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(γ) το ποσοστόν «2%» (πρώτη γραμμή) εν τη παραγράφω (3) 
του Κανονισμού 4 δια του ποσοστού «5%»' 

(δ) αϊ λέξεις «μη υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
έν τω Κανονισμω 5 δια των λέξεων «μή υπερβαίνον £5.000 
μίλς», αϊ λέξεις «Κυβερνητικήν σκάλαν» (4η γραμμή) έν τω 
Κανονισμω 5, δια της λέξεως «ώραν». 

(ε) αϊ λέξεις «της 1ης Ιανουαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμω 8 δια τών λέξεων «31ης Δεκεμβρίου»' 

(στ) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμω 11 διά τών λέξεων 
«Κατά τους μήνας Μάρτιον και Άπρίλιον»' 

(ζ) αϊ λέξεις «1ης Απριλίου» (πρώτη γραμμή) έν τη παραγρά
φω (1) του Κανονισμού 14 διά τών λέξεων «30ης Απριλίου». 

Έγένοντο τή 15η Μαΐου 1971. 
(Υ.Ε. 80/71.) 

'Αριθμός 395 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κονονισμοί γενόμενοι υπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Άγιας Φυλάξεως. 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Αγίας Φυλάξεως, ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 τοΰ περϊ 
Χωρίων (Διοίκησις καϊ Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οί περί Χωρίων Έφημερίς 
(Διοίκησίς καϊ Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Άγιας Φυ ^s^.p^aEC0(; 

λάξεως τοΰ 1971 καϊ θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χω Τρίτον: μ 

ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Άγιας Φυλάξεως 1953 11.2.1953. 
εως 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), [Επίσημος 
οί δε βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέ φ̂ημερις 
•ρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις καϊ Βελτίωσις) Κανονισμοί τρίτονΤ^ 
Ά γ Φυλάξεως 1953 εως 1971. 25.π.i960 

27.10.1961 
6. 9.1962 
6.12.1962 
2. 6.1966 
27.10.1966 
18. 8.1967 
9. 5.1969 
3. 7.1970. 

2. Το πρώτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
τροποποιείται ώς ακολούθως : 

(α) Διά της διαγραφής έκ της τρίτης γραμμής τοϋ Κανονισμού 
134(1) (α) τών βασικών Κανονισμών του ποσοΰ έκ £2 και 
αντικαταστάσεως αύτου διά τοΰ ποσοΰ έκ Λ. Κ. 10" 

(β) διά τής διαγραφής έκ τής πέμπτης γραμμής του Κανονισμοΰ 
134.(1) (β) τών βασικών Κανονισμών τοΰ ποσοΰ έκ £5 και 
αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΰ ποσοΰ έκ £50. 

Οί ώς άνω· Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπό του Ύπουργοΰ Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 1255:/59/4.) 


