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Τροποποίησις 
τοϋ Κανονι
σμού 19 των 
βασικών 
Κανονισμών. 

(.2) Εις την είσοδο ν του κινηματογράφου καΐ εις περίοπτον θέσιν 
νά ύ'πάρχη· Πίνακίς άναγράφουσα τον τίτλον τής. προβαλλόμενης 
ταινίας; την κατηγορίαν εις τήν οποίαν κατετάχθη.η τοιαύτη ται
νία και οι περιορισμοί τους οποίους επιβάλλουν αϊ κατηγορίαι 
κατατάξεως ταινιών. 

(3). Ό τίτλος εκάστης προβαλλόμενης ταινίας, ή·. Κατηγορία 
ταύτης και οί περιορισμοί'τους,οποίους επιβάλλουν αϊ Κατηγορίαι 
κατατάξεως ταινιών νά άναφέρωνται και είς τάς διαφημίσεις.οιασ
δήποτε μορφής της τοιαύτης ταινίας. 

7. Ό ; Κανονισμός 19, τών βασικών Κανονισμών (ώς οδτος έτρσπο
ποιήθή ύ'πό του. κανονισμού. 8 τών περί Κινηματογραφικών Ταινιών 
(Λογοκρισία), Τροποποιητικών. Κανονισμών του 1962) περαιτέρω δια 
του'παρόντος τροποποιείται δια της αντικαταστάσεως της. λέξεως 
«εκατόν»? δια της λέξεως «διακοσίων πεντήκοντα» και' της προσθή
κηςΓείς·τό τέλος, του; κανονισμού της'ακολούθου νέας φράσεως;: 

«Έν περιπτώσει· επανειλημμένων παραβάσεων, το■ Δικαστήριον 
δύναται, επιπροσθέτως προς τάς ως άνω ποινάς, νά' δϊατάσση το 
κλείσιμον της αιθούσης διά διάστημα μη υπερβαίνον τους £ξ 
μήνας». 

Εξεδόθη σαν τη 19η Ιουλίου 197.1. 

'Επίσημος 
*Ε<ρημερ[ς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
15.12.1966 

9. 2.1968 
28 . 6.1968. 

'Αριθμός; 538' 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜ04 ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 

1968 (ΝΟΜΟΙ 20, 49 ΚΑΙ 68 ΤΟΥ 1964, 26, 27' ΚΑΤ 44 ΤΟΥ' 1965, 
5, 14, 41 ΚΑΙ 76; ΤΟΥ 1966, 38 ΚΑΙ 70; ΤΟΥ 1967. ΚΑΙ 66. 

ΚΑΙ 95 ΤΟΥ 1968)· 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 21 

•Το. Ύπουργικόν Σ υμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει του. άρθρου 21 
τών περί της Εθνικής Φρουράς^ Νόμων τοΰ; 1964, εως. 1968 χορηγού
μενος αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς·: 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί. της Εθνι
κής Φρουράς (Χορηγήματα είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και εις 
Αναπήρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971 και θά ά'ναγι
νώσκωνται.όμου μετά τών περί της Εθνικής Φρουράς. (Χορηγήματα 
είς Εξαρτώμενους Πεσόντων και είς Αναπήρους). Κανονισμών του 
1966 εώς 1968 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανο
νισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά 
άναφέρωνται όμοΰ" ώς·, ο.Ι περί: της. 'Εθνικής, Φρουράς (Χορηγήματα 
είς Εξαρτώμενους. Πεσόντων και εις Άναπήρ.ους)-. Κανονισμοί του 
1966. εως. 1971. 

2. Ή παράγραφος (2) τοΰ Κανονισμού 1.0 τών βασικών Κανονι
σμών, τροποποιείται διά της,έξ αυτής διαγραφής τών. λέξεων, «τριά
κοντα πέντε», (δευτέρα, γραμμή) και. της αντικαταστάσεως, των διά 
τών λέξεων «τεσσαρ.άκοντα. πέντε». 

