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(α) το δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του 'Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς εις τρεις ϊσας ετησίας δό
σεις (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και τοΰ τόκου). 

(β) το δανεισθησόμενον ιτοσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου δια την άνέγερσιν νέας ύδαταποθήκης. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΰ ποσού 
του δανείου το Συμβούλιον, ύπό την έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεΰσεως, θά υποθήκευση εις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΰ παρόντος και έντεΰθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 27η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 183/63.) 

'Αριθμός 615 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΉΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(a) (i) 
Ό Υπουργός 'Εσωτερικών, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου

μένας εις αυτόν δυνάμει του άρθρου 22(a) (ί) τοΰ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, διατάττει ώς ακο
λούθως : 

1. Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Γαλατάς (τό όποιον έν τω παρόντι 
διατάγματα αναφέρεται ώς «τό Συμβούλιον») θά εχη δικαίωμα νά 
δανεισθή παρά τών Δανειστικών Επιτρόπων (οι όποιοι έν τω πα
ρόντι διατάγματι αναφέρονται ώς «οί Δανεισταί») ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς χιλίας λίρας (£1,000) εντόκως προς πέντε τοις εκατόν 
(5%) ύπό τους ακολούθους δρους : 

(α) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά άποπληρωθη ύπό του Συμ
βουλίου εις τους Δανειστάς ε'ις τρεΐς ϊσας ετησίας δόσεις 
(συμπεριλαμβανομένου τοΰ κεφαλαίου καΐ του τόκου)* 

(β) τό δανεισθησόμενον ποσόν θά χρησιμοποιηθη ύπό του Συμ
βουλίου διά την βελτίωσιν οδών εντός του χωρίου. 

2. Προς τον σκοπόν δπως έξασφαλισθή ή αποπληρωμή τοΟ ποσού 
τοΰ δανείου τό Συμβούλιον, ύπό τήν έπιφύλαξιν οιασδήποτε άλλης 
ύποθηκεύσεως, θά υποθήκευση ε'ις τους δανειστάς δλα τά τέλη, ενοί
κια, διαπύλια ή δικαιώματα τά όποια επί τοΰ παρόντος και έντεΰθεν 
είναι πληρωτέα προς τό Συμβούλιον. 

Έγένετο έν Λευκωσία τή 27η 'Ιουλίου 1971 
(Υ. Ε. 197/62/2.) 

'Αριθμός 616 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου Βελτιώσεως Κιτίου. 
Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Κιτίου, ένασκοΰν τάς εξουσίας τάς 

χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων (Δι
οίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 
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28.12.1968 
29. 5.1970 

Επίσημος 1. Οι Κανονισμοί οδτοι δύνανται να αναφέρονται ώς οί περί Χω
Έφημερίς ρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κιτίου 
TPITOV^1^

 τ ο ^ ^ K0CL ^ άναγινώσκωνται όμου μετά τών περί Χωρίων (Διοί
ι. 8.1963 κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Κιτίου 1963 εως 1970 (εν τοις έφε

ιι. 2.1965 ξής καλουμένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανο
^^8.1967 νισμοί καί οί παρόντες Κανονισμοί δύνανται νά άναφέρωνται όμοΟ 

ώς οί περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Κιτίου 1963 
εως 1971. 

2. Ό Κανονισμός 163 τών βασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται δια του ακολούθου Κανονισμού : 

«163 (1) (α) Το Συμβούλιον θά έπιβάλλη τέλος (έν τοις εφεξής 
καλούμενον «τέλος θεάματος») έπί δλων τών πληρωμών τών γενο
μένων δι' εϊσοδον εις οιονδήποτε θέατρον, κινηματογράφο ν ή κτί
ριον, τόπον ή σκηνήν χρησιμοποιουμένην δια την διεξαγωγήν οιασ
δήποτε θεατρικής παραστάσεως ή δια κινηματογραφική ν προβολή,ν 
ή διά χορόν ή οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν ή δημοσίαν συγ
κέντρωσιν. 

