπιβάτας ή εμπορεύματα ή ήτις 
κατέχει ή διαχειρίζεται αεροδρόμια, κατασκευάζει αεροπλάνα, μη
χανάς αεροπλάνων ή εξαρτήματα τούτων ή προμηθεύει καύσιμα ή 
λιπαντικά έλαια αεροπλάνων. 

Λευκωσία τη 31η Δεκεμβρίου 1970. 
Κ. θ . MONTH Σ, 

'Ανώτερος Λειτουργός Τουρισμού. 

'Αριθμός 37 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130/68) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της 'Επιτροπείας τοΰ 'Αρδευτικού 
Τμήματος Άργακίου «Βυζατζιέρκα». 

Ή 'Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου «Βυζατζιέρ
κα», ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτήν δυνάμει 
τοΰ άρθρου 19 τοΰ περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, 
Κεφ. 342, ώς ούτος έτροποποιήθη διά του Νόμου 130/68, διά του πα, 
ρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θά άναφέρωνται ώς οι περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Άργακίου «Βυζατζιέρκα». 

2. Οί περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί του Αρ
δευτικού Τμήματος «Άργάκι Ά ρ. 1» του 1967 οί δημοσιευθέντες εις 
το Τρίτον Παράρτημα της επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' αρ. γνωστοποιήσεως 496— 

(α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της 'Επιτροπείας 
του Αρδευτικού Τμήματος τρύ χωρίου Άργακίου «Βυζα
τζιέρκα»' 
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(β) θά έφαρμόζωνται εις το χωρίον Ά ρ γ ά κ ι : 
Νοείται δτι αί. λέξεις «Άργάκι» και «Άργάκ ι Ά ρ. 1», 

οπουδήποτε αδτα·, απαντώνται, θα άντικαθίστοτνται δια των 
λέξεων «Άργάκι» και «Άργάκ ι Βυζατζιέρκα», αντιστοίχως' 

(γ) αί ήμερομηνίαι αϊ άναφερόμεναι είς τ ή ν παράγραφον 3 δέον 
δπως αντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «13ην 'Οκτω
βρίου 1970» καΐ «δευτέρας εβδομάδος του μηνός Σεπτεμ
βρίου», αντιστοίχως" 

(δ) οι αριθμοί και αί ήμερομηνίαι αί άναφερόμεναι είς τάς 
παραγράφους 4 (2), 4 (3), 6, 7, 8, 11 και 14 (1) δέον δπως 
αντικατασταθούν δια τών αριθμών και ημερομηνιών «31ην 
Ιουλίου», «1%», «31ης Ιουλίου», «1ης Μαρτίου»,, «31ης Αυ
γούστου», «Φεβρουάριον και Αϋγουστον» και «1ης Φεβρουα
ρίου και 1ης Αύγουστου»,, αντιστοίχως" και 

(ε) το δικαίωμα δπερ αναφέρεται είς τήν παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή διά του άριθμοϋ £20 και £15, αντι
στοίχως. 

(Υ.Ε. 118/70.) 

"Ετυπώθη έν τω ΤυηογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν ΛευκωσΙρ. 


