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Αριθμός 844 
Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 259 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 81 ΤΟΥ 1963) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας Δημοσίας Υγείας 
τοΟ χωρίου Κλωναρίου της Επαρχίας Λεμεσού δυνάμει 

του άρθρου 9 (1) 

Ή Επιτροπεία Δημοσίας Υγείας του χωρίου Κλωναρίου ενασκού
σα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του περί Δημοσίας 
Υγείας (Χωρίων) Νόμου χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους 
ακολούθους Κανονισμούς : 

Μέρος lov.-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ως οι περί Δημοσίας 

Υγείας του χωρίου Κλωναρίου Κανονισμοί τοΰ 1971. 

Μέρος 2ον.-ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2.—(1) Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, εκτός εάν άλλως προκύπτη 
έκ του κειμένου— 

«άλώνιον» σημαίνει οιονδήποτε χώρον ό όποιος χρησιμοποιείται 
διά άλώνισμα δημητριακών, όσπριων, σιτηρών ή οιωνδήποτε άλλων 
προϊόντων προς τον σκοπόν διαχωρισμού του καρπού από του περι
βλήματος ή διά την δημιουργίαν άχυρου διά μηχανών ή άλλων 
μέσων' 

«άρτοποιεΐον» σημαίνει οιονδήποτε ύποστατικόν ή μέρος χρησι
μοποιούμενον διά προπαρασκευήν ή κατασκευήν ή ψήσιμον άρτου 
προς πώλησιν εις το κοινόν 

«δημοσία γνωστοποίησις» σημαίνει οιανδήποτε γνωστοποίησιν 
ύπογεγραμμένην ύπό του Προέδρου της Επιτροπείας και τοιχο
κολληθεΐσαν εις δύο τουλάχιστον περίοπτα μέρη εντός της περιο
χής του χωρίου* 

«Διευθυντής του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών» σημαίνει τον 
Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών ή τον άντιπρό
σωπον αύτοΰ και περιλαμβάνει οιονδήποτε έγγεγραμμένον Ίατρόν 
ή άλλο πρόσωπον έξουσιοδοτηθέν ύπό του Διευθυντού του Τμήμα
τος 'Ιατρικών Υπηρεσιών διά τους σκοπούς τών παρόντων Κανο
νισμών' 

«"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον της Επαρχίας Λεμεσού 
και περιλαμβάνει παν πρόσωπον τό όποιον καθ' οιονδήποτε χρόνον 
νομίμως εκτελεί τά καθήκοντα τοΰ Έπαρχου τής Επαρχίας 
Λεμεσού' 
. «Επιτροπεία» σημαίνει τήν Έπιτροπείαν Δημοσίας Υγείας του 
χωρίου Κλωναρίου" 

«'Επιθεωρητής» σημαίνει πάν πρόσωπον διοριζόμενον ύπό τής 
Επιτροπείας ώς 'Επιθεωρητής διά τους σκοπούς τοΰ Μέρους, ή 
τοΰ Κεφαλαίου οιουδήποτε Μέρους, τών παρόντων Κανονισμών εις 
τό όποιον απαντάται ή λέξις 'Επιθεωρητής ή διά τους σκοπούς 
οιασδήποτε αγοράς εις ην τό τοιοΰτον Μέρος ή Κεφάλαιον ανα
φέρεται' 

«ζώον» (έκτος εάν άλλως ορίζεται) εις οιονδήποτε Μέρος ή Κε
φάλαιον τών παρόντων Κανονισμών) σημαίνει οιονδήποτε δνον, κά
μηλον, αγελάδα, αίγα, ΐππον, έρίφιον, άρνίον, ήμίονον, βοΰν, πρό
βατον, χοΐρον, δρνιθα, κοτόπουλον ή γά^ον' 
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«Νόμος» σημαίνει τον περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμον Κεφ. 259. 
και περιλαμβάνει, οιονδήποτε έτερον νόμσν τροποποιουντα ή άντι 8ΐτοΰΐ963. 
καθιστώντα τούτον" 

«νωπόν κρέας» σημαίνει το νωπόν κρέας οιουδήποτε ζώου' 
«οικιακά σκύβαλα» σημαίνει οιανδήποτε στάκτην, κόπρον, κόνιν, 

άκαθαρσίαν, χάρτην, σκύβαλον ή οίονδήποτε άχρηστον άντικεί
μενον' 

«οδός» περιλαμβάνει οιανδήποτε πλατεΐαν, δρόμον, άδιέξοδον 
δρόμον, πέρασμα, πεζοδρόμιον ή οίονδήποτε μέρος κείμενον εντός 
της περιοχής του χωρίου" 

«πλανοδιοπώλησις» σημαίνει τήν περιφοράν ή εκθεσιν κατά στά
σιμον τρόπον οιουδήποτε εμπορεύματος με σκοπόν τήν προσφοράν 
τοΟ τοιούτου εμπορεύματος άπ' ευθείας προς το κοινόν με πλη
ρωμήν* 

«ύγειονομικαί διευκολύνσεις» περιλαμβάνουν οίονδήποτε ούρητή
ριον, άποχωρητήριον, λάκκον δι' ακάθαρτα νερά ή ύπόνομον, ή 
οίονδήποτε άποχετευτικόν έργον' 

«ύποστατικόν» σημαίνει οίονδήποτε οικοδόμημα, κατασκεύασμα, 
καλύβην, κατάστημα, σκηνήν, γήπεδον, ή μέρος εύρισκόμενον εντός 
της περιοχής του χωρίου" 

«φθαρτά» σημαίνει κυνήγι, νωπούς καρπούς, κολοκάσι, πατάτες, 
κρεμμύδια, αγγούρια, φασολάκια δλων των ειδών, μπιζέλια, νω
πούς βολβούς, ή οιαδήποτε άλλα πράσινα ή νωπά λαχανικά, ή φυτά 
οιουδήποτε είδους ή οίονδήποτε μέρος τούτων, εϊτε καλλιεργού
μενα είτε άγρια" 

«χωρίον» σημαίνει το χωρίον Κλωνάρι. 
(2) Παραπομπαί εις νόμους ή άρθρα περιλαμβάνουν παραπομπάς 

εις νόμους ή άρθρα τροποποιητικά τούτων ή άντικαθιστώντα ταύτα. 
Λέξεις και φράσεις εκτός τών οριζομένων εις τήν παράγραφον (1) 

του παρόντος Kon/ονισμου εχουσι την αυτήν εννοιαν τήν οποίαν αύται 
εχουσιν έν τω Νόμω. 

Μέρος 3ον. ΣΦΑΓΕΙΟΝ 
3. Ή Επιτροπεία δύναται, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως, νά όρί

ζη οίονδήποτε ύποστατικόν εντός της περιοχής του χωρίου ώς σφα
γείο ν. 

4. Ή διεύθυνσις και ό έ'λεγχος του σφαγείου ανατίθεται εις πρό
σωπον διοριζόμενον ύπό της Επιτροπείας ώς 'Επιθεωρητής του σφα
γείου (έν τοις εφεξής εις το Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών 
αναφερόμενος ώς «ό Επιθεωρητής») τηρουμένων τών οδηγιών τάς 
όποιας οδτος ήθελε λάβει παρά του Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρι
κών Υπηρεσιών ή της Επιτροπείας. 

5.—(1) Ουδέν ζώον θά σφάζηται, εκτός του σφαγείου, διά άνθρω
πίνην κατανάλωσιν ή πώλησιν εντός της περιοχής του χωρίου. 

(2) Τό πτώμα οιουδήποτε οϋτω σφαζομένου ζώου θά καθαρίζηται 
και παρασκευάζηται εντός του σφαγείου. 

6. Ουδέν ζώον μή προοριζόμενον διά σφαγήν προς άνθρωπίνην 
κατανάλωσιν θά γίνεται δεκτόν εντός του σφαγείου. 

7. Ουδέν πρόσωπον δικαιούται νά σφάζη οίονδήποτε ζώον έν τω 
σφοτ/είω έκτος κατόπιν προσαγωγής και παραδόσεως εις τον Έπι-
θεωρητήν του πιστοποιητικού Ιδιοκτησίας του ζώου. 

8.—(1) "Εκαστον ζώον πρό της σφαγής, και Μκαστον πτώμα μετά 
τήν σφαγήν, θά έπιθεωρήται ύπό του 'Επιθεωρητού. 
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(2) Ουδέν ζώον θα σφάζηται εν τω σφαγείω άνευ άδειας του 
Επιθεωρητού. 

9. 'Απαγορεύεται το δια τοΰ στόματος εμφύσημα τών πτωμάτων 
και πνευμόνων τών ζώων. 

10. "Εκαστον πτώμα, μέρος ή όργανον αύτοΰ, το όποιον, κατά την 
γνομην του 'Επιθεωρητού ή του Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρικών 
Υπηρεσιών, είναι υγιές, και νωπόν,. θά διαπιστούται ώς κατάλληλον 
προς άνθρωπίνην κατανάλωσιν διά σφραγίσεως αύτου ύπό τοΰ Επι
θεωρητού με σφραγίδα (έν τοις εφεξής εις το Μέρος τούτο τών πα
ρόντων Κανονισμών άναφερομένην ώς ή «σφραγίς») τοιούτου σχε
δίου, τύπου και χρώματος, ώς ήθελε τη έγκρίσει τοΰ Έπαρχου, καθο
ρισθή ύπό τής Επιτροπείας. 

11. Οιονδήποτε πτώμα, μέρος ή όργανον αύτοΰ, το όποιον κατά 
τήν γνώμη ν του 'Επιθεωρητού ή τοΰ Διευθυντοΰ του Τμήματος 'Ια
τρικών Υπηρεσιών, λόγω ασθενείας ή άλλης αιτίας, είναι άκατάλ
ληλον προς άνθρωπίνην κατανάλωσιν, θά κατάσχηται και διατίθεται 
κατά τοιούτον τρόπον ώς ήθελε διατάξει ό Επιθεωρητής ή ό Διευ
θυντής τοΰ Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών. 

12. Πάν πρόσωπον σφάζον οιονδήποτε ζώον εντός τοΰ σφαγείου 
ή καθαρίζον ή έτοιμάζον το πτώμα τοΰ τοιούτου ζώου εντός αυτού, 
οφείλει— 

(α) νά λαμβάνη καθ' εκαστον έτος και νά κατέχη πιστοποιητικός 
τοΰ Διευθυντού τοΰ Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών έμφαΐ
νον δτι ή υγεία και φυσική του κατάστασις είναι τοιαΰται 
ώστε νά μή ύπάρχη πιθοη/ότης μολύνσεως ζώου ή πτώματος 
αύτοΰ* 

(β) νά παρουσιάζη κατά πάντα χρόνον το ώς εΐρηται πιστο
ποιητικόν οσάκις τοΰτο ζητηθή ύπό τοΰ 'Επιθεωρητού* 

(γ) νά έφοδιάζηται με καθαρά και κατάλληλα μαχαίρια, εργα
λεία, ενδύματα καΐ έπενδύτας της εγκρίσεως τοΰ 'Επιθεω
ρητού' 

(δ) νά σφάζη εκαστον ζώον ε'ις τοιούτον μέρος τοΰ σφαγείου 
ώς ήθελεν ύποδειχθή ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ' 

(ε) νά καθαρίζη το πτώμα τοΰ ζώου άπό άχρηστα εντόσθια, 
περιττώματα και ακαθαρσίας εις τοιούτον μέρος τοΰ σφα
γείου ώς ήθελεν ύποδειχθή ύπό τοΰ Επιθεωρητού" 

(στ) νά τοποθετή τά τοιαύτα εντόσθια, περιττώματα καΐ ακαθαρ
σίας εις τοιούτον μέρος τοΰ σφαγείου, καΐ κατά τοιούτον 
τρόπον, ώς ήθελεν ύποδειχθή ύπό τοΰ Επιθεωρητού" . 