(β) Το τέλος θεάματος θα καταβάλλεται εις τον Έπιθεωρητήν 
του Συμβουλίου ύπό του διευθυντού ώς ακολούθως : 

(ΐ) Δι' εκαστον ε'ισιτήριον, δι' εν άτομον, του όποιου ή αξία δεν 
υπερβαίνει τα 100 μίλς, 10. μίλς. 

(ii) Δι' εκαστον ε'ισιτήριον,, δι' εν άτομον, του οποίου ή αξία 
υπερβαίνει τα 100 μίλς άλλα δεν υπερβαίνει τά 150 μίλς, 
15 μίλς. 

(Hi) Δι' εκαστον ε'ισιτήριον, δι' εν άτομον, του οποίου ή άξια 
υπερβαίνει τά 150 μίλς άλλα δεν υπερβαίνει τά 250 μίλς, 
25 μίλς. 

(iv) Δι' εκαστον εισιτήριο ν, δι' ε'ν άτομον, του οποίου ή αξία 
υπερβαίνει τά 250 μίλς, 40 μίλς. 

(γ) Το τέλος θεάμοπος θά έπιβάλληται δι' έπικολλήσεως ένση
μου έπί τών εισιτηρίων εισόδου προ της πωλήσεως των, τά όποια 
ό Διευθυντής θά προμηθεύηται παρά του Συμβουλίου : 

Νοείται δτι το Συμβούλιον δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον, διά 
δημοσίας γνωστοποιήσεως, νά όρίζη άλλον τρόπον καθ' δν το τέλος 
θεάματος θά έπιβάλληται καί ακολούθως τοΟτο θά καταδάλληται 
καθ' δν τρόπον ορίζεται έν τη δημοσία γνωστοποιήσει. 

2 (α) Ουδέν πρόσωπον θά γίνεται δεκτόν εις οιονδήποτε τών 
έν τη παραγράφω (1) του παρόντος Κανονισμού αναφερομένων 
κτιρίων, τόπων ή σκηνής ειμή έναντι εισιτηρίου, έστω καί έάν τό 
ε'ισιτήριον εκδίδεται άνευ πληρωμής : 

Νοείται δτι ουδέν τέλος θεάματος θά έπιβάλληται έπί εισιτηρίων 
εκδιδομένων δωρεάν. 
(β) "Εκαστον είσιτήριον θά κόπτηται εις δύο ύπό του συλλέκτου 

εισιτηρίων, άμα τη είσόδω του κατόχου τούτου εις οιονδήποτε τών 
έν τή παραγράφω (1) του παρόντος Kon/ονισμου αναφερομένων 
κτιρίων, τόπων ή σκηνών καί ακολούθως τό ήμισυ του εισιτηρίου 
θά έπιστρέφηται ε'ις τον δικαιουχον δστις θά τό φυλάττη μέχρι τέ
λους της θεατρικής παραστάσεως, κινηματογραφικής προβολής, 
χορού ή δημοσίας ψυχαγωγίας ή δημοσίας συγκεντρώσεως καί τό 
έτερον ήμισυ θά φυλάττεται ύπό του Διευθυντού εις ε'ιδικόν ξύλινον 
ή μετάλλινον κιβώτιον, καταλλήλως κλειδωμένον καί τοποθετημέ
νον εις τήν εϊσοδον τών ώς άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών. 
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(y) Ό Πρόεδρος ή ό νομίμως και γραπτώς εξουσιοδοτημένος 
ύπ' αύτοϋ εκπρόσωπος ή Επιθεωρητής δύναται νά άνοίγη κα ι να 
έξετάζη το περιεχόμενον τοΟ άνω κιβωτίου προς έπιβεδαίωσιν η 
έλεγχον τοΰ αριθμού τών προσώπων τα όποια έγένοντσ δεκτά είς 
τα άνω κτίρια, τόπους ή σκηνάς. 