3. Ό Κανονισμός 16 τών βασικών Κανονισμών^ διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού : 
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«16. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου(2) του Κανο
νισμού ΊΟ, το χορήγημα τών εκ τών πεσόντων εξαρτωμένων κατά 
μήνα .θα είναι ,ώς ακολούθως : 

(α) Πλήρως'εξαρτώμενοι— 
.([) Χήρα, ποσόν *ούχί .μικρότερον τών δέκα και .ουχί μεγα

λύτερον τών δεκαπέντε λιρών 
(ii) "Εκαστον τέκνο ν, ποσόν ουχί μικρότερον τών πέντε και 

ουχί μεγαλύτερον τών οκτώ λιρών 
(iii) "Εκαστος άλλος εξαρτώμενος, ποσόν ουχί μικρότερον 

τών πέντε και ουχί μεγαλύτερον τών οκτώ λιρών: 
Νοείται οτιέάν ό πεσών κατέλιπε. μόνον εν "πλήρως εξαρτώ μενον 

πρόσωπον το ποσόν του χορηγήματος 'θα έΐναι ουχί 'μικρότερον 
των οκτώ καί ουχί;μεγαλύτερον τών δεκαπέντε λιρών. 

(β) "Έκαστος μερικώς 'εξαρτώμενος, ποσόνούχί μικρότερον "τών 
:πέντε ' κα ίουχ ί μεγαλύτερον τών επτά <λιρών.». 

4. Ό Κανονισμός 18 τών βασικών Κανονισμών διαγράφεται καί 
^αντικαθίσταται διά του ακολούθου Κανονισμού.: 

«18. Τό .χορήγημα αναπήρων, κατά μήνα, θά είναι ώς ακο
λούθως : 

(α) Πλήρως ανάπηροι— 
(i) "Εκαστος ανάπηρος άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, 

ποσόν ουχί μικρότερον τών δεκαπέντε κάί .ουχί μεγα
λύτερον τών τριάκοντα πέντε λιρών 

(ii) "Εκαστος ανάπηρος με ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις, 
ποσόν ουχί μικρότερον τών είκοσι καί ουχί μεγαλύτερον 
τών τεσσαράκοντα πέντε λιρών. 

(β) 'Μερικώς ανάπηροι— 
(i) "Εκαστος ανάπηρος άνευ οικογενειακών υποχρεώσεων, 

ποσόν ουχί μικρότερον τών οκτώ καί ουχί μεγαλύτερον 
τών δεκαπέντε :λιρών 

(ii) "Εκαστος ανάπηρος με ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις, 
ποσόν ουχί μικρότερον .τών δέκα καί ουχί μεγαλύτερον 
τών δεκαοκτώ λιρών.» 

Έξεδόθησαν .τη 16η 'Ιουλίου 1971 

Αριθμός 539 
ο Π Ε Ρ Ί Α Ν Α Γ Κ Α Σ Τ Ι Κ Ή ς - Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ώ Σ Ε Ω ς ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 15 ΤΟΥ 1962) 

Γνωστοποίησις 'Απαλλοτριώσεως 

Διά του παρόντος γνωστοποιείται δτι ή έν τω παρατιθεμένω Πίνακι 
περιγραφόμενη ακίνητος ιδιοκτησία εΐναι αναγκαία διά τόν άκόλου. 
θον σκοπόν δημοσίας ωφελείας, ήτοι διά τήν'δημιουργύχν ή άνάπτυξιν 
οδών "έν τη Δημοκρατία ή δι' έκάτερον τών ρηθέντων σκοπών καί 
"ή άπαλλοτρίωσις αυτής επιβάλλεται διά τους ακολούθους "λόγους, 
"ήτοι'διά τή.ν βελτίωσιν, ευθυγράμμισιν καί άσφαλτόστρωσιν της όδου 
προς την Μονήν 'Αγίου Γεωργίου 'Αλαμανού. 


