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Ό.Υπουργός Οικονομικών, ένοχτκών τάς δυνάμει της επιφυλάξεως 
(β) της παραγράφου (ί) του άρθρου 8 των περί ΦορολογίαςΕισο
δήματος Νόμων του 1961 εως 1969 χορηγουμένας ■ αύτώ εξουσίας,' 
επεκτείνει·την άπαλλαγήν εκ του φόρου εισοδήματος εις το εισόδημα 
το πηγάζον εξ ομολογιών έκ £500,000.000 μίλς προς έπιτόκιον ΨΑ% 
και λήξεως 1981—1:983 έκδοθησομένων ύπό της-Κυπριακής Τραπέζης 
'Αναπτύξεως Λίμιτεδ : 

Νοείται ότι το δια του παρόντος Διατάγματος άπαλλαττόμενον 
φόρου συνολικόν ποσόν εισοδήματος οιουδήποτε φυσικού προσώπου 
και τών εξ αυτού* εξαρτωμένων, όμουμεθ' οιουδήποτε έτερου άπαλ-
λοτττομένου φόρου ποσοΰ εισοδήματος πηγάζοντος έκ χρεωγράφων, 
μετοχών ή ομολογιών τοΰ ώς εϊρηται προσώπου ή τών έξ αύτοΟ εξαρ
τωμένων, δεν θά ύπερβαίνη τάς εκατόν λίρας. 

Εξεδόθη τη 4η Φεβρουαρίου Ί971. 

'Αριθμός 99 

«Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ~(ΧΩ Ρ ΙΩΝ), ΝΟΜΟΣ: \ ;'' 
(ΚΕΦ. 342) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας του 'Αρδευτικού 
Τμήματος θέρμιας. 

Ή 'Επιτροπεία τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος θέρμιας, ενασκούσα 
τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος εις αυτήν δυνάμει του άρθρου .19 του 
περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου, Κεφ. 342, διά του πα
ρόντος εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κοα/ονισμοί. οδτοι θά αναφέρονται ώς .οι περί 'Αρδεύσεως 
Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος θέρμιας. 

2. Οί περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Κανονισμοί τοΰ 'Αρ
δευτικού Τμήμ,ατ.ος «Άργάκι Ά ρ. 1» τοΰ .1,967 οί δημοσιευθέντες., εις 
το Τρίτον Παράρτημα τη ς επισήμου εφημερίδος της Δημοκρατίας 
της 16ης 'Ιουνίου 1967, ύπ' αρ. γνωστοποιήσεως 496ι— "[' 

(,α) θεωρούνται ώς Κανονισμοί θεσπισθέντες ύπό της Επιτροπείας 
τοΰ Άρδευτικοΰ Τμήματος τοΰ χωρίου θέρμια' 

(β) θά εφαρμόζωνται ε'ις το χωρίον θέρμια : 

Νοείται ότι ή λέξις «Άργάκι Ά ρ. 1», οπουδήποτε αύτη απαν
τάται, θά αντικαταστάθή διά της λέξεως'«θέρμια»' "■ 

(γ) αϊ ήμερομηνίαι αΐτινες αναφέρονται εις την παράγραφον 3 
δέονόπωςαντικατασταθούν διά τών ημερομηνιών «12η Νοεμβρίου» 
«1970», «Νοεμβρίου», αντιστοίχως' 
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(δ) αί ήμερομηνίαι αϊ αναφερόμενοι εις τάς παραγράφους 4 (2), 
6, 7, 8, 11 και 14(1) αντικατασταθούν δια των ημερομηνιών «30ην 
Νοεμβρίου», «29ης Νοεμβρίου», «31ης Δεκεμβρίου», «31 η,ς Δεκεμβρί
ου», «Μάρτιον καΐ Άπρίλιον», «31ης Μαρτίου», αντιστοίχως' και 

(ε) Το δικαίωμα δπερ αναφέρεται εις την παράγραφον 5 δέον 
δπως άντικατασταθή δια του άριθμοϋ £5.000 μίλς. 

(Υ.Ε 54/71.) 

'Αριθμός 100 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET ΑΠΟΛΑΒΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1968 

Διοικητικόν Συμβούλιον. 

Διορισμός δυνάμει του Κανονισμού 4 (1). 

Γνωστοποιείται δτι ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας εις αυτόν δυνάμει 
τοΰ εδαφίου (1) του Κανονισμού 4 τών περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 
'Απολαβών Κανονισμών του 1967 εως 1968, εύηρεστήθη νά διορίση 
τον κ. Δημήτριον Πελεκάνον ως Πρόεδρον τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου διά περίοδον 2 ετών από της 12ης Δεκεμβρίου 1970, ε'ις άντι
κατάστασιν του αποβιώσαντος 'Ανδρέα Παναρέτου. 

'Αριθμός 101 

Ο ΠΕΡΙ ΤΑΦΗ Σ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 247 

Διάταγμα δυνάμει τοϋ άρθρου 2. 

Ό "Επαρχος 'Αμμοχώστου, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγου
μένας εις το Ύπουργι'κόν Συμβούλιον δυνάμει τοϋ άρθρου 2 τοΰ περί 
Ταφής Νόμου, ή ένάσκησίς τών όποιων ανετέθη εις αυτόν δυνάμει 
Διοικητικής Πράξεως ύπ' αρ. 172 τοϋ 1947, διά τοϋ παρόντος διατάτ-
τει δπως έπεκταθή το κοιμητήριον, δυνάμει τών διατάξεων τοϋ είρη-
μένου Νόμου, διά χρήσιν ύπό τής Ελληνικής κοινότητος τοΰ χωρίου 
Τρυπημένη τής 'Επαρχίας 'Αμμοχώστου. 

Έγένετο εν 'Αμμόχώστω τη 1η Φεβρουαρίου 1971. 
(Υ.Ε. 576/59/2.) 

"Ετυπώθη έν τω Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 