(3) Ή ακριβής τιμή έκαστου εισιτηρίου, περιλαμβανομένου κα ι 
του τέλους, θα αναγράφεται έπ' αύτου. 

(4) (α) Το Συμβουλιον δύναται νά έξαιρή της πληρωμής του 
τέλους θεάματος ή νά έπιστρέφη όλόκληρον ή μέρος τούτου έν 
περιπτώσει θεατρικής παραστάσεως,, κινηματογραφικής προβολής, 
χοροΰ ή δημοσίας ψυχαγωγίας τής όποιας αϊ εισπράξεις θά δια
τίθενται εν δλω ή έν μέρει δια φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς, πο
λιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

(β) Οιονδήποτε πρόσωπον επιθυμούν νά τύχη οιασδήποτε εξαι
ρέσεως, ή μειώσεως του τέλους θεάμοατος, δυνάμει του εδαφίου 
(α) ανωτέρω, έν σχέσει προς οιανδήποτε θεατρικήν παράστασιν, 
κινηματογραφική ν προβολή ν, χορόν ή δημοσίαν ψυχαγωγίαν, δέον 
νά ύποβάλη γραπτήν αϊτησιν είς το Συμβουλιον πρό τής πωλή
σεως οιουδήποτε εισιτηρίου διά τον σκοπόν τούτον. 

(γ ) Οιονδήποτε πρόσωπον το όποιον δεν υποβάλλει τοιαύτην 
γραπτήν αϊτησιν προ τής πωλήσεως εισιτηρίων ή ή αίτησις του 
όποιου απερρίφθη ύπό του Συμβουλίου, θά πληρώνη όλόκληρον 
το τέλος θεάματος συμφώνως προς το εδάφιον (β) τής παραγρά
φου (1) του παρόντος Κανονισμού. 

(5) Ό Επιθεωρητής τοϋ Συμβουλίου ή ό παρ' αυτού* γραπτώς 
και δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του δικαιούται νά είσέρ
χεται είς οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών καΐ νά 
έξετάζη οιονδήποτε εισιτήριο ν εύρισκόμενον εις τό ταμεΐον, είς 
τους συλλέκτας εισιτηρίων, ταξιθέτας, κατόχους εισιτηρίων, άγο
ραστάς, ίνα έξακριβώνη εάν τηρώνται αϊ πρόνοιαι του παρόντος 
Κανονισμού. 

(6) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον— 
(ί) Πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν οιονδήποτε είσιτήριον ή 

τιμή τοΰ οποίου δέν αναφέρεται έπ' αύτοΟ ή αυτή αναφέ
ρεται ανακριβώς ή πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν είσι
τήριον είς τιμήν μεγαλυτέραν τής αναφερομένης έπϊ του 
εισιτηρίου, ή 

(ii) Πωλεΐ οιονδήποτε είσιτήριον (μή παραχωρούμενον δωρε
άν) είς τό όποιον δέν σημειουται κατά τρόπον εμφανή δτι 
τό τέλος θεάματος έπληρώθη,; ή 

(iii) Καθ' οιονδήποτε τρόπον εμποδίζει τόν 'Επιθεωρητή ν, τό 
Συμβουλιον ή τόν άντιπρόσωπόν του από του νά εισέρ
χεται είς οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών 
ή νά έξετάζη τά εισιτήρια, ή καθιστά τοιαύτην έξέτασιν 
ματαίαν διά τής μή επιστροφής τοΰ ήμίσεος του εισιτηρίου 
εις τόν κάτοχο ν άμα τή εΐσόδω αύτου συμφώνως τών προ
νοιών τής παραγράφου 2 (β) του παρόντος Κοα/ονισμοΟ, ή 

(ϊν) Εισάγει οιονδήποτε πρόσωπον ή επιτρέπει τήν εΐσοδον είς 
οιονδήποτε τών άνω κτιρίων, τόπων ή σκηνών οιουδήποτε 
προσώπου άνευ εισιτηρίου ή έναντι εισιτηρίου, εκδιδομέ
νου κατά παράβασιν τοΟ παρόντος Κανονισμού, ή 