(ζ) νά μή μετακινή το πτώμα τοΰ ζώου έκ τοΰ σφαγείου μέχρις 
δτου— 

(i) έπιθεωρηθή τοΰτο ύπό τοΰ Έπιθεωρητοΰ" 
(Η) σφραγισθή τοΰτο διά τής σφραγΐδος' και 

(iii) πληρωθώσι τά ύπό τοΰ Κοα/ονισμοΰ 19 καθοριζόμενα 
δικαιώματα. 

13. Παν πρόσωπον δπερ ήλθεν ε'ις επαφή ν μετά τοΰ πτώματος οιου
δήποτε ζώου προσβεβλημένου δι' ασθενείας, ή μέρους ή οργάνου 
αύτοΰ οφείλει αμέσως νά καθαρίση και άπολυμάνη τάς χείρας του, 
μαχαίρια και τά άλλα εργαλεία του κατά τοιοΰτο.ν τρόπον ώς ήθελεν 
ορίσει ό Επιθεωρητής. 
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14. Ουδέν πτώμα ή νωπόν κρέας οιουδήποτε ζώου σφαγέντος έκτος 
της περιοχής του χωρίου θά είσάγηται εντός αυτής προς άνθρωπίνην 
κατανάλωσιν ή προς πώλησιν εν αυτή. 

15. Παν πτώμα ή νωπόν κρέας εισαχθέν εντός τής περιοχής τοΟ 
χωρίου κατά παράβασιν τών διατάξεων του Κανονισμού 14 δύναται 
να κατασχεθή και κρατηθή υπό του Επιθεωρητού ή του Διευθυντού 
τοϋ Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών και να καταστραφή ή άλλως 
διατεθή ή χρησιμοποιηθή δι' εγγράφου διαταγής του 'Επιθεωρητού. 

16. Ό 'Επιθεωρητής ή ό Διευθυντής του Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπη
ρεσιών δύναται, είς περίπτωσιν καθ' ην υπάρχει εύλογος υποψία περί 
παραβάσεως τών παρόντων Κανονισμών— 

(α) να κατάσχη και έξετάση οιονδήποτε πτώμα ή νωπόν κρέας 
το όποιον ήθελεν εύρεθή εντός τής περιοχής του χωρίου' και 

(β) να έρευνήση οιονδήποτε δχημα ή δοχεΐον εύρεθέν εντός τής 
περιοχής του χωρίου το όποιον δύναται ευλόγως ή έν σχέσει 
προς το όποιον υπάρχει πιθανότης, να περιέχη οιονδήποτε 
πτώμα ή νωπόν κρέας. 

17. Τα ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύπό του ιδιοκτήτου 
ή του προσώπου δπερ σφάζει οιονδήποτε ζώον εντός του σφαγείου, 
ήτοι— 

(α) δι' εκαστον ταυρον, κάμηλον, αγελάδα ή βουν, 250 μίλς' 
(β) δι' έκάστην αίγα, έρίφιον, άρνίον ή πρόβατον, 100 μίλς" 
(γ) δι' εκαστον χοΐρον, 250 μίλς. 

18. Πάντα τά πτώματα θά μεταφέρωνται έκ του σφαγείου εις το 
κρεοπωλεΐον ή το χοιροπωλεΐον κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθο
ρίσει ή Επιτροπεία. 

19. Πάντα τά δικαιώματα ατινα είναι πληρωτέα δυνάμει του Μέ
ρους τούτου τών παρόντων Κανονισμών θά πληρώνωνται είς τον Έπι
θεωρητήν. 

20. Πάσα άπόδειξις εκδιδομένη υπό το0 Επιθεωρητού διά δικαιώ
ματα πληρωτέα δυνάμει του Μέρους τούτου τών παρόντων Κανονι
σμών θά παρουσιάζηται κατά πάντα χρόνον ύπό του κατόχου αυτής, 
οσάκις τούτο του ζητηθή, εις τον "Επαρχον ή εις οιονδήποτε άλλο 
πρόσωπον έξουσιοδοτούμενον προς τούτο ύπό τοΰ Έπαρχου. 

21. Τό Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών δεν εφαρμόζεται 
έν σχέσει προς ζώα σφαζόμενα— 

(α) ύπό Χριστιανών κατά τά Χριστούγεννα ή τό Πάσχα" 
(β) ύπό Μωαμεθανών κατά τήν έορτήν του Κουρπάν Μπαϊράμ. 

Νοείται δτι τά τοιαύτα ζώα— 
(α) σφάζονται είς ύποστατικόν ανήκον ε'ις τόν ιδιοκτήτη ν των, 

ή είς οιονδήποτε έτερον μέρος ώς ήθελεν όρισθή ύπό του 
Προέδρου τής 'Επιτροπείας διά δημοσίας γνωστοποιήσεως" 
και 

(β) δεν σφάζονται διά σκοπούς πωλήσεως. 
22. ΕΊς τό Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών— 

«ζώον» σημαίνει οιονδήποτε ταυρον, κάμηλον, αγελάδα, αίγα, 
έρίφιον, άρνίον, βουν, πρόβατον ή χοΐρον" 
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«νωπόν κρέας» σημαίνει το νωπόν κρέας των τοιούτων ζώων: 
Μέρος 4ον—ΑΓΟΡΑ Ι . 

Κεφάλαιον 1 όν.—'Αγορά Φθαρτών 
23. Ή 'Επιτροπεία δύναται, δια δημοσίας γνωστοποιήσεως, να όρί

ζη οιονδήποτε ύποστατικόν εντός της περιοχής του χωρίου ώς Άγο
ράν Φθαρτών. 

24. Ουδέν πρόσωπον εντός τής περιοχής του χωρίου θα πωλή ή 
εκθέτη προς πώλησιν οιαδήποτε φθαρτά εκτός τής 'Αγοράς Φθαρτών. 

25. Ή 'Αγορά Φθαρτών θά τελή ύπό τόν ελεγχον καΐ διεύθυνσιν 
του 'Επιθεωρητού συμφώνως προς οδηγίας τάς όποιας οΰτος ήθελε 
λάβει παρά τής 'Επιτροπείας. 

26. Ή 'Αγορά Φθαρτών θά άνοίγη και θά παραμένη ανοικτή καθ' 
έκάστην ήμέραν από τής ανατολής μέχρι τής δύσεως του ηλίου, 
έκτος τών Κυριακών οπότε θά κλείη κατά την 12ην μεσημβρινήν. 

Νοείται δτι αϋτη, τή αδεία τής Επιτροπείας, θά άνοίγη και παρα
μένη ανοικτή καθ' οιανδήποτε άλλην ώραν ή χρονικήν περίοδον ώς 
ήθελε θεωρηθή άνοτ/καΐον. 

27. Το μέρος ε'ις το όποιον και ό τρόπος κατά τόν όποιον θά 
εκτίθενται φθαρτά προς πώλησιν εν τή Άγορα Φθαρτών θά καθο
ρίζωνται και ύποδεικνύωνται υπό του 'Επιθεωρητού συμφώνως προς 
τάς οδηγίας τάς οποίας ούτος ήθελε λάβει παρά τής 'Επιτροπείας. 

28. Πάντα τά φθαρτά ατινα φυλάττονται ή εκτίθενται προς πώλη
σιν έν τή Άγορα Φθαρτών θά ει ναι κατά πάντα χρόνον διαθέσιμα 
δι' επιθεώρησα/ ύπό του 'Επιθεωρητού ή του Διευθυντού του Τμήμα
τος 'Ιατρικών Υπηρεσιών. 

29.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύπό οιουδή
ποτε προσώπου το όποιον εκθέτει προς πώλησιν οιαδήποτε φθαρτά 
εντός τής 'Αγοράς Φθαρτών, ήτοι— 

(α) δταν ή αξία τών φθαρτών δεν ύπερβαίνη τά 250 μίλς, 5 μίλς" 
(β) δταν ή αξία τών φθαρτών ύπερβαίνη τά 250 μιλς αλλά δέν 

υπερβαίνει τά 500 μίλς. 10 μίλς' 
(γ) δταν ή αξία τών φθαρτών ύπερβαίνη τά 500 μιλς αλλά δέν 

υπερβαίνει τά 1,000 μίλς, 25 μίλς, 
(2) 'Εάν ή αξία τών φθαρτών ύπερβαίνη τά 1.000 μίλς θά πληρώ

νωνται πρόσθετα δικαιώματα εξ 25 μιλς διά κάθε 1,000 μίλς ή μέρος 
αυτών. 

(3) Πάντα τά δικαιώματα θά πληρώνωνται ε'ις τόν Έπιθεωρητήν. 
30. Ουδέν πρόσωπον θά ε'ισάγη ή θά συντείνη ε'ις τήν είσαγωγήν 

έν τή Άγορα Φθαρτών— 
(α) οιουδήποτε δέρματος, νωπού ή ξηρού, οιουδήποτε ζώου" 
(β) οιουδήποτε χοίρινου κρέατος, νωπού ή ξηρού' ή 

(γ) οιουδήποτε παρασκευάσματος γενομένου έκ χοιρινού κρέατος. 

31. Παν πρόσωπον πωλούν ή έκθέτον προς πώλησιν φθαρτά εντός 
τής Άγορας Φθαρτών οφείλει, κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τόν Έπι
θεωρητήν ή τόν Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών, νά 
διατηρή κατά πάντα χρόνον το ύποστατικόν αυτού, και τά έν αύτώ 
έπιπλα ή αντικείμενα, εις καθαράν και ύγιεινήν κατάστασιν καί νά 
σκουπ(ζη το ώς εΐρηται ύποστατικόν καθ' έκάστην νύκτα. 
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32. Ουδέν πρόσωπον θά τοποθετή ή αναρτά οιαδήποτε φθαρτά" ή 
αντικείμενα εντός της 'Αγοράς Φθαρτών κατά τοιούτον τρόπον ώστε 
ταύτα νά προεκτείνωνται εντός ή υπεράνω οιασδήποτε διόδου ή πεζο
δρομίου ή νά έμποδίζωσιν ή παρενοχλώσι την διάβασιν οιουδήποτε 
προσώπου διά της τοιαύτης διόδου ή πεζοδρομίου. 

33. Πάντα τά έν τη Άγορα Φθαρτών ψυλαττόμενα η εκτιθέμενα 
προς πώλησιν φθαρτά άτινα κατά την γνώμην του Διευθυντού τοϋ 
Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών ή της 'Επιτροπείας είναι ακατάλ
ληλα δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, δύνανται νά κατάσχωνται και 
καταστρέφωνται ύπό του 'Επιθεωρητού. 

Κεφάλαιον 2ον.—Κρεοπωλεΐον 
34. Ή Επιτροπεία δύναται, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως, νά όρί

ζ[] οιονδήποτε ύποστατικόν εντός της περιοχής του χωρίου ώς Κρεο
πωλεΐον. 

35. Το Κρεοπωλεΐον θά τελή ύπό τόν έλεγχον και διεύθυνσιν τοϋ 
'Επιθεωρητού συμφώνως προς οδηγίας τάς οποίας ούτος ήθελε λάβει 
παρά της 'Επιτροπείας. 

36. Το Κρεοπωλεΐον θά άνοίγη και θά παραμένη άνόικτόν καθ' 
έκάστην ήμέραν από της ανατολής μέχρι της δύσεως του ηλίου, έκτος 
τών Κυριακών οπότε θά κλείη κατά τήν 12ην μεσημδρινήν. 

Νοείται δτι τούτο, τη αδεία της 'Επιτροπείας, θά άνοίγη και θά 
παραμένη άνόικτόν καθ' οιανδήποτε άλλην ώραν ή χρονικήν περίο
δον ώς ήθελε θεωρηθή άναγκαΐον. 

