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'Επίσημος 
ΈψημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
16.6.1967. 

(β) 

της Πάφου» έν τη Επαρχία Λευκωσίας, ενασκούσα τάς δυνάμει τοΰ 
άρθρου 17 του περί 'Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμου (έν τοις 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό Νόμος») χορηγουμένας αύτη εξουσίας, 
ήτοίμασε τους ακολούθους Κανονισμούς, οΐτινες, κατόπιν συμμορ
φώσεως προς τάς διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου, δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας συμφώνως προς το άρθρον 
19 του Νόμου. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι του 'Αρδευτικού 
Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Δρόμος της Πάφου» Κανονισμοί του 1972. 

2. ΟΙ περί 'Αρδεύσεως Κανονισμοί του 'Αρδευτικού Τμήματος «Άρ
γάκι άρ. 1» του 1967 (έν τοις εφεξής αναφερόμενοι ώς «οι Κανο
νισμοί») θεωρούνται ώς γενόμενοι ύπό της Επιτροπείας του 'Αρδευ
τικού Τμήματος Κάτω Ζώδιας «Δρόμος τής Πάφου» καΐ θά εφαρ
μόζονται είς τό Άρδευτικόν Τμήμα Κάτω Ζώδιας «Δρόμος τής Πά
φου» του χωρίου Κάτω Ζώδια, άναγινωσκόμενοι και έρμηνευόμενοι 
ώς έάν εΐχον άντικατασταθή έν αύτοΐς— 

(α) αϊ λέξεις «Άργάκι άρ. 1», οπουδήποτε αύται απαντώνται 
έν αύτοΐς, διά τών λέξεων «Κάτω Ζώδιας Δρόμος τής Πά
φου»* 
αϊ λέξεις «την 19ην Μαρτίου 1967» (δευτέρα γραμμή) και 
«εντός τής τελευταίας εβδομάδος του μηνός Φεβρουαρίου» 
(τρίτη και τέταρτη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 3 διά τών 
λέξεων «23ην Αυγούστου 1972» και «εντός τής πρώτης έβδο. 
μάδος του μηνός Αυγούστου» αντιστοίχως' 

(γ) αϊ λέξεις «τήν 31ην Δεκεμβρίου» (πρώτη γραμμή) έν τη 
παραγράφω (2) τοΰ Κανονισμού 4 διά τών λέξεων «τήν 31 ην 
Ιουλίου»* 

(δ) τό ποσοστό ν «2%» (πρώτη γραμμή) έν τη παραγράφω (3) 
του Κανονισμού 4 διά τοΰ ποσοστού «1%»' 

(ε) αϊ λέξεις «μή υπερβαίνον £10.000 μίλς» (δευτέρα γραμμή) 
καί «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν τών £10» (εβδόμη και 
ογδόη γραμμαί) έν τω Κανονισμώ 5 διά τών Λέξεων «μή 
υπερβαίνον £30.000 μίλς» καί «μή υπερβαίνουσας τό ποσόν 
τών £20» αντιστοίχως* 

(στ) αϊ λέξεις «τής 31ης Δεκεμβρίου» (δευτέρα γραμμή) έν τω 
Κανονισμώ 6 διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου»* 

(ζ) αϊ λέξεις «τής 1ης ΊοαΌυαρίου» (τρίτη γραμμή) έν τω Κα
νονισμώ 8 διά τών λέξεων «τής 31ης Ιουλίου» 

(η) αϊ λέξεις «Κατά τους μήνας Μάρτιον, Άπρίλιον καί Αϋγου
. στον» (πρώτη γραμμή) έν τω Κανονισμώ 11 διά τών λέξεων 

«Κατά τόν μήνα Μάρτιον». 

Έγένετο τη 3η 'Ιανουαρίου 1972. 
(Υ.Ε. 122/71.) 

'Αριθμός 4 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (Δ ΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΛΟΙ 46 ΤΟΥ 1961, 58 ΤΟΥ 1962 
4 TOY 196S ΚΑΙ 31 ΤΟΥ 1969) 

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως 
'Αγίου Σεργίου. 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Άγίρυ Σεργίου, ενασκούν τσς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας ε'ις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ π£ρί Χωρίων 
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(Διοίκησίς και Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, δια του παρόντος εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι Κανονισμοί οδτοι θα αναφέρονται ώς οί περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 'Αγίου Σ ε ρ γ ί ο υ 
197.1 καΐ θα άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις 
και Βελτίωσις) Κανονισμών 'Αγίου Σεργ ίου 1969 εως 1970 (έν τοΐς 
εφεξής καλουμένων «οί βασικοί Κανονισμοί»), οί δε βασικοί Κανο
νισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται όμου ώς οί περί 
Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί 'Αγίου Σ ε ρ γ ί ο υ 1969 
εως 1971. 