(ν) "Αλλως παραβαίνει τάς διατάξεις του παρόντος Κανονι

σμού, 
εΐναι ενοχον αδικήματος δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών. 
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(7) Δια τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού «Διευθυντής» 
σημαίνει το πρόσωπον έπ' ονόματι του όποιου ή άδεια δια θεατρι
κήν παράστασιν, κινηματογραφικήν προβολήν, χορόν, δημοσίαν ψυ
χαγωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσα/ χορηγείται ή οιονδήποτε πρό
σωπον ύπό τήν έπίβλεψιν, φροντίδα, διεύθυνσιν, του οποίου αυτή 
διεξάγεται ή το πρόσωπον το όποιον εΐναι ό ιδιοκτήτης, ενοικια
στής ή ό κάτοχος τόπου,, κτιρίου ή σκηνής εντός ή έπί της όποιας 
αυτή διεξάγεται : 

Νοείται δτι εάν ή άδεια χορηγήται έπ' ονόματι δύο ή περισσοτέρων 
προσώπων, έκαστος τούτων θά εΐναι όμου και κεχωρισμένως υπεύθυ
νος δια τήν έφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. 

3. Οί Κοη/ονισμσί 196 έως 215 δια του παρόντος διαγράφονται καΐ 
αντικαθίστανται ώς ακολούθως : 

«ΜΕΡΟΣ XX I.TAME I ON ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Κανονισμός 196. Το Συμβοόλιον δύναται κατόπιν αποφάσεως του 

νά ίδρύη Ταμεΐον Προνοίας υπέρ του προσωπικού του Συμβουλίου, 
το όποιον θα λειτουργή ώς κατωτέρω. 
Μέτοχοι : 

Κοτνονισμός 197 (α) Μέτοχοι του Ταμείου θά είναι πάντες οί απο
τελούντες το εν ενεργεία τακτικόν εμμισθον προσωπικόν τοΟ Συμ
βουλίου. Υπάλληλοι προσλαμβανόμενοι έπί δοκιμασία, οί μή πλη
ρωνόμενοι έπί μηνιαίας βάσεως καθώς και οί μή συμπληρώσαντες 
το 18ον έ'τος της ηλικίας των δεν δύνανται νά θεωρηθούν μέτοχοι 
του Ταμείου Προνοίας. 

(β) Ουδείς μέτοχος, έφ' δσον ευρίσκεται εις τήν ύπηρεσίαν του 
Συμβουλίου, δικαιούται νά παραιτηθή του Ταμείου Προνοίας ή νά 
απαίτηση άπόδοσιν εις αυτόν οιουδήποτε ποσού έκ του Ταμείου 
Προνοίας. 

Πόροι : 
Κανονισμός 198. Οί πόροι του Ταμείου Προνοίας θά είναι οί 

έξης : 
(α) 5% υποχρεωτική κράτησις έκ του μηνιαίου μισθού έκαστου 

των μετόχων, από της ημερομηνίας ιδρύσεως του Ταμείου Προ
νοίας. 

(β) Μηνιαία τακτική εισφορά έκ μέρους του Συμβουλίου έκ πο
σού ΐσου προς 7̂ 2% έπί του μηνιαίου μισθού έκαστου μετόχου άπό 
της ημερομηνίας της ιδρύσεως του Ταμείου Προνοίας. 

(γ) Αϊ πρόσοδοι του Κεφαλαίου του Ταμείου τούτου. 