37. Ουδέν πρόσωπον εντός της περιοχής του χωρίου θά πωλή ή 
εκθέτη προς πώλησιν νωπόν κρέας εκτός του Κρεοπωλείου. 

38. Ουδέν πρόσωπον θά είσάγη ή θά συντείνη εις τήν είσαγωγήν 
εντός του Κρεοπωλείου οιουδήποτε δέρματος, νωπού ή ξηρού, οιου
δήποτε ζώου. 

39. Παν νωπόν κρέας έκτιθέμενον προς πώλησιν έν τω Κρεοπωλείω 
θά εΐναι κατά πάντα χρόνον διαθέσιμον δι' έπιθεώρησιν ύπό του Διευ
θυντού του Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών ή του 'Επιθεωρητού. 

40. Παν έν τω Κρεοπωλείω έκτιθέμενον προς πώλησιν νωπόν κρέας, 
δπερ κατά τήν γνώμην του Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρικών Υπη
ρεσιών ή του 'Επιθεωρητού εΐναι άκατάλληλον δι1 άνθρωπίνην κατα
νάλωσα/, δύναται νά κατασχεθή καΐ καταστραφή ύπό του 'Επιθεω
ρητού. 

41. Τά έν τω Κρεοπωλείω υποστατικά δύνανται νά ένοικιάΓωνται 
ύπό της Επιτροπείας διά τοιαύτην περίοδον και ύπό τοιούτους δρους 
ώς ή Επιτροπεία ήθελε καθορίσει. 

42.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνονται ύφ' έκαστου 
προσώπου έκθέτοντος προς πώλησιν νωπόν κρέας εντός του Κρεο
πωλείου, ήτοι— 

(α) διά κάθε πτώμα προβάτου, αίγός ή μέρους αότοΟ, 100 μίλς' 
(β) διά κάθε πτώμα μικρού άρνίου, εριφίου ή μέρους αύτου, 

50 μίλς· 
(γ) διά κάθε πτώμα βωδιου, καμήλου, άγελάδος, ταύρου.ή μέ

ρους αύτου, 200 μίλς. 
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(2) Τά έν ττ| παραγράφω (1) τοϋ "παρόντος Κανονισμού Οριζό
μενα δικαιώματα δεν θα είναι πληρωτέα ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
έκθέτοντος προς πώλησιν νωπόν κρέας εντός του Κρεοπωλείου έάν 
το πρόσωπον τούτο είναι μηνιαίος ή' ετήσιος ενοικιαστής οιουδήποτε 
υποστατικού εντός του Κρεοπωλείου δυνάμει του Κανονισμού 41. 

(3) . Πάντα τά δικαιώματα θα πληρώνονται εις τόν Έπιθεωρητήν. 

43. Εις το παρόν Κεφάλαιον του Μέρους τούτου των πο:ρόντων 
Κανονισμών «νωπόν κρέας» σημαίνει το νωπόν κρέας οιουδήποτε ταύ
ρου, καμήλου, άγελάδος, αίγός, εριφίου, άρνίου, βωδιου ή προβάτου. 

Κεφάλαιον 3ον.—Χοιροπωλεΐον 
44. Ή Επιτροπεία δύναται, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως, νά όρί

ζη οιονδήποτε ύποστατικόν εντός της περιοχής τοΟ χωρίου ως Χοιρο
πωλεΐον. 

45. Ουδέν πρόσωπον εντός της περιοχής του χωρίου θά πωλή ή θα 
έκθετη προς πώλησιν οιονδήποτε πτώμα χοίρου ή οιονδήποτε χοιρι
νόν κρέας έκτος του Χοιροπωλείου. 

46. Το Χοιροπωλεΐον θά τελή υπό τόν έλεγχο ν και δ'ιεύθυνσιν του 
Επιθεωρητού συμψώνως προς οδηγίας, τάς οποίας οδτος ήθελε λάβει 
παρά της Επιτροπείας. 

47. Πάντα τά έν τω Χοιροπωλείω εκτιθέμενα προς πώλησιν νωπά' 
χοιρινά κρέατα θά είναι κατά πάντα χρόνον διαθέσιμα δι1 έπιθεώ
ρησίν ύπό του Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών ή του 
Επιθεωρητού. 

48. Πάντα τά έν τω Χοιροπωλείω εκτιθέμενα προς πώλησιν πτώ
ματα χοίρων ή νωπά χοιρινά κρέατα άτινα κατά τήν γνώμην τοΟ 
Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών ή του 'Επιθεωρητού 
είναι ακατάλληλα δι' άνθρωπίνην κατανάλωσιν, δύνανται νά κατά
σχωνται και καταστρέφωνται ύπό του 'Επιθεωρητού. 

49.—(1) Το άκόλουθον δικαίωμα θά πληρώνηται ύπό του 'ιδιοκτή
του ή τοΰπροσώπου το όποιον εκθέτει προς πώλησιν οιονδήποτε πτώ
μα χοίρου ή νωπόν χοιρινόν κρέας έν τω Χοιροπωλείω, ήτοι— 

δι' ε*καστον πτώμα χοίρου ή μέρος αύτου ή μέρος νωπού χοί
ρινου, κρέατος 200 μίλς. 

(2) Παν τοιούτον δικαίωμα θά πληρώνηται είς τόν Έπιθεωρητήν. 

Κεφάλαιον 4ον.—'Αγορά Τροφίμων 
50. Ή 'Επιτροπεία δύναται νά καθορίζη οιονδήποτε ύποστατικόν 

εντός της περιοχής του χωρίου ώς Άγοράν Τροφίμων. 
51. Ή 'Αγορά Τροφίμων θά τελή ύπό· τόν ελεγχον και τήν διεύ

θυνσιν του Επιθεωρητού συμφώνως προς τάς οδηγίας τάς οποίας 
οδτος ήθελε λάβει παρά της Επιτροπείας. 

52.— (1) Τά δικαιώματα ή ενοίκια, δτινα πληρώνονται ύφ' έκαστου 
προσώπου έκθέτοντος προς πώλησιν οιαδήποτε τρόφιμα έν τηΆγορ
Τροφίμων, .θά καθορίζωνται είς έκαστη ν περίπτωσιν ύπό της 'Επιτρο
πείας αναλόγως .του εις αυτό παραχωρουμένου υποστατικού καυτής 
αξίας των προς πώλησιν εκτιθεμένων εμπορευμάτων, ήτοι

(α) δι' έκάστην θέσιν ή χώρον διά.μίαν ήμέραν άπό 25 μίλς 
εως 50 μίλς* 
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(β) δι' εκαστον διαμέρισμα η παράπηγμα δια μίαν ήμέραν άι„ο 
25 μίλς εως 50 μίλς* 

(γ) δι' εκαστον διαμέρισμα, παράπηγμα ή κατάστημα μηνιαίως 
από 300 μίλς εως 500 μίλς. 

(2) Πάντα τα δικαιώματα ή ενοίκια θα πληρώνωνται εις τον Έπι
θεωρητήν. 

53. Εις το παρόν Κεφάλαιον του Μέρους τούτου των παρόντων 
Κανονισμών «τρόφιμα» σημαίνει οιαδήποτε εμπορεύματα, εμπορεύ
σιμα εϊδη„ στερεά ή υγρά χρησιμοποιούμενα δι' άνθρωπίνην κατανά
λωσιν, αλλά δέν περιλαμβάνει οιαδήποτε φθαρτά ή οιαδήποτε νωπά 
κρέατα ή χοιρινά κρέατα. 

Κεφάλαιον 5ον.—Άγοραί Πανηγύρεων 
54. Ή 'Επιτροπεία δύναται, διά δημοσίας γνωστοποιήσεως, νά όρίζη 

οιονδήποτε ύποστατικόν εντός της περιοχής του χωρίου προς χρησι: 

μοποίησιν ώς Άγοράν Πανηγύρεως κατά την περίοδον οιασδήποτε 
πανηγύρεως (εν τοις εφεξής εις τους παρόντας Κανονισμούς, άναφε
ρομένην ώς «'Αγορά Πανηγύρεως»). 

55. Ή Επιτροπεία δύναται νά κατασκευάζη ή νά ενεργή δπως 
κατασκευασθή ε'ις Άγοράν Πανηγύρεως οιοσδήποτε αριθμός παρα
πηγμάτων προς ένοικίασιν αυτών κατά τήν διάρκειαν πανηγύρεως. 

56. Ουδέν πρόσωπον θά κατασκευάζη ή θά ενεργή δπως κατα
σκευασθή εις Άγοράν Πανηγύρεως οιονδήποτε παράπηγμα,, ειμή 
μόνον κατόπιν αδείας παρά τής Επιτροπείας καΐ είς τοιούτον μέρος 
ώς ήθελε καθορισθή έν τη τοιαύτη αδεία. 

57. Πάσα Αγορά Πανηγύρεως θά τέλη ύπό τον Μλεγχον και διεύ
θυνσιν του 'Επιθεωρητού συμφώνως προς οδηγίας τάς οποίας οδτος 
ήθελε λάβει παρά τής Επιτροπείας. 

58. Το μέρος εις το όποιον, και ό τρόπος κατά τον όποιον, οιαδήποτε 
ζώα, εμπορεύματα, τρόφιμα ή υγρά παντός είδους θά πωλώνται είς 
Άγοράν Πανηγύρεως, θά όρίζωνται και ύποδεικνύωνται ύπό του 
'Επιθεωρητού. 

59.—(1) Το ένοίκιον δι' εκαστον παράπηγμα είς Άγοράν Πανηγύ
ρεως θά καθορίζηται είς έκαστη ν περίπτωσιν ύπό του Επιθεωρητού 
αναλόγως τής θέσεως και μεγέθους αύτοΟ. 

(2) Το τοιούτον ένοίκιον θά καλύπτη όλόκληρον τήν περίοδον τής 
πανηγύρεως. 

60. Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύφ' οιουδήποτε προ
σώπου δπερ πωλεΐ ή εκθέτει προς πώλησιν είς Άγοράν Πανηγύρεως 
τά ακόλουθα ζώα, εμπορεύματα, τρόφιμα ή υγρά παντός είδους, ήτοι: 

(α) δι' εκαστον πωληθέντα κάμηλον, ΐππον, ήμίονον ή βουν, 250 
μίλς· 

(β) δι' εκαστον πωληθέντα δνον, 200 μίλς' 
(γ) δι' εκαστον πωληθέντα χοΐρον οιασδήποτε ηλικίας, 250 μίλς' 
(δ) δι', εμπορεύματα οιουδήποτε είδους, τρόφιμα ή υγρά εκτι

θέμενα προς πώλησιν δι' όλόκληρον. τήν περίοδον ή μέρος 
τής περιόδου τής πανηγύρεως το δικαίωμα θά είναι από 500 
μίλς μέχρι £1 αναλόγως τής αξίας και ποσότητος αυτών, 
καθοριζόμενον είς έκάστην περίπτωσιν ύπό του 'Επιθεωρητού. 
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61. Τά είς την παράγραφον (δ) του Κανονισμού 60 αναφερόμενα 
δικαιώματα δέν θα πληρώνωνται ύφ' οιουδήποτε προσώπου το όποιον 
κατεσκεύασεν ή ένοικίασεν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κε
φαλαίου οιονδήποτε παράπηγμα είς την Άγοράν Πανηγύρεως εις 
την οποίαν εκτίθενται τά εμπορεύματα, τρόφιμα ή υγρά. 

62. Πάντα τά ενοίκια κα ι δικαιώματα τά αναφερόμενα είς το παρόν 
Κεφάλαιον θα πληρώνωνται είς τον Έπιθεωρητήν. 

