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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 : 
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κ. ΠαΟλον Κωνσταντίνου, Πρόεδρον της Χωριτικής 'Αρχής Όρ
μήδειας, 

κ. Πασχάλην Παπαδόπουλον, έξ Όρμήδειας, 
κ. Νεοκλήν Νικολαΐδην, εκ Λάρνακος. 

Έγένετο τη 3η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 114/67.) 

'Αριθμός 433 
Ο ΠΕΡΙ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. ΚΕΦ. 185 

' Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
21.11.1963 
27. 5.1965 
29. 9.1966 

8. 9.1967 
24.11.1967 

4.10.1968 
31. 1.1969 
21. 5.1971. 

Άνακοίνωσις του Έπαρχου Λεμεσού 
Δυνάμει των προνοιών του άρθρου 6 άναγινωσκομένου εν συνδυα

σμώ προς την ύπ' αρ. 12 κατηγορίαν του Δευτέρου Πίνακος τοΰ περί 
Υπαλλήλων Καταστημάτων (Τροποποίησις Πινάκων) Διατάγματος 
1967, γνωστοποιείται ώδε δτι τα εντός τών Δημοτικών ορίων Λεμε
σοΟ ευρισκόμενα καταστήματα δύνανται νά παραμείνωσιν ανοικτά 
μεταξύ της 1ης και της 9ης μ.μ. ώρας της Κυριακής, 13ης 'Ιουνίου 
1971, επί τη ευκαιρία της άφίξεως έν Λεμεσώ ομάδος περιηγητών 
δια τοΰ ατμόπλοιου «ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ». 

'Εξεδόθη έν Λεμεσώ τη 8η 'Ιουνίου 1971. 
(Υ.Ε. 52/60/8.) 

'Αριθμός 434 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου 
Βελτιώσεως Παραλιμνίου 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Παραλιμνίου ενασκούν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 τοΟ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κανο
νισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) (Άρ. 2) Κανονισμοί 
Παραλιμνίου 1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χω
ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Παραλιμνίου 1963 εως 
1971 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί Κανονισμοί») 
οι δε βασικοί Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άνα
φέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 
Παραλιμνίου 1963 εως 1971 (Άρ. 2). 

2. Οι Κανονισμοί 163 (1) (δ) (i) και 163 (1) (δ) (ii) τών βασικών 
Κανονισμών διαγράφονται και αντικαθίστανται διά του ακολούθου 
Κανονισμού : 

«Κανονισμός 163 (1) (δ) (ί). Δικαιώματα εκ 10% επί τής αξίας 
εκάστου εισιτηρίου ή του τιμήματος εισόδου διά παν πρόσωπον 
είσερχόμενον εις χώρον θεάματος». 

Οι ώς ανω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού 'Εσωτε
ρικών. 

(Υ.Ε. 199/62/2.) 
Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφείς) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