Διαχείρισις και Λογαριασμοί : 
Κανονισμός 199 (α) Ή διαχείρισις του Ταμείου Προνοίας θά 

άσκήται ύπό του Συμβουλίου. 
(β) Ουδέν ποσόν δύναται νά άποσυρθή έκ του Ταμείου είμή 

μόνον διά τους σκοπούς τους προνοουμένους ύπό των παρόντων 
Κανονισμών. 
Λογαριασμοί : 

Κοη/ονισμός 200. θ ά τηρώνται εις τά βιβλία του Συμβουλίου δύο 
προσωπικοί λογαριασμοί δι' ενα εκαστον των μετόχων. Ό εΤς λο
γαριασμός «Α» διά τάς ιδίας εισφοράς του μετόχου και ό άλλος 
λογαριασμός «Β» διά τά εισφοράς του Συμβουλίου. Οί λογαρια
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σμοί ούτοι θά τοκίζωνται κεχωρισμένως εις Τράπεζοη/ της εκλο
γής του Συμβουλίου. 

Έπένδυσις Κεφαλαίου : 
Κανονισμός 201 (α) Τά Κεφάλαια τού Ταμείου Προνοίας θά 

παραμένουν ώς καταθέσεις είς την Τράπεζαν της εκλογής του Συμ
βουλίου. 

(β) Άτκχγορεύεται ή παροχή δανείου εις τους μετόχους του Τα
μείου, έ'ναντι του Ταμείου Προνοίας. 

Άπολαβαί : 
Κανονισμός 202 (α) Ό αυτοβούλως αποχωρών της υπηρεσίας 

τοΰ Συμβουλίου μέτοχος του Ταμείου Προνοίας δικαιούται είς τάς 
έξης αναλήψεις : 

(i) Πλήρη άνάληψιν ύπ' αύτοΰ του είς πίστιν του λογαριασμού 
«Α» ευρισκομένου ποσού. 

(ii) Έάν δεν συνεπλήρωσε το έξηκοστόν έτος τής ηλικίας του, 
την άνάληψιν έκ του λογαριασμού «Β» ώς θά παρουσιάζη
τα ι ούτος κοπ:ά τήν 31η,ν Δεκεμβρίου του λήξοα/τος έτους, 

, τών ποσοστών τά όποια αναφέρονται κατωτέρω : 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν μέχρι 5 ετών, τά 35%. 
Έάν εχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 5 ετών ή πλέον 

και ουχί περισσοτέραν τών 10 ετών, 45%. 
Έάν εχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 10 ετών ή πλέον 

και ουχί περισσοτέραν τών 15 ετών, 55%' 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 15 ετών ή πλέον 

και ουχί περισσοτέραν τών 20 ετών, 65%. 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 20 ετών ή πλέον 

και ουχί περισσοτέραν τών 25 ετών, 75%. 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 25 ετών ή πλέον 

και ουχί περισσοτέραν τών 29 ετών, 85%. 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 29 ετών, 100%. 

(iii) Έάν συνεπλήρωσε το 60όν έτος τής ηλικίας του, πλήρη άνά
ληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου εις πίστιν του λο
γαριασμού «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του λήξαντος 
έτους. 

(β) Πας μέτοχος του Ταμείου απολυόμενος τής υπηρεσίας του 
Συμβουλίου ένεκα καταργήσεως θέσεως ή έκ λόγων οικονομίας 
ή αποχωρών ένεκα αποδεδειγμένων λόγων υγείας, δικαιούται είς 
άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς πίστιν τών λογαρια
σμών του «Α» και «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του λήξαντος 
έτους. 

(γ) (i) Έν περιπτώσει αδικήματος ένέχοντος έλλειψιν τιμιότητος 
ή ήθικήν αισχρότητα, κατόπιν καταδίκης του έν λόγω υπαλλήλου 
ύπό του Δικαστηρίου, το Συμβούλιον δύναται νά άπολύη τούτον 
άνευ οιασδήποτε προειδοποιήσεως, αποζημιώσεως ή κοτταβολής 
οιουδήποτε ποσού κατατεθέντος είς τους λογαριασμούς «Α» κα ι 
«Β» τοΰ Ταμείου Προνοίας. 