63. Κατά την διάρκειαν πανηγύρεως εν τη περιοχή του χωρίου ουδέν 
ζώον θά πωλήται έκτος της 'Αγοράς Πανηγύρεως. 

Κεφάλαιον 6ον— Είδικαί πρόνοιαι σχετιζόμενοι προς τάς 'Αγοράς 
64. Πάν πρόσωπον το όποιον πωλεί ή εκθέτει προς πώλησιν νωπόν 

κρέας έν τω Κρεοπωλείω ή νωπόν χοιρινόν κρέας έν τω Χοιροπωλείω 
οφείλει— 

(1) κατά τρόπον ίκοα/οποιουντα την Έπιτροπεκχν, τον Διευθυντήν 
του Τμήματος ' Ιατρικών Υπηρεσιών ή τον Έπιθεωρητήν της 
τοιαύτης 'Αγοράς— 

(α) νά είναι έφωδιασμένον μέ κατάλληλα μαχαίρια και 
με τά αρμόζοντα και ακριβή μέτρα, σταθμά, πλάστιγ
γας και άλλα σύνεργα" 

(β) επιπροσθέτως προς τήν ένδυμασίαν του, νά φέρη κα
θαράν λευκόν έπενδύτην έκτεινόμενον άπό του λαιμού 
μέχρι κάτω των γονάτων του' 

(γ) νά διατηρή πάντα τά είς τάς ώς ε'ίρηται 'Αγοράς ύπ' 
αύτου κατεχόμενα ή χρησιμοποιούμενα καταστήματα, 
διαμερίσματα και μέρη τελείως καθαρά, καλώς αερι
ζόμενα κα ι είς απολύτως ύγειονομικήν κατάστασιν 

(δ) νά διατηρή πάντα τά τραπέζια, καθίσματα, πάγκους, 
κρεμμάστρας, στηρίγματα και άλλα έπιπλα είς τά 
εντός των ώς ε'ίρηται 'Αγορών ύπ' αύτου κατεχόμενα 
ή χρησιμοποιούμενα καταστήματα, διαμερίσματα ή μέ
ρη, είς τελείως καθαράν κατάστασιν' 

(ε) νά διατηρη πάντα τά ύπ' αύτου χρησιμοποιούμενα μέ
τρα, σταθμά, πλάστιγγας και άλλα σύνεργα είς τε
λείως καθαράν κατάστασιν' 

(στ) νά προστατεύη πάντα τά νωπά κρέατα ή νωπά χοιρινά 
κρέατα άπό τάς μυίγας και άλλα έντομα" 

(2) —(α) νά παρέχη εις τήν Έπιτροπείαν, τον Διευθυντήν του 
Τμήματος ' Ιατρικών Υπηρεσιών ή τον Έπιθεωρητήν 
έλευθέραν εΐσοδον είς τά εντός τών ώς ε'ίρηται 'Αγο
ρών ύπ' αύτου κατεχόμενα ή χρησιμοποιούμενα κατα
στήματα, διαμερίσματα και μέρη' 

(β) νά παρέχη είς τήν Έπιτροπείαν, τον Διευθυντήν του 
Τμήματος ' Ιατρικών Υπηρεσιών ή τον Έπιθεωρητήν 
της Άγορας τοιαύτην βοήθειαν και πληροφορίας τάς 
οποίας ήθελον λογικώς ζητήσει παρ' αύτοϋ' 

(γ) νά λαμβάνη παρά του ΔιευθυντοΟ του Τμήματος ' Ι α 
τρικών Υπηρεσιών καθ' εκαστον έτος και νά έ'χη είς 
τήν κατοχήν του πιστοποιητικόν έμφαΐνον δτι ή υγεία 
και σωματική του κατάστασις είναι τοιαυται ώστε νά 
μή ύπάρχη πιθανότης μολύνσεως οιουδήποτε νωπού 
κρέατος' και 
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(δ) νά παρουσιάζω τοιούτον πιστοποιητικόν κατά πάντα 
χρόνον ε'ις τον Έπιθεωρητήν της 'Αγοράς, οσάκις 
οδτος ήθελε ζητήσει τοΰτο. 

65. Ουδέν πρόσωπον θά κοιμάται εις οιονδήποτε κατάστημα, μέρος 
ή χώρον έν τη Ά γ ο ρ α Φθαρτών, έν τω Κρεοπωλεία», έν τω Χοιροπω
λείω ή έν τη Ά γ ο ρ α Τροφίμων ή θά συντείνη ή θά έπιτρέπη ή ανέ
χεται, δπως οιονδήποτε τοιούτον κατάστημα, μέρος ή χώρος χρησι
μοποιείται ως τόπος ύπνου. 

Κεφάλαιον 7ον.—Πλανοδιοπώλησις εμπορευμάτων 
και σχετικαΐ υγειονομικά! πρόνοιαι 

66.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται εντός της περιοχής τοΰ χωρίου 
νά πλανοδιοπωλή οιαδήποτε εμπορεύματα άνευ έπι τούτω αδείας έκ 
τών προτέρων λαμβανομένης καθ' εκαστον έτος παρά της 'Επιτρο
πείας ή του προς τούτο εξουσιοδοτουμένου προσώπου. 

(2) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύφ' εκάστου πλανο
διοπώλου δι' έκάστην ήμέραν ή μέρος της ημέρας καθ' ην οδτος πλα
νοδιοπωλεΐ εντός της περιοχής του χωρίου, ήτοι— 

(α) δταν ή αξία τών εμπορευμάτων δέν ύπερβαίνη τήν μίαν 
λίραν, 23 μίλς" 

(β) δταν ή αξία τών εμπορευμάτων ύπερβαίνη τήν μίαν λίραν, 
το πληρωτέον δικαίωμα θά καθορίζηται διά τής προσθήκης 
επί τοΰ αρχικού 25 μίλς δικαιώματος ποσοΰ έξ 25 μίλς δι ' 
έκάστην έπιπρόσθετον λίραν ή μέρος ταύτης. 

(3) Παν δικαίωμα πληρωτέον δυνάμει του παρόντος Κανονισμού 
θά πληρώνηται εις τό προς τούτο εξουσιοδοτούμενο ν ύπό της Επι 
τροπείας πρόσωπον. 

67. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών έν τω παρόντι Μέρει Κανο
νισμών, ή Επιτροπεία δύναται νά έπιτρέψη τήν πλανοδιοπώλησιν ή 
τήν πώλησιν εντός τής περιοχής του χωρίου και έκτος τής 'Αγοράς 
Φθαρτών οιωνδήποτε φθαρτών άτινα εΐχον προηγουμένως έκτεθή προς 
πώλησιν έν τη Ά γ ο ρ α Φθαρτών κατά τοιαύτας ώρας ως ήθελον καθο
ρισθή ύπό τής Επιτροπείας διά δημοσίας γνωστοποιήσεως. 

68.—(1) Ουδέν πρόσωπον θά πλανοδιοπωλή εντός τής περιοχής τοΰ 
χωρίου ζαχαρωτά, γλυκίσματα, φρέσκο τυρί, παγωτά, γιαούρτι, ποτά 
ή οιαδήποτε άλλα παρόμοια εμπορεύματα έκτος έάν ταΰτα προστα
τεύωνται καταλλήλως άπό τήν σκόνην ή τήν προσέγγισιν έντόμωνδιά 
τής τοποθετήσεως των εντός κιβωτίου, ερμαρίου, σκεύους ή οχήμα
τος προστατεύοντος ταΰτα κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα τήν Έπιτρο
πείαν ή τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος ' Ιατρικών 'Υπηρεσιών. 

(2) "Εκαστον τοιούτον κιβώτιον, έρμάριον, σκεΰος ή δχημα χρη
σιμοποιούμενον διά τόν ως ε'ίρηται σκοπόν θά διατηρήται κλειστόν, 
πλην τών περιπτώσεων κατά τάς οποίας τοΰτο χρησιμοποιείται προς 
τόν σκοπόν εξαγωγής έξ αύτοΰ ή εισαγωγής έν αύτώ εμπορευμάτων. 

69. Οιονδήποτε εμπόρευμα ή οιαδήποτε φθαρτά εκτιθέμενα προς 
πώλησιν ή πλανοδιοπώλησιν κατά παράβασιν τών προνοιών τοΰ Μέ
ρους τούτου τών παρόντων Κανονισμών δύναται νά κατασχεθή και 
νά κρατηθή ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Τμήματος ' Ιατρικών Υπηρεσιών 
ή τής Επιτροπείας ή τοΰ προς τοΰτο εξουσιοδοτουμένου ύπό τής 
'Επιτροπείας προσώπου και δύναται νά καταστραφή, διατεθή ή χρη
σιμοποιηθή καθ olovbr\noTE τρόπον ήθελεν αποφασίσει ό Διευθυντής 
τοΰ Τμήματος ' Ιατρικών 'Υπηρεσιών ή ή 'Επιτροπεία. 
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Μέρος 5ον.—ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ 

70. Πας ιδιοκτήτης αρτοποιείου, ώς και παν πρόσωπον διαχειρι
ζόμενον άρτοποιεΐον, οφείλει νά διατηρή τούτο εις τελείως καθάράν, 
άεριζομένην και ύγίεινήν κατάστασιν κατά τρόπον ίκανοποιουντά την 
Έπιτροπείαν, τόν Διευθυντήν του Τμήματος ' Ιατρικών 'Υπηρεσιών 
και τόν Επιθεωρητή ν. 

71.—(1) Ουδέν πρόσωπον διατηρούν άρτοποιεΐον εντός της περιο
χής τοΰ χωρίου δύναται— 

(α) νά χρησιμοποιή είς το άρτοποιεΐον ύδωρ προερχόμενο ν εξ 
ιδιωτικού φρέατος ή Ιδιωτικής πηγής, εκτός κατόπιν προη
γουμένης γραπτής αδείας τής 'Επιτροπείας παρεχομένης εις 
περίπτωσιν ικανοποιήσεως τής Επιτροπείας έκ προσαχθέντος 
πιστοποιητικού αρμοδίου χημικού δτι το ύδωρ είναι κάτάλ
ληλον διά τήν προτεινομένην χρήσιν' 

(β) νά έπιτρέπη δπως άλευρον τοποθετήται έπί του πατώματος 
ή εις οίονδήποτε άλλο μέρος έκτος έπί πάγκων, τραπεζών 
ή άλλων ξύλινων στηριγμάτων ευρισκομένων είς ΰψος τουλά
χιστον ενός ποδός έκ του πατώματος" 

(γ) νά έπιτρέπη δπως άρτος ή οίονδήποτε άλλο προϊόν του 
αρτοποιείου παραμένη έκτεθειμένον ή δπως τούτο δεν φυ
λάττηται διά τοποθετήσεως εντός κλειστών ερμαρίων. 

(2) Παν έν τη παραγράφω (1) άναφερόμενον πρόσωπον οφείλει 
κατά πάντα χρόνόν— 

(α) νά διοττηρή καθαρόν ό,τιδήποτε ευρίσκεται έν τω άρτοποιείω" 
(β) νά καλύπτη τάς σκάφας, δταν αΰται δέν χρησιμοποιούνται, 

μέ καλώς έφαρμοζόμενον ξύλινον κάλυμμα' 
(γ) νά σφρστ/ίζη εκαστον άρτον διά του μονογράμματος του' 
(δ) νά πώλή ή έκθετη προς πώλησιν μόνον άρτον έχοντα τά 

νόμιμα σχήματα κάί βάρος' 
(ε) επιπροσθέτως προς τήν ένδυμασίάν του, ό ΐδιός νά φέρη 

καθαρόν λευκόν έπενδύτην, και νά μή έπιτρέπη δπως όί έν 
τω άρτοποιείω έργάτσι του έργάζωνται χωρίς νά φέρωσι 
τοιούτον καθαρόν λευκόν έπενδύτην 

(στ) νά μή έπιτρέπη δπως οίονδήποτε πρόσωπον άσχολούμενόν 
μέ τήν ζύμωσιν έν τω άρτοποιείω μή φέρη επιπροσθέτως 
καθαρόν λευκόν σκουφον" 

(ζ) μή έπιτρέπη δπως οίονδήποτε πρόσωπον διανέμον έκ μέρους 
αύτοΟ άρτον ή άλλο προϊόν τοΰ αρτοποιείου φέρη ενδύματα 
ατινα δεν είναι τελείως καθαρά ή διατηρή τόν άρτον ή άλλα 
τοιαύτα προϊόντα είς δοχεία άτινα δέν είναι καθαρά και 
καλοκλεισμένα. 