Μ Ε Ρ Ο Σ Χ Ι .  Θ Ε Α Τ Ρ Α , ΚΤΛ. 
2. Ό Κανονισμός 163 τών βασικών Κανονισμών δια τοΰ παρόντος 

δ ιαγράφετα ι και αντικαθίσταται δια τοΰ ακολούθου : 
«163.—(1) Το πληρωτέον ύφ' έκαστου προσώπου λαμβάνοντος 

άδειαν δυνάμει του μέρους τούτου τών παρόντων Κανονισμών δικαί
ωμα έν σχέσει προς την τοιαύτην άδειαν θα είναι ώς ακολούθως : 

(α) ' Εάν ή άδεια λαμβάνεται διά περίοδον ενός μηνός, θά πλη
ρώνεται τοιούτον δικαίωμα ώς το Συμβούλιον ήθελεν εις 
έκάστην περίπτωσιν καθορίσει άλλ ' έν πάση περιπτώσει το 
τοιούτον δικαίωμα δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς £15. 

(β) ' Εάν ή άδεια λαμβάνεται διά περίοδον μιας εβδομάδος, θά 
πληρώνεται τοιούτον δικαίωμα ώς το Συμβούλιον ήθελεν εις 
έκάστην περίπτωσιν καθορίσει αλλ ' έν πάση περιπτώσει τό 
τοιούτον δικαίωμα δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς £5 . 

(-') ' Εάν ή άδε ια λαμβάνεται διά μίαν μόνον παράστασιν εις 
τόπον δημοσίας ψυχαγωγ ίας , θά πληρώνεται τοιούτον δικαί
ω μ α ώς τό Συμβούλιον ήθελεν εις έκάστην περίπτωσιν καθο
ρίσει αλλ' έν πάση περιπτώσει τό τοιούτον δικαίωμα δέν δύ
ναται νά ύπερβαίνη τάς £5 . 

(δ) Νοείται ότι το Συμβούλιον δύναται αντί τών δικαιωμάτων 
τ ά όποΐα εΐναι πληρωτέα δυ\>άμει τών παραγράφων ( α ) , 
(β) και ( γ ) ανωτέρω νά έπιβάλη τό άκόλουθον (έν τοΐς 
εφεξής καλούμενον «δικαίωμα θεάματος») , ώς ακολούθως : 

(i) Δι* έκαστον είσιτήριον τοΰ όποιου ή συνολική αξία δέν 
υπερβαίνει τά 150 μίλς θά καταβάλλεται δικαίωμα 
10 μίλς. 

(ii) Δι' εκαστον είσιτήριον τοΰ όποιου ή συνολική αξ ία υπερ
βαίνει τά 150 μίλς θά καταβάλλεται τό δικαίωμα τό 
άναφερόμενον εις τήν ανωτέρω παράγραφον (ΐ) πλέον 
5 μίλς διά κάθε 50 μίλς ή μέρος αυτών. 

(2) Τό δικαίωμα θεάματος θά επιβάλλεται δι' ειδικών ένσημων 
άτινα τό Συμβούλιον θά προμηθευθή και πωλή εις παν πρόσωπον 
λαμβάνον άδειαν δυνάμει του μέρους τούτου τών παρόντων Κανο
νισμών. 

(3) (α ) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά γίνη δεκτόν εις οιονδήποτε 
μέρος δημοσίας ψ υ χ α γ ω γ ί α ς ειμή μόνον έναντι εισιτηρίου, έ'στω 
και έάν τό τοιούτον είσιτήριον εκδίδεται δωρεάν : Νοείται δτι δι
κα ίωμα θεάματος δέν θά επιβάλλεται ή πληρώνεται έπί οιουδήποτε 
εισιτηρίου εκδιδομένου δωρεάν. 

