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συγκομιδής, επιθεωρούνται εις τον τόπον της παραγωγής 
ύπό Επιθεωρητού, ή δε συλλογή τούτων διεξάγηται έκλε-
κτικώς. 

(β) Τό κατώτερον δριον ώριμότητος τών σταφυλών ποικιλίας 
σουλτανίνης δέον όπως είναι 9 βαθμοί "Baume" εκτός εις 
περίπτωσιν κατά τήν όποίοη/ κατά τήν γνώμην του Επιθεω
ρητού άλλοι παράγοντες έπηρεάζουσι τήν ωριμότητα. 

(γ) Ή ώριμότης και τό χρώμα σταφυλών άλλων ποικιλιών δέον 
δπως τυγχάνουν της εγκρίσεως τοΰ 'Επιθεωρητού. 

Εξεδόθη τήν 8ην Ιουνίου 1971. 
Α. Μ. ΛΟΤΖΙΔΗΣ, 

Υπουργός Εμπορίου καΐ Βιομηχανίας. 

'Αριθμός 431 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ 
(ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27 ΚΑΙ 44 

ΤΟΥ 1965, 5, 14 ΚΑΙ 71 ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70 
ΤΟΥ 1967 ΚΑΙ 66 ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 9 (1) 
Ό Υπουργός Εσωτερικών ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγού

μενος εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9 του περί της 'Εθνικής Φρουράς Νόμου, ή ένάσκησις τών 
όποιων ανετέθη ύπό τοΰ Υπουργικού ;Συμβουλίου ε'ις αυτόν, διά 
τοΰ παρόντος εγκρίνει τήν άπόλυσιν λόγω είδικών περιστάσεων του 
στρατιώτου, 

Σαββίδη Ειρηναίου, 
231 Τ.Π. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 12η 'Ιουνίου 1971 
(Υ.Ε. Σ40/Ζ/12/64/9/10.) 

'Αριθμός 432 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 10· (9) (α) 
Επειδή ή θητεία της εκλεγείσης τήν ΙΟην 'Ιουλίου 1967 'Επιτρο

πείας του 'Αρδευτικού Τμήματος Όρμήδειας έληξε τήν 9ην 'Ιουλίου 
1970* 

ΚαΙ επειδή ή εκλογή νέας 'Επιτροπείας διά τό ώς εΐρηται Άρδευ
τικόν Τμήμα Όρμήδειας (έν τοις εφεξής άναφερόμενον ώς «τό Τμή
μα»), βάσει τών διατάξεων του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) 
Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») καΐ τών δυνάμει 
τούτου Κοτνονισμών, δεν κατέστη δυνατή λόγω αρνήσεως τών γαιο
κτημόνων δπως έκλέξωσιν νέαν Έπιτροπείαν : 

Διά ταύτα, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (9) του άρθρου 10 του Νόμου χορη
γουμένας αύτω εξουσίας, διορίζει τά κάτωθι πρόσωπα δπως διαχει
ρίζωνται τάς υποθέσεις του Τμήματος καΐ δπως άσκώσι πάσας τάς 
εξουσίας καΐ έκτελώσι πάντα τά καθήκοντα τής 'Επιτροπείας του 
Τμήματος άπό σήμερον μέχρι τής 9ης 'Ιουλίου 1973 : 