(3) Αϊ έν ταΐς ύποπαραγράφοις (α) , (β) , (έ) , (στ) και (ζ) της 
παραγράφου (2) πρόνοιαι δέν θά θεωρώνται ώς έκπληρωθεΐσαι έκτος 
έάν έκτελώνται κατά τρόπον ίκανοποιουντά τόν Διευθυντήν του Τμή
ματος ' Ιατρικών Υπηρεσιών. 

(4) Παν πρόσωπον έργαζόμενον είς άρτοποιεΐον ή είς έργασίάν 
σχετιζομένην προς άρτοποιεΐον δύναται νά κατηγορηθή και θά είναι 
ύπεύθυνον διά τήν μή συμμόρφωσα/ προς οιανδήποτε τών προνοιών 
τών υποπαραγράφων (β) κα ι (γ ) της παραγράφου (1) κα ι τών 
υποπαραγράφων (α) , (β) , (έ) ή (στ) τής παραγράφου (2) είς τόν 
ΐδιον δαθμόν ώς και τό πρόσωπον τό όποιον διατηρεί τό άρτοποιεΐον. 
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72. Πας άρτος ή άλλο ττροΐόν αρτοποιείου έκτιθέμενόν προς πώ
λησιν κατά παράβασιν του Κανονισμού 71 δύναται να κατάσχηται 
ύπό τοΟ Διευθυντού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών η του Επι
θεωρητού και να διατίθηται ή χρησιμοποιήται συμφώνως προς τάς 
γραπτάς οδηγίας της Επιτροπείας. 

73.—(1) Ό Επιθεωρητής δύναται να κατάσχη— 
(α) οιονδήποτε άρτον έκτιθέμενόν προς πώλησιν κατά παρά

βασιν της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (2) του 
Κοα/ονισμοΟ 71" 

(β) οιονδήποτε άρτον ή άλλο προϊόν αρτοποιείου το όποιον δέν 
περιάγεται προς διοη/ομήν ή πώλησιν εις καθαρά και καλο
κλεισμένα δοχεία' 

(γ) οιονδήποτε άρτον ή άλλο προϊόν αρτοποιείου το όποιον, 
κατά την γνώμην του, είναι άκατάλλήλον δι' άνθρωπίνην 
κατανάλωσιν. 

(2) Οιοσδήποτε άρτος ή άλλο προϊόν αρτοποιείου το όποιον κατά
σχεται δυνάμει της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) QU 
καταστρέφηται, οιοσδήποτε δε άρτος ή άλλο προϊόν αρτοποιείου 
κατασχόμενον δυνάμει οιασδήποτε άλλης προνοίας της είρημένης 
παραγράφου (1) θά διατίθηται συμφώνως προς τάς γραπτάς οδη
γίας της Επιτροπείας. 

74. Ουδέν πρόσωπον θά κοιμάται εντός οιουδήποτε αρτοποιείου, 
ή θά έπιτρέπη ή άνέχηται ή γίνηται αιτία δπως οιονδήποτε άρτό
ποιεΐον χρησιμοποιήται ώς τόπος ύπνου. 

75. Ό Πρόεδρος της Επιτροπείας ή οιονδήποτε πρόσωπον έξουσιο
δοτούμενον υπ' αύτου, ή ό Επιθεωρητής ή ό Διευθυντής του Τμήματος 
'Ιατρικών Υπηρεσιών, δύναται νά ε'ισέλθη και επιθεώρηση καθ' οιαν
δήποτε ώράν οιονδήποτε άρτοποιεΐον και πάντα τά εντός αύτοΰ αντι
κείμενα προς έξακρίβωσιν κατά πόσον τηρείται το Μέρος τούτο 
των παρόντων Κανονισμών. 

Μέρος 6ον.ΥΠΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
Κεφάλαιον 1 όν.—Ύγειονομικαι Συνθήκαι 

76. Πάς ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε υποστα
τικού εντός της περιοχής του χωρίου οφείλει, κατά τρόπον ίκάνο
ποιουντα τον Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών νά 
έφοδιάση τό τοιούτον ύποστατικόν μέ καταλλήλους και επαρκείς 
ύγειονομικάς διευκολύνσεις και διατηρή ταύτας εις υγιεινή ν κατά
στασιν. 

77. "Εκαστος ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε υπο
στατικού χρησιμοποιουμένου ώς έλαιοπιεστηρίου, φούρνου ή άλωνίου, 
οφείλει κατά τρόπον Ικανοποιουντα τήν Έπιτροπείαν ή τό έξουσιο
δοτούμενον ύπό της 'Επιτροπείας πρόσωπον κάί τον Διευθυντήν του 
Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών νά διατηρή τό τοιούτον ύποστατικόν 
και άπαντα τά εργαλεία, αντικείμενα ή εϊδη τά χρησιμοποιούμενα 
εντός καΐ διά σκοπούς αύτοΰ, εις πλήρως καθαράν και ύγιεινήν 
κατάστασιν. 

78. Ουδέν πρόσωπον θά άποθηκεύη ή φυλάττη ή έπιτρέπη ή ανέ
χεται δπως άποθηκεύωνται ή φυλάττωνται οιαδήποτε' τρόφιμα δι' 
άνθρωπίνην κατανάλωσιν εις οιονδήποτε χώρον ε'ις τον όποιον δέν 
υπάρχουν ύγειονομικαι διευκολύνσεις. 
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79. Ουδέν πρόσωπον θά χρησιμοποιή ως άποχωρητήριον ή ως 
όύρητήριον οιανδήποτε άνοικτήν αύλήν, κοίτην ποταμού, ρύακα ή 
οιονδήποτε άλλον άνοικτόν ή στεγασμένον χώρον εντός αποστάσεως 
500 ποδών από της πλησιεστέρας κατωκημένης περιοχής, έκτος εάν 
τό τοιούτον μέρος κτισθή καΐ διατηρήται ώς εγκεκριμένος τόπος 
υγειονομικής διευκολύνσεως. 

80. Ουδέν πρόσωπον δύναται— 
(α) να άποπατή ή ούρή— 

(i) εις οιονδήποτε δημόσιον τόπον εντός τής περιοχής του 
χωρίου, έκτος εις δημόσιον άποχωρητήριον ή όύρη
τήριον' 

(ii) εις οιονδήποτε ίδιωτικόν χώρον εντός τής περιοχής 
του χωρίου έάν τούτο ήθελε θεωρηθή ύπό τής Επι
τροπείας ή του Διευθυντού του Τμήματος Ιατρικών 
Υπηρεσιών ως επιβλαβές διά τήν δημοσίαν ύγείαν ή 
τήν καλήν έμφάνισιν τής περιοχής' 

(β) να έναποθέτη, ρίπτη ή άφήνη, ή έπιτρέπη ή ανέχεται δπως 
έναποθέτωνται ή ρίπτωνται, εντός ή επί οιουδήποτε οική
ματος, δρόμου, δημοσίου ή ιδιωτικού τόπου ή αύλακος οίαν
δήποτε άκαθαρσίαν βόθρων, ύγράν άκαθαρσίαν, απορρίμ
ματα, ρυπαρότητας, οιανδήποτε δύσοσμον ούσίαν ή πράγμα 
ή άλλην άκαθαρσίαν οιασδήποτε μορφής ή φύσεως" 

(γ) νά ανέχεται ή έπιτρέπη δπως οιαδήποτε δύσοσμος ουσία 
ή πράγμα ρέη ή πίπτη εντός ή έπί τής 'Αγοράς Φθαρτών, 
του Κρεοπωλείου, Χοιροπωλείου, τής 'Αγοράς Τροφίμων ή 
έπι οίουδήποτε δρόμου, δημοσίου τόπου ή αύλακος" ή 

(δ) νά πτύη ή άποχρέμπεται ε'ις οιονδήποτε ή έπι οίουδήποτε 
δρόμου ή δημοσίου τόπου ή έν τη 'Αγορά Φθαρτών, τω 
Κρεοπωλείω, τω Χοιροπωλείω, ή τή 'Αγορά Τροφίμων. 

81. Πάς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οίουδήποτε υποστατικού 
εντός τής περιοχής του χωρίου, χρησιμοποιουμένου ώς έλαιοπιεστη
ρίου, φούρνου ή άλωνίου, οφείλει κατά τρόπον ικανοποιουντα την 
Έπιτροπείαν ή τό προς τούτο έξουσιοδοτούμενον υπό τής 'Επιτρο
πείας πρόσωπον και τόν Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών Υπη
ρεσιών νά διατηρή τό τοιούτον ύποστατικόν και άπαντα τά εργαλεία, 
αντικείμενα ή είδη τά χρησιμοποιούμενα εντός και διά τους σκοπούς 
αύτου, είς πλήρως καθαράν καΐ ύγιεινήν κατάστασιν. 

Κεφάλαιον 2ον.—Μάνδρες, Πτηνοτροφεία, Ποίμνια,, Ζώα, 
Ζωντανοί Χοίροι και Κοπριαί 

82.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή νά συντελή δπως 
διατηρήται εντός τής περιοχής τού χωρίου οιαδήποτε μάνδρα ή οιον
δήποτε πτηνοτροφεΐον, έκτος έάν τό τοιούτο πρόσωπον λαμβάνη καθ' 
εκαστον έτος άδειαν παρά τής 'Επιτροπείας. 

(2) Πάσα μάνδρα και πάν πτηνοτροφεΐον δέον νά διατηρήται εντε
λώς καθαρόν κατά τρόπον ικανοποιουντα τήν Έπιτροπείαν και τον 
Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών. 

83.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρή ή νά συντελή, έπι
τρέπη ή άνέχήται δπως διατηρήται οιονδήποτε ποίμνιον προβάτων 
ή αιγών εις οιονδήποτε τόπον εντός τής περιοχής του χωρίου, έκτος 
εις μάνδραν, έν σχέσει προς τήν οποίαν έχει έκδοθή άδεια δυνάμει 
του Κανονισμού 82. 
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(2) Ουδέν έκ τών διαλαμβανομένων έν τη παραγράφω (1) τοΰ 
παρόντος Κανονισμοΰ δύναται να έμποδίζη οιανδήποτε οίκογένειαν 
κατοικούσαν έν τη αύτη οικία και αποτελούσαν εν οίκογενειακόν 
σύνολον από του να διατηρη ή να συντελη, έπιτρέπη ή άνέχηται δπως 
διατηρώνται εντός της περιοχής του χωρίου πρόβατα ή αίγες μΊ 
ύπερβαίνουσαι καθ' οιονδήποτε χρόνον τα τρία πρόβατα ή τάς τρεις 
αίγας (εξαιρέσει αμνών ή έφιρίων αυτών ηλικίας μέχρι δεκαπέντε 
μηνών). 

Νοείται δτι τα ως εϊρηται πρόβατα και αίγες (και οίοιδήποτε αμνοί 
ή ερίφια αυτών) θα διατηρώνται κατά πάντα χρόνον προσδεδεμένα 
και υπό συνεχή και επαρκή έπίβλεψιν. 

