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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 948 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

Μ£ΡΟΣ Ι 
Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 

'Αριθμός 126 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ KAL· ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Γαλατάς 

Το Σ υμβοόλιον Βελτιώσεως Γαλατάς ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, εκδίδει τους ακόλουθους 
Κανονισμούς : 

1. ΟΙ Κανονισμοί οδτοι θα άναφέρωνται ώς οί περί Χωρίων (Διοί- Επίσημος 
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί άρ. 2) Κανονισμοί Γαλατάς 'ΕΦημερΐς 
1972 και θα άναγινώσκωνται όμοΰ μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις Παράρτημα 
και Βελτίωσις) Κανονισμών Γαλατάς 1963 εως 1972 (έν τοις εφεξής 4P7™963 
καλουμένων ώς οί «βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί 21.7.1966 
και οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί Χωρίων 2ΐ.ι.ΐ972. 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Γαλατάς 1963 εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 26 των βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό τοΰ ακολούθου Κανονισμού* : 

«26. Τά ακόλουθα δικαιώματα θα πληρώνωνται ύπό του ιδιο
κτήτου ζώου. ή του προσώπου το όποιον σφάζει οιονδήποτε ζώον 
εις το σφοτ/εΐον, ήτοι : 

(α) Δι' εκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βουν μή υπερ
βαίνοντα είς βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 400 μίλς. 

(β) Δι' εκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βουν υπερβαί
νοντα εις βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 750 μίλς. 

(γ) Δι' εκάστη ν αίγα, έρίφιον, άρνίον f\ πρόβατον εξ ή περισσό . 
τέρων οκάδων, 150 μίλς. 

(δ) Δι' εκαστον έρίφιον ή άρνίον κάτω των εξ οκάδων, 100 μίλς. 
(ε) Δι' Μκαστον χοΐρον μή υπερβαίνοντα τάς πέντε όκάδας, 

150 μίλς. 
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(στ) Δι' εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς πέντε άλλα μή υπερ
βαίνοντα τάς δέκα όκάδας, 250 μίλς. 

 (ζ) Δι' εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς δέκα όκάδας αλλά μη 
υπερβαίνοντα τάς τριάκοντα όκάδας, 400 μίλς. 

(η) Δι' εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς τριάκοντα όκάδας, 
500 μίλς». 

3. Ή παράγραφος 1 του Κανονισμού 5Ί των. βασικών Κανονισμών 
δια τοΟ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται υπό της ακολού
θου παραγράφου : 

«51.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνονται υπό παντός 
προσώπου έκθέτοντος προς πώλησιν οιονδήποτε νωπόν κρέας εις 
το κρεοπωλεΐον, ήτοι : . 

(α) Δι' εκαστον σφάγιον προβάτου ή αίγός ή μέρος τούτου του 
οποίου το βάρος υπερβαίνει τάς εξ όκάδας, 100 μίλς. 

(β) Δι* εκαστον σφάγιον νεαρού άρνίου ή εριφίου ή μέρος 
τούτου, βάρους μη υπερβαίνοντος τάς Εξ όκάδας, 50 μίλς. 

(γ) Δι' εκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου 
ήχ μέρος αύτοΰ τό βάρος τοΟ οποίου δεν υπερβαίνει τάς 
τριάκοντα όκάδας, 150 μίλς. 

(δ) Δι5 εκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου 
ή μέρος αύτοΰ τό βάρος του όποιου υπερβαίνει τάς τριάκοντα 
όκάδας, άλλα δέν υπερβαίνει τάς έξήκοντα όκάδας, 250 μίλς. 

(ε) Δι' εκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος f\ ταυρίου ή 
μέρος αύτοΰ τό βάρος του όποιου υπερβαίνει τάς έξήκοντα 
όκάδας, 400 μίλς». 

4. Ή παράγραφος 1 του Κανονισμού 58 των βασικών Κανονισμών 
διά του παρόντος διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται ύπό της ακολού
θου παραγράφου : 

«58.—(1) Τά ακόλουθα δικαιώματα. θά πληρώνωνται ύπό του 
ιδιοκτήτου ή του προσώπου, τό όποιον εκθέτει προς πώλησιν οιον
δήποτε σφάγιον χοίρου f\ νωπόν κρέας χοίρου εις τό χοιροπωλεΐον, 
ήτοι : 

(α) Δι' εκαστον σφάγιον χοίρου ή μέρος αύτου ή μέρος νωπού 
κρέατος χοίρου μη υπερβαίνον εις βάρος τάς τριάκοντα 
όκάδας, 200 μίλς. 

(β) Δι' ε*καστον σφάγιον χοίρου ή μέρος οώτοΰ ή μέρος νωπού 
κρέατος χοίρου υπερβαίνον είς βάρος τάς τριάκοντα όκά
δας, 300 μίλς». 

5. Ή παράγραφος 2 του Κανονισμού 117 τών βασικών Κανονισμών 
διά του παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της άκολού
'θου παραγράφου : 

«117.—(2) Επιπροσθέτως προς τά δικαιώματα τά όποια είναι 
πληρωτέα δυνάμει της παραγράφου 1 τοΟ παρόντος Κανονισμού τά 
ακόλουθα τέλη θά πληρώνωνται ύπό του 'ιδιοκτήτου ή κατόχου 
οιουδήποτε οίκήμοττος ή τόπου έφοδιαζομένου δι' οίκΐακοΟ ΰδατος, 
ήτοι : 

(α) Διά τους πρώτους 30 τόννους καταναλωθέντος δδατος κατά 
τρίμηνον 750 μίλς κατά τρίμηνον. 

(β) Τό ποσόν τών 75 μίλς δι' εκαστον τόννον καταναλωθέντος 
δδοττος πέραν τών 30 τόννων κατά τρίμηνον μέχρι τών 60 
τόννων κατά τρίμηνον. 
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(γ) Το ποσόν των 100 μιλς δι' εκαστον τόννον καταναλωθέντος 
ΰδατος πέραν των 60 τόννων κατά τρίμηνον». 

6. Ή παράγραφος 2 του Κανονισμού 155 των βασικών Κανονισμών 
δια τοΰ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται ύπό της ακολού
θου παραγράφου : 

«155.—(2) Τα ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωντάι ύφ' έκα
στου πλανοδιοπώλου εν σχέσει προς έκάστην ήμέραν, καθ' ην πλά
νοδιοπωλεΐ εντός της περιοχής βελτιώσεως, ήτοι— 

(α) δταν ή αξία τών ειδών τα όποια πλανοδιοπωλουνται δέν 
ύπερβαίνη την £1, 25 μίλς. 

(β) δταν ή αξία τών ειδών τά όποια πλανοδιοπωλουνται ύπερ
βαίνη τήν £1, άλλα δέν υπερβαίνει τάς £3, 75 μίλς. 

(γ) δταν ή αξία τών ε'ιδών τά όποια πλανοδιοπωλουνται ύπερ
βαίνη τάς £3, άλλα δέν υπερβαίνει τάς £10, 100 μίλς. 

(δ) δταν ή αξία τών ειδών τά όποια πλανοδιοπωλουνται ύπερ
βαίνη τάς £10, 250 μίλς». 

Οί ως άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του ΎπουργοΟ Εσωτε
ρικών. 

(Υ.Ε. 197/62/2.) 