(ii) Το Συμβούλιον δύναται νά τερματίση τάς υπηρεσίας υπαλ
λήλου τινός κατόπιν ευλόγου αιτίας, ήτοι άνικοα/ότητος τής εκτε
λέσεως τοΰ καθήκοντος, συστηματικής αδιαφορίας προς το καθή
κον ή καί μή ευπρεπούς συμπεριφοράς έν τω καθήκοντι, ώς είς 
κατάστασιν μέθης, κ.λ.π., δίδον είς αυτόν προειδοποίησα/ ενός μη
νός καί καταβάλλον είς αυτόν ενός μηνός μισθόν ώς άποζημίωσιν 



sso 
και τό ποσόν το κατατεθέν εις τον λογαριασμόν «Α» του Ταμείου 
Προνοίας ώς θά φαίνεται μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου του λήξοτντος 
έ'τους. 

(δ) Έν περιπτώσει καθ5 ην μέτοχος ήθελε καταστή ανίκανος 
δι' έργασίαν κατόπιν ασθενείας ή ατυχήματος θά δικαιούται εις 
πλήρη ανάληψιν των εις πίστίν των λογαριασμών «Α» και «Β» ευ
ρισκομένων ποσών κατά την ήμέραν τής αποχωρήσεως του καΐ έν 
περιπτώσει ακόμη καθ' ην ήθελε πληρωθή προς αυτόν υπό του 
Συμβουλίου άλλη άποζημίωσις συμφώνως προς τάς προνοίας του 
περί 'Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου του 1942 ή οιασδήποτε τρο
ποποιήσεως τούτου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου αντικαθιστώ ντο ς 
τούτον. 

(ε) (ΐ) Έν περιπτώσει θανάτου μετόχου τινός τοΰ Ταμείου τότε 
θά δικαιούνται εις ανάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς 
πίστιν τών λογαριασμών «Α» και «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
του λήξαντος έτους οί εξ αύτου εξαρτώμενοι. 

(ii) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Κανονισμού ό δρος «εξαρτώ
μενοι» σημαίνει τά μέλη τής οικογενείας ενός υπαλλήλου, τά 
όποια κατά τό έτος του θανάτου έξηρτώντο καθ' όλοκληρίοα/ ή έν 
μέρει άπό τάς άπολαβάς του. 

Κανονισμός 203. Αϊ κρατήσεις προς όφελος του Ταμείου Προ
νοίας δεν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται, ούτε υπόκεινται είς κατά
σχεσιν ούτε κατάσχονται ή εισπράττονται δι' οιονδήποτε χρέος 
ή άπαίτησιν. 

Οί ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 203/62.) 

' Επίσημος 
ΈφημερΙς, 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.5.1951 

8.9.1959. 

'Αριθμός 617 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 349 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Ύδατοπρομηθείας 
τοϋ χωρίου "Αγιος Θεόδωρος τής 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου 

δυνάμει του άρθρου 30 

Ή 'Επιτροπεία Ύδατοπρομηθείας του χωρίου "Αγιος Θεόδωρος 
τής 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου ενασκούσα τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας είς αυτήν δυνάμει του άρθρου 30 (1) και (2) τοΟ περί Ύδατο
προμηθείας τών Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου, διά τοΰ παρόντος 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Ύδατοπρο
μηθείας του χωρίου "Αγιος Θεόδωρος (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 
του 1971 και θά άναγινώσκωνται ομού μετά τών περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου "Αγιος Θεόδωρος Κανονισμών τοΰ< 1951 (έν τοΐς 
εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οί δέ βασικοί 
Κανονισμοί όμοΰ μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται 
ώς οί περί Ύδατοπρομηθείας "Αγιος Θεόδωρος τοΰ 1951 εως 1971. 

2. Οί βασικοί Κανονισμοί διά του παρόντος τροποποιούνται διά 
τής ένθέσεως ευθύς μετά τον Κανονισμόν 5 τοΰ ακολούθου νέου 
Κανονισμού άριθμουμένου ώς Κανονισμός 5 Α : 