84. Ουδέν πρόσωπον δύναται να διατηρη ή να συντελη δπως δια
τηρήται εντός τής περιοχής του χωρίου οιοσδήποτε ζωντανός χοίρος, 
εκτός εάν το τοιούτο πρόσωπον εχη λάβει προς τούτο άδειαν παρά 
τής 'Επιτροπείας και συμμορφουται προς οιουσδήποτε δρους τους 
οποίους ή 'Επιτροπεία ήθελεν επιβάλει. 

85. Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρη ή νά συντελη, έπιτρέπη 
ή άνέχηται δπως διατηρήται οιονδήποτε ζώον ή πτηνόν εντός τής 
περιοχής του χωρίου κατά τοιούτον τρόπον ώστε τούτο νά άποτελή 
δημοσίαν δχλησιν ή νά είναι επιβλαβές ε'ις την ύγείαν. 

86. Ουδέν έκ τών περιεχομένων ε'ις το παρόν Κεφάλαιον του Μέρους 
τούτου τών παρόντων Κανονισμών θά εχη έφαρμογήν έν σχέσει προς 
οιαδήποτε πρόβατα, αίγας ή χοίρους μεταφερομένους εντός τής πε
ριοχής του χωρίου προς τόν σκοπόν δπως σφαγουν εντός αύτου κατά 
τον εις τους παρόντας Κανονισμούς καθοριζόμενον τρόπον : 

Νοείται δτι— 
(α) τά τοιαύτα πρόβατα, αΐγες ή χοίροι δέον νά σφαγώσιν εντός 

οκτώ ήμερων από τής μεταφοράς των εντός τής περιοχής 
του χωρίου' καΐ 

(β) κατά την διάρκειαν τής έν λόγω χρονικής περιόδου τά 
τοιαύτα πρόβατα, αίγες ή χοίροι θά φυλάττωνται— 

(ι) είς καλή ν υγειονομική ν κατάστασιν' και 
(ii) περιωρισμένα ή δεμένα διά σχοινιού. 

87. Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διατηρη εις οιονδήποτε δημόσιον ή 
ίδιωτικόν χώρον εντός τής περιοχής τοΰ χωρίου οιανδήποτε κοπριάν, 
εάν τοΰτο θεωρηθή ύπό τής Επιτροπείας ή του Διευθυντού του Τμή
ματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών ως επιβλαβές διά την δημοσίαν ύγείαν 
ή την ευπρεπή έμφάνισιν τής περιοχής. 

Κεφάλαιον 3σν.—Προστασία του ποσίμου ύδατος 
88. Ουδέν πρόσωπον δύναται— 

(α) νά άνοίγη ή νά προξενή ζημίαν εις οιονδήποτε λάκκον, 
πηγήν, ύπόγειον άγωγόν, αυλάκι, ύδραγωγεΐον ή δεξαμενήν 
τής προμηθείας ποσίμου ϋδατος* 

(β) νά έπεμβαίνη, βλάπτη ή έμποδίζη την προμήθειαν ποσίμου 
ύδατος' 

(γ) νά λούεται ή νά πλένη εαυτόν ή οιαδήποτε ενδύματα ή ζώα 
είς οιανδήποτε δημοσίαν κρήνην ή λάκκον ή πλησίον αυτών 

(δ) νά μολύνη οιανδήποτε προμήθειαν 5δατος διά χρησιμοποιή
σεως ακαθάρτων δοχείων ή άλλων' 

(ε) νά χρησιμοποιή τό πόσιμον δδωρ ή οιονδήποτε περίσσευμα 
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τούτου διά σκοπούς αρδεύσεως άνευ της αδείας της Επι
τροπείας. 

Κεφάλαιον 4ον.—Σκύβαλα 
89.—(1) Πας ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε υπο

στατικού εντός της περιοχής του χωρίου οφείλει νά προμηθευθή με 
κατάλληλον ύγειονομικόν δοχεΐον δια την έναπόθεσιν οικιακών σκυ
βάλων. 

(2) "Εκαστον ύγειονομικόν δοχεΐον θα εχη καλώς έφαρμοστόν 
κάλυμμα και θα διατηρήται καλυμμένον, έκτος οσάκις ανοίγεται δια 
νά γεμίζηται ή έκκενουται. 

90. Ουδείς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οίουδήποτε υποστα
τικού έν τη περιοχή του χωρίου θά τοποθετή ή θά έπιτρέπη ή άνέχη
ται δπως τοποθετώνται οικιακά σκύβαλα ε'ις το τοιούτον ύποστατικόν 
ή είς οιονδήποτε μέρος γειτνιάζον εις τούτο ειμή μόνον εντός υγειο
νομικού δοχείου. 

91.— (1) Τά οικιακά σκύβαλα θά απομακρύνονται έκ πάντων των 
υποστατικών ύπό τών κατόχων των μεταξύ τοιούτων ωρών καΐ κατά 
τοιαύτα χρονικά διαστήματα ώς ή Επιτροπεία διά δημοσίας γνωστο
ποιήσεως ήθελεν ορίσει, ή ύπό προσώπων οριζομένων εκάστοτε διά 
τον σκοπόν αυτόν ύπό της Επιτροπείας. 

(2) Τά τοιαύτα σκύβαλα δύνανται νά τοποθετώνται ή ρίπτωνται 
ή αφήνονται είς τοιαύτα μέρη, εντός ή έκτος της περιοχής του χω
ρίου, ώς ή Επιτροπεία διά δημοσίας γνωστοποιήσεως ήθελε καθο
ρίσει. 

92.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύπό του Ιδιο
κτήτου, ενοικιαστού ή κατόχου οίουδήποτε υποστατικού διά τήν ύπό 
προσώπων οριζομένων ύπό της 'Επιτροπείας μεταφοράν τών δοχείων 
τών περιεχόντων οικιακά σκύβαλα εντός της περιοχής του χωρίου— 

Δι' εκαστον δοχεΐον διά περίοδον ενός έτους ή μέρους αύτοΟ 
μέχρι £5. 

(2) Παν τοιούτον δικαίωμα θά πληρώνηται εις το ύπό της 'Επιτρο
πείας έξουσιοδοτούμενον πρόσωπον διά τον σκοπόν αυτόν. 

Κεφάλαιον 5ον.—Παρεμπόδισις πολλαπλασιασμού κωνώπων. 

93. Πάς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οίουδήποτε υποστατι
κού εντός της περιοχής του χωρίου οφείλει— 

(1) νά άπαλλάττη το τοιούτον ύποστατικόν άπό δλα τά ϊλη, 
τέλματα, οχετούς, βόθρους, λάκκους και όπάς έκ τών όποιων 
είναι δυνατόν κώνωπες νά δημιουργηθώσιν ή πολλαπλασια
σθώσι' 

(β) νά μή άφήνη ε'ις το τοιούτον ύποστατικόν οιασδήποτε θραυ
σμένας ή κενάς φιάλας, πιθάρια, τενεκκέδες, δοχεία, βαρέλια 
ή άλλα δοχεία είς τρόπον ώστε νά είναι δυνατόν ταύτα νά 
συγκρατήσωσι στάσιμον ϋδωρ καΐ νά δημιουργήσωσιν έστίαν 
πολλαπλασιασμού κωνώπων' 

(γ) νά μή συντελή ή έπιτρέπη δπως υφίστανται ή παραμένωσι 
περιττά ύδατα είς το τοιούτον ύποστατικόν άτινα τοιουτο
τρόπως ύποβοηθούσι τόν πολλαπλασιασμόν κωνώπων' 

(δ) νά μή έπιτρέπη δπως υφίστανται είς το τοιούτον ύποστοπι
κόν κοίλα δένδρα ή άλλα μέρη δπου εΐναι δυνατόν νά συσ
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σωρευθή Οδωρ και νά δημιουργηθώσιν ή πολλαπλασιασθώ 
σι κώνωπες" 

(ε) νά μη συντελή ή έπιτρέπη δπως φιάλαι ή τεμάχια φιαλών 
ύπάρχωσιν ενσφηνωμένα επί ή εις τάς πλευράς τοίχων ή 
οπουδήποτε του υποστατικού έκτος έάν ταύτα είναι ούτω 
τοποθετημένα ή στηριγμένα ώστε νά ει ναι αδύνατον νά κρα
τήσωσιν εντός αυτών ύδωρ κατά την διάρκειαν βροχής. 

Κεφάλαιον 6ον.—Καφενεία, Βυρσοδεψεία, κ.λ.π. 
94. Πας ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε καφενείου 

εντός της περιοχής τοΟ χωρίου οφείλει, κατά τρόπον ίκανοποιοΟντα 
τήν Έπιτροπείαν ή τον άντιπρόσωπον αυτής και τον Διευθυντήν του 
Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών— 

(α) νά σκουπίζη και καθαρίζη το τοιούτον καφενεΐον καθημε
ρινώς' 

(β) νά μαζεύη οιανδήποτε συσσώρευσιν σκουπιδιών, ακαθαρ
σιών και οιουδήποτε άλλου αχρήστου υλικού είς είδικόν 
μέρος του καφενείου το όποιον νά είναι κεχωρισμένον και 
περιφραγμένον προς τον σκοπόν τούτον* 

(γ) νά μετακινή, ιδία δαπάνη, από το τοιούτον καφενεΐον πάντα 
τά τοιαύτα σκουπίδια, ακαθαρσίας ή άλλο ύλικόν καθ* έκα
στη ν ήμέραν" 

(δ) νά άπολυμαίνη πάντα τά μέρη του τοιούτου καφενείου τά 
μολυνθέντα από σκουπίδια, ακαθαρσίας καΐ άλλο άχρηστον 
ύλικόν, καλύπτων αυτά ή ρίπτων έπ' αυτών άσβεστον καθ' 
εκάστη ν ήμέραν. 

95. Πας 'ιδιοκτήτης οιουδήποτε βυρσοδεψείου εντός της περιοχής 
του χωρίου οφείλει, κατά τρόπον ίκανοποιοΟντα τήν Έπιτροπείαν 
ή τον άντιπρόσωπον αυτής και τον Διευθυντήν του Τμήματος 'Ιατρι
κών 'Υπηρεσιών, νά διατηρή το τοιούτον βυρσοδεψεΐον εις τελείως κα
θαράν καΐ ύγιεινήν κατάστασιν. 

96. Πάς ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτοχος οιουδήποτε υποστατι
κού εντός της περιοχής τοΰ χωρίου, το όποιον χρησιμοποιείται ώς 
ξενοδοχεΐον, μαγειρεΐον, ταβέρνα,, καφενεΐον, ζαχαροπλαστεΐον, ζυ
μωτήριον, άρτοποιεΐον παντός είδους, κουρεΐον ή δημόσιον λουτρόν, 
άλώνιον, έλαιοτριβεΐον ή κάμινος οφείλει, κατά τρόπον ΙκανοποιοΟντα 
τήν Έπιτροπείαν ή τον άντιπρόσωπον αυτής και τον Διευθυντήν τοΟ 
Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών— 

(α) νά διατηρή το τοιούτον ύποστατικόν είς πλήρως καθαράν 
και ύγιεινήν κατάστασιν' 

(β) νά διατηρή πάντα τά έν αύτώ καΐ διά τόν σκοπόν αύτοΟ 
χρησιμοποιούμενα σύνεργα και σκεύη ε'ις πλήρως καθαράν 
καΐ ύγιεινήν κατάστασιν. 

97.—(1) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά Ιδρύη ή νά διατηρή άλώνιον 
ή κάμινον εντός της περιοχής τοΟ χωρίου άνευ αδείας προηγουμέ
νως λαμβανομένης παρά τής Επιτροπείας. 

