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'Αριθμός 212 
Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΑ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 342 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 130 ΤΟΥ 1968) 

Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος Σκαρίνου. 

Ή Επιτροπεία του 'Αρδευτικού Τμήματος Σκαρίνου έν τή Επαρ
χία Λάρνακι, ενασκούσα τάς δυνάμει του άρθρου 17 τοΟ περί 'Αρδευ
τικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό Νόμος») χορηγουμένας αυτή εξουσίας, ήτοίμασε τους ακολούθους 
Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις 
του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι 
τής Δημοκρατίας συμφώνως προς τό άρθρον 19 του Νόμου : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Σκαρίνου Κανονισμοί του 1972. 

2. Οι περί-'Αρδεύσεως Κανονισμοί τοΰ 'Αρδευτικού Τμήματος, «Άρ
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοΐς εφεξής αναφερόμενοι ώς «οί Κανονι
σμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό τής 'Επιτροπείας του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Σκαρίνου και θα έφαρμόζωνται είς τό Άρδευτικόν 
Τμήμα Σκαρίνου του χωρίου Σκαρίνου άναγιγνωσκόμενοι καΐ έρμη
νευόμενοι ώς έάν εϊχον αντικαταστατή έν αύτοΐς : 

(α) ό ορισμός τής λέξεως «"Επαρχος» έν τω Κανονισμω 2 διά 
του ορισμού : «"Επαρχος» σημαίνει τον "Επαρχον τής 'Επαρ
χίας Λάρνακος' 

(β) αί λέξεις «Άργάκι άρ. 1» και <&Άργάκι» οπουδήποτε αύται 
απαντώνται έν αύτοΐς, δια τής λέξεως «Σκαρίνου»' 

(γ) αί λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«του μηνός Φεβρουαρίου» (τετάρτη γραμμή) έν τω Κανονι
σμω 3 δια των λέξεων «την ΙΟην Σεπτεμβρίου 1972» και «του 
μηνός Αυγούστου»* 

(δ) αί λέξεις «τής 31ης ημέρας του Μαρτίου» (πρώτη και δευ
τέρα γραμμή) έν τω Κανονισμω 7, διά των λέξεων «τής 1ης 
ημέρας του μηνός Ιουλίου»* 

(ε) αί λέξεις «κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον και Αϋγου
στον» (πρώτη γραμμή) έν τω κανονισμω 11, διά των λέξεων 
«Κατά τους μήνας Σεπτέμβριον και Όκτώβριον»* 

(στ) αί λέξεις «1ης Απριλίου» (δευτέρα γραμμή) έν τή παραγρά
φω (1), του Κανονισμού 14, διά των λέξεων «τής ίης ημέρας 
του μηνός Σεπτεμβρίου». 

Έγένοντο τή 2α Νοεμβρίου 1972. 
(Υ.Ε. 101/72.) 




