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19. Μαλάουη 
20. Μαλαΐκή 
21. Μάλτα 
22. Κράτος του Μπαχρέϊν 
23. Μαυρίκιος 
24. Νέα Ζηλανδία 
25. Νιγηρία 
26. Πακιστάν 
27. Σιέρρα Λεόνε 
28. Σιγκαπούρη 
29. Δημοκρατία της Νοτίου 'Αφρικής και ή περιοχή της Νοτιο

δυτικής 'Αφρικής 
30. Λαϊκή Δημοκροττία τής 'Υεμένης 
31. Τόγκα 
32. Σουαζιλάντ 
33. 'Ηνωμένη Δημοκρατία τής Τανζανίας 
34. Τρίνιταντ και Τομπάκο 
35. Ουγκάντα 
36. Ήνωμένον Βασίλειον, Νήσοι τής Μάγχης και ή Νήσος Μάν 
37. Δυτική Σαμόα 
38. Ζαμβία 
39. Οιαδήποτε Βρεττανική Κτήσις (Dominion) μή αναφερομένη 

ανωτέρω πλην του Καναδά και τής Νοτίου Ροδεσίας 
40. Οιονδήποτε Βρεττανικόν προτεκτοράτον, κράτος ύπό προστα-

σίαν ή περιοχή ύπό κηδεμονίαν. 
3. Οιονδήποτε διάταγμα, εκδοθέν δυνάμει του ως άνω εδαφίου (4) 

προ του διατάγματος τούτου δια ταυ παρόντος άκυρουται. 

Έθεσπίσθη τη Ί2η 'Ιανουαρίου 1972 
ΧΡ. Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ, 

Διοικητής. 

Σημείωσις : Έκ παραδρομής το ώς άνω Διάταγμα έδημοσιεύθη 
είς τό Μέρος II του Τρίτου Παραρτήματος τής επισήμου εφη
μερίδος τής Δημοκρατίας ύπ' *Αρ. 916 τής 14ης 'Ιανουαρίου 
1972. Δια λόγους τάξεως αναδημοσιεύεται εις τό ορθόν Μέ
ρος Ι τής παρούσης εκδόσεως. (· 

'Αριθμός 12 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1970 

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 11 

Ό Υπουργός 'Υγείας, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγσυμένας 
αύτω ύπό του Κανονισμού 11. των περί Συντηρητικών Τροφίμων 

Επίσημος Κανονισμών του 1970 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οι Κανονι
Έφημερϊς σμοί»), τή συστάσει τοδ ^Συμβουλίου, διατάττει ώς ακολούθως : 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
22.6 .1970. 

1. Τό παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς τό περί Συντηρητικών 
Τροφίμων Κανονισμών (Τρσποποιητικόν Άρ. 1) Διάταγμα τού 1972. 

2. Τό Πρώτον Παράρτημα τών Κανονισμών τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 
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(α) Δια τή'ς δϊαγ|^<ϊ>ήΊ§ των αριθμών «160» και «ΐ©6» εν τη̂  
στήλη 3' τδυ; Εΐ'δ^υ^ Τροφίμων «Άερΐόθχα ποτά» (δευτέρα 
και τρίτη γραμμαί) και της αντικαταστάσεως των δια τών 
αριθμών «350» και «350», αντιστοίχως' 

(β) Διά της διαγραφής τών λέξεων «καθαρού βάρους» έν τή 
στήλη 1 του Είδους Τροφίμων «Πολτός, πάστα ή πελτές το
μάτας» (πέμπτη και έκτη γραμμαί) και της αντικαταστά
σεως των διά της λέξεως «περιεκτικότητος». 

(y) Διά της διαγραφής τών λέξεων «καθαρού βάρους» έν τή 
στήλη 1 τοΟ Είδους Τροφίμων «Τοματοχυμός» (τετάρτη και 
πέμπτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως των διά τής 
λέξεως «περιεκτικότητος». 

3. Το Δεύτερον Παράρτημα τώ ν Κανονισμών τροποποιείται ως 
ακολούθως : 

(α) Διά τής διαγραφής τής παραγράφου 2 αύτοΰ και της αντι
καταστάσεως της διά τής ακολούθου παραγράφου : 

«2. Αϊ διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος Παραρ
τήματος λογίζονται πληρωθεΐσαι εάν ή έτικέττα αναγραφή 
τάς λέξεις «τή προσθήκη συντηρητικού», νοουμένου δτι— 

(α) έν τή περιπτώσει εισαγομένων τροφίμων έκαστη απο
στολή συνοδεύεται ύπό δηλωτικού τοΟ κατασκευαστου 
τών τροφίμων έμφαίνοντος τά προστεθέντα επιτρεπό
μενα συντηρητικά. Το τοιούτον δηλωτικόν διαβιβά
ζεται ύπό τοΟ Τελώνου εις τον Κυβερνητικόν Χημικόν" 

(β) έν τή περιπτώσει τροφίμων κατασκευαζόμενων ή 
παρασκευαζομένων έν τή Δημοκρατία, ό κατασκευα
στής άποστέλλη προς τον Κυβερνητικόν Χημικόν, διά 
συστημένης επιστολής, δηλωτικόν έμφαΐνον τά προστε
θέντα επιτρεπόμενα συντηρητικά.». 

(β) Διά τής έκ τής παραγράφου 3 αύτου διαγραφής τών λέξεων 
«τοποθετημένην εγγύτατα εις ταύτην» (τετάρτη καΐ πέμπτη 
γραμμαί). 

'Εξεδόθη τή 14η Ιανουαρίου 1972. 
('Αρ. Υ.Υ. 650/59/(Β).) 

Αριθμός 13 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣ ΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1970 

Διάταγμα δυνάμει του Κανονισμού 10 
Ό Υπουργός Υγείας, ένασκών τάς εξουσίας τάς χορηγουμένας 

αύτώ ύπό τοΰ Κοτνονισμου 10 τών περί Χρωστικών Ουσιών Τροφίμων 
Κανονισμών του 1970 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ως «οι Κανό Επίσημος 
νισμοί»), τή συστάσει τοΰ Συμβουλίου, διατάττει ώς ακολούθως : Έφημερίς 

1 ' ' "·' . Παράρτημα 
1. Το παρόν Διάταγμα θά άναφέρηται ώς το περί Χρωστικών ΤΡίτον : 

Ουσιών Τροφίμων Κανονισμών (Τροποποιητικόν Άρ. 1) Διάταγμα 
του 1972. 

Ιταί 2. Τό Τέταρτον Παράρτημα τώ ν Κανονισμών τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) Διά τής διαγραφής τής παραγράφου 2 αύτοΰ και τής αντι
καταστάσεως της διά τής ακολούθου παραγράφου : 