(2) "Ή Επιτροπεία δύναται νά έπιδάλη έν σχέσει προς τοιαύτην 
άδειαν τοιούτους δρους οίους ήθελε θεωρήσει αναγκαίους. 

Κεφάλαιον 7ον.— Έξουσίαι Επιθεωρήσεως. 
98.—(1) Ό Διευθυντής του Τμήματος 'Ιατρικών Υπηρεσιών καΐ ό 

Πρόεδρος τής Επιτροπείας ή οιονδήποτε πρόσωπον όριζόμενον ύπ' 
αυτού, δύνανται νά εισέρχονται κ α! επιθεωρούν καθ' οιονδήποτε ευ
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λογον χρόνον οιονδήποτε ύποστατικόν άναφερόμενον είτε γενικώς 
εϊτε ειδικώς εις το Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών προς τόν 
οκοπόν εξακριβώσεως κατά πόσον τηρούνται αί πρόνοιαι του Μέρους 
τούτου τών παρόντων Κανονισμώ.ν 

(2) Ό Διευθυντής του Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρεσιών ή ό Πρό
εδρος της Επιτροπείας δύναται να έπιδίδη ή νά φροντίση δπως έπι
δίδηται εις οιονδήποτε πρόσωπον το ότιοϊον ενεργεί κατά παράέασιν 
τοΰ Μέρους τούτου τών παρόντων Κανονισμών γραπτήν εϊδοποίησιν 
δπως συμμορφωθή ή πράξη εντός χρονικού διαστήματος οριζομένου 
εν αυτή πάσας τάς πράξεις και πράγματα τά όποια δεν έξετελέσθη
σαν ή παρελείφθησαν νά γίνωσιν ύπ' αύτου καΐ τά όποΐα ώφειλον νά 
έκτελεσθώσιν ή νά γίνωσιν ύπ' αύτου" βάσει του Μέρους τούτου τών 
παρόντων Κανονισμών : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη γραπτή είδοποίησις δεν θά άπαλλάττη οιον
δήποτε τοιούτον πρόσωπον τών συνεπειών της όπ' αύτου προ της εις 
αυτόν επιδόσεως της τοιαύτης ειδοποιήσεως παραβάσεως του Μέ
ρους τούτου τών παρόντων Κανονισμών. 

Μέρος 7ον.—ΟΔΟΙ 
99. Ουδέν πρόσωπον θά έμποδίζη εκουσίως τήν έλευθέραν διάβα

σίν έπί οιασδήποτε όδου ή θά συντελή δπως ύδωρ ρέη επί οιασδήποτε 
όδοΰ της περιοχής του χωρίου. 

100. Ουδέν πρόσωπον, άνευ γραπτής αδείας της 'Επιτροπείας προ
ηγουμένως ληφθείσης και ύπό τους εν αύτη καθοριζόμενους δρους, 
δικαιούται— 

(α) νά έκσκάπτη, άνασκάπτη, άλλοιώνη ή προξενή οιανδήποτε 
ζημίαν εις οιανδήποτε όδόν' 

(β) νά τοποθετή, άφαιρή ή μετακινή οιονδήποτε ύδροσωλήνα έπι 
οιασδήποτε όδου ή άπό οιανδήποτε όδόν 

(γ) νά τοποθετή ή δημιουργή οιονδήποτε οδόφραγμα ή άλλο 
έμπόδιον οιουδήποτε είδους επί οιασδήποτε όδου' 

(δ) νά σκάπτη ή όρύσση οιονδήποτε αύλακα, λάκκον, όπήν ή 
κοίλωμα, κατά μήκος ή έπί οιασδήποτε όδου' 

(ε) νά τοποθετή ή έγκαταλείπη οιανδήποτε ξυλείαν, λίθους, κό
προν, άσβεστον, χώμα, τέφραν, σκύβαλα ή οιονδήποτε άλλο 
πράγμα ή άντικείμενον έπί οιασδήποτε όδου' 

(στ) νά εκθέτη προς πώλησιν οιαδήποτε εμπορεύματα εις ώρι
σμένον μόνιμον σημεΐον οιασδήποτε όδου, εντός της περι
οχής του χωρίου. 

Μέρος 8ον.ΘΕΑΤΡΑ 
101.—(1) Ουδέν θέατρον, κτίριον, σκηνή ή τόπος εντός της περι

οχής του χωρίου δύναται νά χρησιμοποιήται δι' οιανδήποτε θεατρι
κήν παράστασιν, κινηματογραφικήν προβολήν, χορόν ή έτέραν ψυχα
γωγίοα/, εις τήν οποίαν γίνεται δεκτόν τό κοινόν, ή δι' οιανδήποτε 
δημοσίαν συγκέντρωσιν, έκτος εάν ό ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή κάτο
χος τούτου λάβη προς τούτο άδειαν έκ τών προτέρων παρά της Επι
τροπείας ή του'προσώπου του εξουσιοδοτουμένου προς τούτο παρά 
της 'Επιτροπείας. 

(2) Ή τοιαύτη άδεια δύναται νά χορηγήται εϊτε διά μίαν μόνον 
θεατρικήν παράστασιν, κινηματογραφικήν προβολήν, χορόν, ψυχα
γωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν εϊτε δι' οιανδήποτε περίοδον έκπνέ
ouaocv κατά ή προ του τέλους του Μτους. 
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102.—(1) Το ύφ' έκαστου προσώπου λαμβάνοντος άδειαν δυνάμει 
του Μέρους τούτου των παρόντων Κανονισμών πληρωτέον δικαίωμα 
εν σχέσει προς τοιαύτην άδειαν θά εΐναι ώς ακολούθως : 

(α) Έάν ή άδεια λαμβάνηται διά περίοδον ενός μηνός, θά πλη
ρώνηται δικαίωμα ώς ή Επιτροπεία ήθελεν εις έκάστην 
περίπτωσιν καθορίσει άλλ' έν πάση περιπτώσει το τοιούτον 
δικαίωμα δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς £5' 

(β) εάν ή άδεια λαμβάνηται διά περίοδον μιας εβδομάδος θά 
πληρώνηται τοιούτον δικαίωμα ώς ή Επιτροπεία ήθελεν είς 
έκάστην περίπτωσιν καθορίσει άλλ' έν πάση περιπτώσει το 
τοιούτον δικαίωμα δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς £2' 

(γ) έάν ή άδεια λαμβάνηται διά μίαν μόνον θεατρικήν παρά
στασιν, κινηματογραφικής προβολήν,, χορόν ή αλλην ψυχα
γωγίαν ή δημοσίαν συγκέντρωσιν, θά πληρώνηται τοιούτον 
δικαίωμα ώς ή Επιτροπεία ήθελεν είς έκάστην περίπτωσιν 
καθορίσει άλλ' έν πάση περιπτώσει τό τοιούτον δικαίωμα 
δέν δύναται νά ύπερβαίνη την £1. 

(2) 'Τό δικαίωμα τό πληρωτέον δυνάμει των προνοιών του παρόν
τος Κανονισμού δέον νά πληρώνηται είς τό προς τούτο έξουσιοδοτού
μενον ύπό της 'Επιτροπείας πρόσωπον. 

103.—(1) Επιπροσθέτως προς τό δυνάμει του Κανονισμού 102 πλη
ρωτέον δικαίωμα θά πληρώνηται ύπό του αδειούχου τό άκόλουθον 
δικαίωμα (έν τοις εφεξής καλούμενον «δικαίωμα θεάματος») : 

(α) Δι' εκαστον εϊσιτήριον του όποιου ή συνολική άξια δέν υπερ
βαίνει τά 100 μίλς, 20 μίλς

(β) δι' εκαστον εϊσιτήριον του όποιου ή συνολική άξια υπερβαί
νει τά 100 μίλς αλλά δέν υπερβαίνει τά 200 μίλς, 30 μίλς* 

(γ) δι' εκαστον εϊσιτήριον του όποιου ή συνολική άξια υπερβαί
νει τά 200 μίλς, 50 μίλς. 

(2) Τό δικαίωμα θεάμοττος θά έπιβάλληται δι' ειδικών ένσημων 
άτινα ή 'Επιτροπεία θά προμηθεύη και πωλή. 

(3) (α) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά γίνη δεκτόν εις οιονδήποτε 
μέρος δημοσίας ψυχαγωγίας ειμή μόνον έναντι εισιτηρίου, έστω και 
έάν τό τοιούτον εϊσιτήριον έκδίδηται δωρεάν : 

Νοείται δτι δικαίωμα θεάματος δέν θά έπιβάλληται ή πληρώνηται 
δι' οιονδήποτε εϊσιτήριον έκδιδόμενον δωρεάν. 

(β) ΈπΙ έκαστου εισιτηρίου θά ύπάρχη προσηρτημένον δελτίον 
έλεγχου τό όποιον θά άποκόπτηται έκ του εισιτηρίου ύπό του συλ
λέκτου εισιτηρίων επί τή ε'ισόδω του κατόχου του εισιτηρίου είς τό 
μέρος της δημοσίας ψυχαγωγίας, τό δε εϊσιτήριον θά φυλάττηται 
ύπό του κατόχου του μέχρι τέλους τής δημοσίας ψυχαγωγίας. 

(γ) Τό ακριβές τίμημα έκαστου εισιτηρίου δέον νά άναφέρηται 
έπ' αύτου. 

(4) 'Επί έκαστου εισιτηρίου δέον όπως έπικολλαται, προ τής πω
λήσεως τούτου εις οιονδήποτε αγοραστή ν, τό άνάλογον έ'νσημον συμ
φώνως προς τάς καθοριζομένας είς τήν παράγραφον (1) του πα
ρόντος Κανονισμού κλίμακας τό όποιον και δέον νά άκυρώνηται διά 
της ημερομηνίας ή σφραγιδος ή άλλου τινός τρόπου ώστε νά καθί
σταται αδύνατος ή έκ νέου χρησιμοποίησις του τοιούτου ένσημου. 

(5) Ή 'Επιτροπεία δύναται, κατά τή ν κρίσιν της, νά παραχωρη 
οιανδήποτε μείωσιν ή άπαλλαγήιν του δικαιώματος θεάματος καθώς 
και του δικαιώματος του πληρωτέου δυνάμει του Κανονισμού 102, 
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ειδικώς δε είς περίπτωσιν καθ' ήν το τοιούτον δικαίωμα είναι πλη
ρωτέον εν σχέσει προς— 

(α) οιανδήποτε άθλητικήν έκδήλωσιν' 
(β) οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν τα έσοδα της όποιας προ

ορίζονται δια θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς 
σκοπούς' 

(γ) οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν εξ ολοκλήρου διδακτικού 
ή επιστημονικού χαράκτη ρος' ή 

(δ) οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν ήτις διοργανούται έν μέ
ρει δια διδακτικούς ή έν μέρει δι' επιστημονικούς σκοπούς 
ύπό σωματείου, ιδρύματος ή επιτροπής σκοπός της ιδρύσεως 
και λειτουργίας του όποιου ή της οποίας δεν εΐναι ή πρα
γματοποίησις κερδών. 

(6) Οιονδήποτε δεόντως έξουσιοδοτούμενον μέλος της Επιτρο
πείας ή οιονδήποτε πρόσωπον δεόντως έξουσιοδοτηθέν προς τούτο 
εγγράφως ύπό της Επιτροπείας θα δικαιούται να είσέρχηται εις 
οιονδήποτε τόπον δημοσίας ψυχαγωγίας και να έξετάζη οιονδήποτε 
είσιτήριον ε'ις το ταμεΐον ή ε'ις την κατοχήν των συλλεκτών εισιτη
ρίων ή τών ταξιθετών ή τών αγοραστών ή άλλαχοΰ, ίνα εξακρίβωση 
κατά πόσον τηρώνται αί πρόνοιαι του παρόντος Κανονισμού. 

