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'Αριθμός 239 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962, 
4 ΤΟΥ 1966 ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΟ Συμβουλίου Βελτιώσεως 
Κάτω Πολεμιδίων 

Το Συμβούλιον Βελτιώσεως Κάτω Πολεμιδίων ενασκούν τάς εξου
σίας τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους 
Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων Επίσημος 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) ('Αρ. 3) Κανονισμοί Έφημερίς, 
Κάτω Πολεμιδίων του 1972 και θά άναφέρωνται όμου μετά των Παράρτημα 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμών Κάτω Πόλε- Δ

Ρπ°ν ' 
μιδίων 1963 £ως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «οι βασικοί 282/63 
Κανονισμοί») οι δε δασικοί Κανονισμοί μετά των παρόντων Κανό 164/66 
νισμών θά άναφέρωνται ώς οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελ 22/72 
τίωσις) Κανονισμοί Κάτω Πολεμιδίων 1963 εως 1972 ('Αρ. 3). Ι12' 

2. Ό Κανονισμός ύπ' άρ. 26 των βασικών Κανονισμών διά τοΰ 
παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου νέου 
Κανονισμού : 

«Κανονισμός 26. Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται 
ύπό του ιδιοκτήτου ζώου τινός σφαγέντος εντός τοΰ ορισθέντος 
ύπό τοΰ Συμβουλίου σφαγείου ή ύπό του προσώπου τοΰ διενερ
γήσαντος την σφαγήν τοΰ τοιούτου ζώου, ήτοι : 

(α) Δι' εκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βοΰν μη υπερ
βαίνοντα εις βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 400 μίλς. 

(β) Δι' εκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βοΰν υπερβαίνον
τα εις βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 750 μίλς. 

(γ) Δι' έκάστην αίγα, έρίφιον, άρνίον ή πρόβατον εξ ή περισ
σοτέρων οκάδων, 150 μίλς. 

(δ) Δι' εκαστον έρίφιον ή άρνίον μη υπερβαίνον εις βάρος τάς 
2ξ όκάδας, 100 μίλς. 

(ε) Δι' εκαστον χοΐρον βάρους μη υπερβαίνοντος τάς δέκα 
όκάδας, 150 μίλς. 

(στ) Δι' εκαστον χοΐρον βάρους υπερβαίνοντος τάς δέκα όκάδας 
άλλα μη υπερβαίνοντος τάς τριάκοντα όκάδας, 400 μίλς. 

(ζ) Δι' εκαστον χοΐρον βάρους υπερβαίνοντος τάς τριάκοντα 
όκάδας, 500 μίλς». 

3. Ό Κανονισμός ύπ' αριθμόν 51 (1) τών βασικών Κανονισμών διά 
τοΰ παρόντος διαγράφεται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου 
Κανονισμού : 

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

(α) Δι* Μκαστον σφάγιον προβάτου, αίγός, άρνίου ή εριφίου, 
100 μίλς. 
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(β) Δι' Μκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου 
ή μέρους τούτου, βάρους μη υπερβαίνοντος τάς τριάκοντα 
όκάδας, 250 μίλς. 

(γ) Δι' εκαστον σφάγιον βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου 
¥\ μέρους τούτου, το βάρος του όποιου υπερβαίνει τάς τριά
κοντα όκάδας, 400 μίλς. 

(δ) Δι' έκαστον σφάγιον χοίρου ή μέρους αύτου βάρους μη 
υπερβαίνοντος τάς τριάκοντα όκάδας, 200 μίλς. 

(ε) Δι' εκαστον σφάγιον χοίρου ή μέρους αύτου υπερβαίνοντος 
είς βάρος τάς τριάκοντα όκάδας, 300 μίλς». 

ΟΊ ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του 'Υπουργού 'Εσωτε
ρικών. 

(Υ.Ε. 193/62.) 