(β) Έ π ί εκάστου εισιτηρίου θά ύπάρχη προσηρτημένον δελτίον 
έ λ ε γ χ ο υ τό όποιον θά αποκόπτεται έκ τού εισιτηρίου ύπό του συλ
λέκτου εισιτηρίων έπί τή είσόδω του κατόχου του εισιτηρίου εις τό 
μέρος της δημοσίας ψυχαγωγ ίας . Αυτό τοΰτο τό είσιτήριον θά 

'Επίσημος 
"ΕφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
26.9 .1969 
17.4.1970 
29.5 .1970. 
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φυλάττεται ύπό του κατόχου μέχρι τέλους της δημοσίας; ψυχαγω
γίας. 

(4) Τό άκριδές τίμημα του εισιτηρίου δέον νά αναφέρεται έπ' 
αύτοΟ. 

(5) Παν πρόσωπον εις τό όποιον έχει χορηγηθή άδε ια δυνάμει 
του μέρους τούτου των παρόντων Κανονισμών οφείλει να επικολλά 
έπι έκαστου εισιτηρίου πωλουμένου ύπ' αύτου πρό της πωλήσεως 
τούτου είς οίονδήποτε άγοραστήν τό ανάλογο ν £νσημον συμφώνως 
προς τάς κλίμακας τάς καθοριζομένας είς την ύποπαράγραφον (δ) 
της παραγράφου 1 του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούται δέ νά 
άκυρώση οίονδήποτε ένσημον οΰτω έπικολληθέν έπ* αύτου θέτον 
τήν ήμερομηνίαν ή σφραγίζον ή κατ' άλλον τινά τρόπον καθιστών 
αδύνατον τήν έκ νέου χρησιμοποίησιν του τοιούτου ένσημου. 

(6) Τό Συμβούλιον δύναται κατά τήν κρίσιν αύτου νά τταραχωρή 
οιανδήποτε μείωσιν ή άπαλλαγήν του δικαιώματος του πληρωτέου 
δυνάμει του παρόντος Κανονισμού, ειδικώς δέ έν ή περιπτώσει τό 
τοιούτον δικαίωμα είναι πληρωτέον έν σχέσει προς : 

(i) Οιονδήποτε άθλητικήν έκδήλωσιν ή 
(ii) Οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν τά Ισοδα της οποίας προ

ορίζονται διά θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
(iii) Οιανδήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν έξ ολοκλήρου διδακτικού 

ή επιστημονικού χαράκτη ρος, ή 
(ίν) Οίοη/δήποτε δημοσίαν ψυχαγωγίαν ήτις διοργανοΟτ«ι δι' έν 

μέρει διδακτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ύπό σωματείου, 
ιδρύματος ή επιτροπής σκοπός της ιδρύσεως ή λειτουργίας 
τών οποίων δεν είναι ή πραγματοποίησις κερδών. 

(7) Τό Συμβούλιον ή αντιπρόσωπος του Συμβουλίου, δεόντως 
εξουσιοδοτηθείς προς τούτο εγγράφως ύπό του Συμβουλίρυ, θά 
δικαιούται νά εισέρχεται ε'ις οίονδήποτε τόπον δημοσίας ψυχαγω
γίας και νά έξετάζη οίονδήποτε ε'ισιτήριον είς τό τα μείον f\ είς τήν 
κατοχή ν τών συλλεκτών εισιτηρίων ή τών ταξιθετώ ν ή τ ώ ν αγορα
στών ή άλλαχου, ίνα εξακρίβωση κατά πόσον τηρώνται αί πρόνοιαι 
του παρόντος Κανονισμού. 

(8) Τό δικαίωμα τό πληρωτέον δυνάμει τών υποπαραγράφων 
(α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος ΚανονισμοΟ δέον νά 
πληρώνεται εις τό ύπό του Συμβουλίου εξουσιοδοτημένο ν ττρός τού
το πρόσωπον. 

(9) Οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον— 
(ά) Πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν οίονδήποτε είσιτήριον του 

Οποίου τό τίμημα ουδόλως αναφέρεται ή του οποίου τ ό τίμημα 
αναφέρεται ανακριβώς ή πωλεΐ ή προσφέρει προς πώλησιν 
οιονδήποτε είσιτήριον αντί τιμήματος υψηλότερου τ ο υ ανα
φερομένου έπ! του εισιτηρίου ή 

(β) πωλεΐ οίονδήποτε είσιτήριον (πλην εισιτηρίου εκδιδομένου 
δωρεάν) άνευ ένσημου ή μετ' ένσημου αξίας μικροτέρας της 
κανονικής ή 