(7) Έν τω παρόντι Κανονισμώ αί λέξεις «τόπος δημοσίας ψυχα
γωγίας» ή «μέρος δημοσίας ψυχαγωγίας» περιλαμβάνουν οιονδήποτε 
θέατρον, κτίριον, σκηνήν ή μέρος χρησιμοποιούμενον διά τήν έκτέ
λεσιν οιουδήποτε θεατρικού έ'ργου ή κινηματογραφικής παραστά
σεως, διά χορόν, δι' οιανδήποτε ψυχαγωγίαν εις τήν οποίαν το κοι
νόν γίνεται δεκτόν ή δι' οιανδήποτε δημοσίαν συγκέντρωσιν, α! δέ 
λέξεις «δημοσία ψυχαγωγία» θά περιλαμβάνουν οιανδήποτε έκ τών 
προμνησθεισών χρήσεων τόπου δημοσίας ψυχαγωγίας. 

104. Ουδέν πρόσωπον— 

(α) θά παραλείπη νά πλήρωση δικαίωμα πληρωτέον ύπ' αύτοΟ 
δυνάμει τών προνοιών τών Κανονισμών 102 και 103' 

(β) θά πωλή ή προσφέρη προς πώλησιν οιονδήποτε είσιτήριον 
επί του οποίου το τίμημα δέν αναφέρεται ή του οποίου το 
τίμημα αναφέρεται ανακριβώς, ή θά πωλή ή προσφέρη προς 
πώλησιν οιονδήποτε είσιτήριον αντί τιμήματος υψηλότερου 
του αναφερομένου έπί του εισιτηρίου' 

(γ) θά πωλή οιονδήποτε είσιτήριον άνευ ενσήμου ή μετ' ενσή
μου αξίας μικροτέρας της κανονικής* 

(δ) θά άφήνη οιονδήποτε πρόσωπον νά ε'ισέλθη. ή θά έπιτρέπη 
τήν εΐσοδον οιουδήποτε προσώπου, εις οιονδήποτε θέατρον, 
κτίριον, σκηνήν ή μέρος χρησιμοποιούμενον διά τήν έκτέλε
σιν θεατρικού έργου ή κινηματογραφικής παραστάσεως, διά 
χορόν, δι' οιανδήποτε ψυχαγωγίαν είς τήν όποίοτν το κοινόν 
γίνεται δεκτόν ή δι' οιανδήποτε δημοσίαν συγκέντρωσιν, 
άνευ εισιτηρίου ή έναντι εισιτηρίου το όποιον δεν πληροί 
τάς προνοίας του Κανονισμού 103' 

(ε) θά άφαιρή εξ οιουδήποτε εισιτηρίου ήκυρωμένου ενσημον με 
πρόθεσιν δπως επαναχρησιμοποίηση τούτο ή θά επικολλά έπί 
οιουδήποτε εισιτηρίου ενσημον το όποιον έχει ήδη χρησιμο
ποιηθή έπί εισιτηρίου τινός" ή 

(στ) άλλως θά παραβαίνη οιανδήποτε έτέραν πρόνοιαν τών Κα
νονισμών 102 και 103. 
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Μέρος 9ον.ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 

105. Ύφ' έκαστου κατόχου έν τω χωρίω θά πληρώνηται κατ' έτος 
φόρος μη υπερβαίνων το ποσόν τών τριάκοντα λιρών δστις θά έπι
βάλληται υπό της Επιτροπείας συμφώνως προς την ο'ικονομικήιν κατά
στασιν του τοιούτου κατόχου δσον άφορα την περιουσίαν και τους 
πόρους αύτου εντός της περιοχής του χωρίου. 

106. Κατά η προ της 1ης 'Ιουλίου έκαστου έτους ή 'Επιτροπεία 
ετοιμάζει κατάλογον (έν τοις εφεξής είς τό Μέρος τούτο τών παρόν
των Κανονισμών άναφερόμενον ώς «Κοαάλογος Κατόχων») δεικνύ
οντα τό όνομα, τό επάγγελμα και τόν τόπον διαμονής έκαστου κατό
χου και τό ποσόν του ετησίου φόρου του επιβληθέντος έπί έκαστου 
τοιούτου κατόχου. Ό Κατάλογος Κατόχων θά φέρη ήμερομηνίαν και 
θά ύπογράφηται ύπό του Προέδρου της Επιτροπείας. 

107. 'Αντίγραφα του Καταλόγου Κατόχων, πιστοποιούμενα διά της 
υπογραφής του Προέδρου της Επιτροπείας και φέροντα ήμερομηνύχν, 
θά αναρτώνται ύπό του Προέδρου της 'Επιτροπείας δστις θά ενεργή 
όπως ταύτα αναρτώνται ε'ις δύο περίοπτα μέρη του χωρίου. 

108.—(1) Πάς κάτοχος έν τω χωρίω του οποίου τό δνομα φαίνεται 
εις τόν Κατάλογον Κατόχων, θεωρών 'εαυτόν ήδικημένον ύπό τοΟ επι
βληθέντος είς αυτόν φόρου δύναται, εντός δέκα ημερών από της ημε
ρομηνίας της αναρτήσεως του Καταλόγου Κατόχων,, νά ύποβάλη 
ενστασιν ε'ις τόν Έπαρχον. 

(2) Πάσα τοιαύτη ενστασις θά γίνηται εγγράφως, θά ύπογράφη
ται ύπό του ένισταμένου καΐ θά έκθετη τους λόγους επί τών οποίων 
αυτή βασίζεται. 

109. Ό "Επαρχος οφείλει, τό ταχύτερον δυνατόν, νά προβη είς έξέ
τασιν έκαστης ενστάσεως και ή έπ' αύτης άπόφασις του Έπαρχου 
θά είναι οριστική και ανέκκλητος και θά άνακοινουται είς τόν ένι
στάμενον και είς τήν Έπιτροπείαν διά τυχόν τροποποίησιν του Κατα
λόγου Κατόχων συμφώνως προς τήν τοιαύτην άπόφασιν. 

110. Πας κάτοχος έν τω χωρίω του όποιου τό δνομα φαίνεται είς τόν 
Κατάλογον Κατόχων οφείλει, ουχί άργότερον της 31ης Δεκεμβρίου 
οιουδήποτε έτους, νά πληρώνη είς τόν Πρόεδρον της 'Επιτροπείας 
ή είς οιονδήποτε άλλο πρόσωπον τό όποιον ήθελε διορισθή ώς ταμίας 
ύπό του Έπαρχου, τό ποσόν του ετησίου φόρου τό όποιον επεβλήθη 
είς αυτόν διά τό ώς εϊρηται έτος. 

111. Ό "Επαρχος δύναται, εϊτε κατόπιν αιτήσεως γενομένης είς 
αυτόν είτε έξ ίδιας πρωτοβουλίας, νά εξαίρεση, κατά τήν κρίσιν του, 
διά λόγους πτώχειας, οιονδήποτε κάτοχον έν τω χωρίω του όποιου 
τό δνομα φαίνεται είς τόν Κατάλογον Κατόχων, έκ της πληρωμής 
του επιβληθέντος είς αυτόν ετησίου φόρου. 

112. Είς τό Μέρος τούτο τών παρόντων Κανονισμών ή λέξις «κάτο
χος» έχει τήν αυτήν έ'ννοιαν τήν οποίαν αΰτη έχει συμφώνως προς τό 
εδάφιον (2) του άρθρου 9 του Νόμου. 

Μέρος ΙΟον.ΣΥΝΕΔΡΙΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΠΕ Ι ΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

113. Συνεδρίαι της Επιτροπείας θά γίνωνται οσάκις ήθελε θεωρη
θή σκόπιμον κατά τήν κρίσιν του Προέδρου αύτης, και ή ημερομηνία 
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•έκαστης συνεδρίας θά γνωστοποιήται υπό του Προέδρου εις εκαστον 
των μελών τουλάχιστον είκοσι τεσσάρας ώρας προ της συνεδρίας. 

114. Ουδεμία συνεδρία της Επιτροπείας θα εΐναι έγκυρος έκτος 
έάν τουλάχιστον τρία μέλη της Επιτροπείας είναι παρόντα. 

115. "Εκαστον μέλος της 'Επιτροπείας θά έχη μίαν ψηφον εις τάς 
συνεδρίας και ό Πρόεδρος ή ό 'Αντιπρόεδρος, αναλόγως της περι
πτώσεως, θά έχη, έν περιπτώσει ισοψηφίας, νικώσαν ψηφον έπιπρόσ
θετον προς την Ίδικήν του. 

116. Ό Πρόεδρος της Επιτροπείας θά φροντίζη δπως πρακτικά 
εκάστης συνεδρίας καταχωρώνται εις ειδικώς προς τούτο τηρούμε
νον βιβλίον, και πάντα τά έν λόγω πρακτικά θά ύπογράφωνται ύφ' 
όλων των παρόντων έν τη συνεδρία μελών, 

Μέρος 11 όν.—ΔΙΑΦΟΡΑ 
117.—(1) Διά πάν δικαίωμα, φόρον ή ένοίκιον πληρωνόμενον δυνά

μει τών παρόντων Κανονισμών, οιοσδήποτε 'Επιθεωρητής ή ό Πρό
εδρος ή ό Ταμίας της 'Επιτροπείας ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον 
έξουσιοδοτούμενον υπό της Επιτροπείας, εις τό όποιον ταύτα πλη
ρώνονται, θά δίδη εις τον πληρώνοντα εντυπον άπόδειξιν της τοιαύ
της πληρωμής έκ διπλοτύπου βιβλιαρίου τοιούτου είδους ώς ό "Επαρ
χος ήθελε καθορίσει. 

(2) Πάν πρόσωπον τό όποιον πληρώνει οιονδήποτε τοιούτον δικαί
ωμα, φόρον ή ένοίκιον οφείλει νά ζητή από τό πρόσωπον ε'ις τό όποιον 
γίνεται ή πληρωμή δπως του δοθή τοιαύτη έντυπος άπόδειξις. 

118. Οιονδήποτε δικαίωμα, φόρος ή ένοίκιον καθοριζόμενον ε'ις 
τους παρόντας Κανονισμούς δύναται νά ε'ισπραχθή ύπό της Επιτρο
πείας διά πολιτικής αγωγής, ανεξαρτήτως του έάν τό πρόσωπον τό 
ύποχρεούμενον νά πλήρωση ταύτα κατηγορήθη ή κατεδικάσθη διά 
παράβασιν τών παρόντων Κανονισμών. 

119. Πάντα τά πράγματα, εμπορεύματα ή αντικείμενα άτινα κατά
σχονται ύφ' οιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτουμένου προς τούτο δυ
νάμει τών παρόντων Κανονισμών θά δημεύωνται προς όφελος τής 
'Επιτροπείας. 

Οι άνω· Κανονισμοί, καθ' όσον σχετίζονται προς θέματα υπαγόμενα 
ε'ις τάς παραγράφους (β), (γ) καΐ (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

Κεφ. 259. 9 του περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, ενεκρίθησαν ύπό του 
81 τοθ 1963. Έπαρχου Λευκωσίας και, καθ' δσον σχετίζονται προς θέματα υπα

γόμενα εις τάς παραγράφους (α) καΐ (ε) του εδαφίου (1) του έν 
λόγω άρθρου του προαναφεοθέντος Νόμου ενεκρίθησαν ύπό τοθ 
Έπαρχου Λευκωσίας καΐ τοθ Διευθυντού του Τμήματος 'Ιατρικών 
Υπηρεσιών. 

(Υ.Ε. 220/59/353.) 

Έιοπώθη έν τω Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λεοκωσία. 


