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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 : 
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«2. Αϊ διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος Παραρ
τήματος λογίζονται πληρωθεισαι έάν ή έτικέττα αναγραφή 
τάς λέξεις «τη προσθήκη χρωστικής», νοουμένου ότι— 

(α) έν τη περιπτώσει εισαγομένων τροφίμων έκαστη απο
στολή συνοδεύεται Οπό δηλωτικού του κατασκευαστοΰ 
τροφίμων έμφαίνοντος τήν προστεθεΐσαν χρωστικήν 
ούσίαν, ώς αυτή καθορίζεται έ ν τω Πρώτω Παραρ
τήματι. Τό τοιούτον δηλωτικόν διαβιβάζεται ύπό του 
Τελώνου εις τόν Κυβερνητικόν Χημικόν 

(Ρ) έν τη περιπτώσει τροφίμων κατασκευαζόμενων ή 
παρασκευαζομένων έν τη Δημοκρατία, ό κατασκευα
στής άποστέλλη προς τον Κυβερνητικόν Χημικόν, δια 
συστημένης επιστολής, δηλωτικόν έμφαΐνον τήν προ
στεθεΐσαν χρωστικήν ούσίαν.» 

(Ρ) Δια της έκ της παραγράφου 3 αύτοΟ διαγραφής των λέξεων 
«τοποθετημένην εγγύτατα είς ταύτην» (τετάρτη και πέμπτη 
γραμμαί). 

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

'Αριθμός 14 
Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 349) 

Κανονισμοί εκδοθέντες ύπό της 'Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας 
του χωρίου Άγγλισίδες δυνάμει του άρθρου 30 (1) 

Ή Επιτροπή Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Άγγλισίδες τής Ε π α ρ 
χίας Λάρνακος, ενασκούσα τάς δυνάμει του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 
30 του περί Ύδατοπρομηθείας των Χωρίων (Οικιακοί Σκοποί) Νόμου 
χορηγουμένας αύτη εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς: 

Έφημερίς 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί Ύδατο
Κυβερνήσεως, προμηθείας του χωρίου Άγγλισίδες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 

του 1971 και θά άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Ύδατοπρομη
θείας του χωρίου Άγγλισίδες Κανονισμών του 1951—1966, οΐτινες 
όμοϋ μετά των παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί 
Ύδατοπραμηθείας τοΟ χωρίου Άγγλισίδες Κανονισμοί του 1951 εως 
1971. 

2. Έν'τοΐς παροΟσι Κανονισμοΐς ή έκφρασις «οι βασικοί Κανόνι, 
σμοί» σημαίνει τους έν τη ύπ' αριθμόν 159 Γνωστοποιήσει τή δημοσιευ
θείση έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος της Κυ
βερνήσεως της 28ης Μαρτίου 1951, πςρί Ύδατοπρομηθείας τοΟ χωρίου 
Άγγλισίδες Κανονισμούς του 1951 δια των όποιων οί περί Ύδατο
προμηθείας του χωρίου Έληά Κανονισμοί του 1950 έθεωρήθησαν, 
μεθ* ώρισμένων προσαρμογών και τροποποιήσεων ώς Κανονισμοί 
εκδοθέντες ύπό της Επιτροπής Ύδατοπρομηθείας του χωρίου Άγγλι 
σίδες μετά πασών τών μεταγενεστέρως γενομένων τροποποιήσεων 
αυτών. 

3. Οί Κανονισμοί 2, 10, 12 και 13 τών βασικών Κανονισμών δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά τών έν τω κάτωθι Δελτίω εκτι
θεμένων Κανονισμών, αντιστοίχως. 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
28.3 .1951. 

'Επίσημος 
Έφημερίς, 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
26.1.1968. 