(γ) αφήνει οίονδήποτε πρόσωπον. νά είσέλθη ή επιτρέπει τήν 
είσδοχή,ν οιουδήποτε προσώπου είς οίονδήποτε μέρος δημο
σίας ψυχαγωγίας άνευ είσιτηρίου ή έναντι είσιτηρίου τό 
όποιον δέν πληροί τάς προνοίας του παρόντος Κανονισμού ή 

(δ) άφαιρεΐ έξ οιουδήποτε είσιτηρίου ήκυρωμένον έ'νσημον μέ 
πρόθεσιν δπως επαναχρησιμοποίηση τούτο ή έπικολλό: έπ! 
οιουδήποτε είσιτηρίου ενσημον τό όποιον έ'χει ήδη άτταξ χρη
σιμοποιηθη έπι είσιτηρίου τινός ή 
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(ε) παραλείπει νά πλήρωση το δικαίωμα τό όποιον είναι πληρω
τέον ύπ' αύτου δυνάμει τοΟ παρόντος Κανονισμού f\ 

(στ) άλλως παραβαίνει τάς προνοίας του παρόντος Κανονισμού 
θά είναι ένοχον αδικήματος δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών. 

(10) Έ ν τω παρόντι Κανονισμώ αί λέξεις «τόπος δημοσίας ψυχα
γωγίας» θά σημαίνη οιονδήποτε θέατρον,. κτίριον, σκηνήν ή μέρος 
χρησιμοποιούμενον διά την έκτέλεσιν οιουδήποτε θεατρικού έργου 
ή κινηματογραφικής παραστάσεως, διά χορόν, δι1 οιανδήποτε ψυ
χαγωγίαν είς την οποίαν τό κοινόν γίνεται δεκτόν ή δι* οιανδήποτε 
δημοσίαν συγκέντρωσιν και αί λέξεις «δημοσία ψυχαγωγία» θα 
περιλαμβάνουν οιανδήποτε έκ τών προμνησθεισών χρήσεων τόπου 
δημοσίας ψυχαγωγίας.» 

3. Τό Τρίτον Δελτίον τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της έκ τούτου διαγραφής τών αριθμών και λέξεων «191 εως 215» και 
αντικαταστάσεως διά τών ακολούθων αριθμών καΐ λέξεων «191 εως 
195» και «204 εως 215». 

4. Οί Κανονισμοί 196 εως 203 διά του παρόντος διαγράφονται και 
αντικαθίστανται ώς ακολούθως : 

«ΜΕΡΟΣ ΧΧ1.ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
Κανονισμός 196. Τό Συμβούλιον δύναται, κατόπιν αποφάσεως του, 

νά ίδρύη ταμεΐον προνοίας υπέρ του προσωπικού του Συμβουλίου, 
τό όποιον θά λειτουργή ώς κατωτέρω. 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
Κανονισμός 197 (α) Μέτοχοι του Ταμείου θα είναι πάντες οί απο

τελούντες τό έν ενεργεία τακτικόν εμμισθον προσωπικόν του Συμβου
λίου. Υπάλληλοι προσλαμβανόμενοι έπί δοκιμασία, οί μή πληρω
νόμενοι έπί μηνιαίας βάσεως και οί μή συμπληρώσαντες τό 18ον έτος 
της ηλικίας των δέν δύνανται νά είναι μέτοχοι του Ταμείου Προνοίας. 

(β) Ουδείς μέτοχος, έφ' δσον ευρίσκεται είς τήν ύπηρεσίαν του 
Συμβουλίου, δικαιούται νά παραιτηθη του Ταμείου Προνοίας f\ νά 
απαίτηση άπόδοσιν είς αυτόν οιουδήποτε ποσού έκ τοΟ Ταμείου Προ
νοίας. 

ΠΟΡΟΙ 
Κανονισμός 198. Οί πόροι του Ταμείου Προνοίας θά είναι οί έξης : 

(α) 5% υποχρεωτική κράτησις έκ του μηνιαίου μισθού έκαστου 
τών μετόχων από της ημερομηνίας ιδρύσεως του Ταμείου 
Προνοίας. 

(β) Μηνιαία τακτική εισφορά έκ μέρους τοΟ Συμβουλίου έκ πο
σού ϊσου προς 5% έπί του μηνιαίου μισθού έκαστου μετόχου. 

(γ) Τό Συμβούλιον δύναται νά αναγνώριση, κατόπιν αιτήσεως 
του μετόχου, τά 2/3 τών ετών υπηρεσίας μετόχου προγενε
στέρως της ιδρύσεως του Ταμείου Προνοίας, δτε θά ίσχύωσι 
διά τά αναγνωρισθέντα έτη αί πρόνοιαι τών παραγράφων 
(α) και (β) του παρόντος Κανονισμού. 

(δ) Αί πρόσοδοι τοΟ κεφαλαίου του Ταμείου τούτου. 
Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Κανονισμός 199 (α) Ή διαχείρισις του Ταμείου Προνοίας θά άσκή-
τα ι υπό του Συμβουλίου. 

(β) Ουδέν ποσόν δύναται νά άποσυρθη έκ του Ταμείου ειμή μόνον 
διά τους σκοπούς τους προνοουμένους ύπό τών παρόντων Κανονισμών. 



δ 

Κανονισμός 200. θ α κρατούνται είς τα βιβλία του Συμβουλίου δύο 
προσωπικοί λογαριασμοί δι' ένα έκαστον τών μετόχων. Ό ε ι ς λογα
ριασμός «Α» δια τάς ιδίας εισφοράς του μετόχου και ό άλλος λογα
ριασμός «Β» δια τάς εισφοράς του Συμβουλίου. ΟΙ λογαριασμοί 
αυτοί θά τοκίζωνται κεχωρισμένως εις Τράπεζαν της εκλογής του 
Συμβουλίου. 

ΕΠΕΝΔΥΣ1Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Κανονισμός 201 (α) Τά κεφάλαια του Ταμείου Προνοίας θ ά παρα

μένουν ώς καταθέσεις εις Τράπεζαν της εκλογής του Συμδουλίου. 
(β) απαγορεύεται ή παροχή δανείου εις τους μετόχους του Τα

μείου, έναντι του Ταμείου Προνοίας. 
ΑΠΟΛΑΒΑ Ι 

Κανονισμός 202 (α) Ό αυτοβούλως αποχωρών της υπηρεσίας του 
Συμβουλίου μέτοχος του Ταμείου Προνοίας, δικαιούται είς χ ά ς έξης 
αναλήψεις : 

(ΐ) Πλήρης ύπ' αύτου άνάληψις του είς πίστίν του λογαριασμού 
«Α» ευρισκομένου ποσού, 

(ii) Έάν δεν συνεπλήρωσε το 60όν έτος της ηλικίας του δικαιούται 
είς τήν άνάληψιν εκ του λογαριασμού «Β», ώς θά παρουσιά
ζεται οδτος κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΟ λήξαντος έτους, 
τών ποσοστών τά όποια αναφέρονται κατωτέρω : 

Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν μέχρι 5 ετών, τά 35%. 
Έάν έ'χη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 5 ετών κα ι ουχί 

περισσότερον τών 10 ετών, 45%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 10 ετών κ α ι ουχί 

περισσότερον τών 15 ετών, 55%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 15 ετών κα ι ουχί 

περισσότερον τών 20 ετών, 65%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 20 ετών κα ι ουχί 

περισσότερον τών 25 ετών, 75%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 25 ετών κα ι ουχί 

περισσότερον τών 29 ετών, 85%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 29 ετών, 100%. 

(iii) Έάν συνεπλήρωσε τό 60όν έτος τής ηλικίας του δικαιούται 
είς πλήρη άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς 
πίστιν τοΟ λογαριασμού «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του 
λήξαντος έτους, 

(β) Πάς μέτοχος του Ταμείου απολυόμενος τής υπηρεσίας του 
Συμβουλίου ένεκα καταργήσεως θέσεως ή έκ λόγων οικονομίας ή 
αποχωρών ένεκα αποδεδειγμένων λόγων υγείας, δικαιούται ε ί ς άνά
ληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς πίστιν τών λογαριασμών 
«Α» και «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους. 

(γ) (ί) Έ ν περιπτώσει αδικήματος ένέχοντος έλλειψιν τιμίότητος 
ή ήθικήν αισχρότητα, κατόπιν καταδίκης του έν λόγα> υπαλ
λήλου ύπό του Δικαστηρίου, τό Συμβούλιον δύναται ν ά άπο
λύη τούτον άνευ ουδεμίας προειδοποιήσεως, αποζημιώσεως 
ή καταβολής οιουδήποτε ποσού κσττατεθέντος εις τους; λογα
ριασμούς «Α» και «Β» του Ταμείου Προνοίας. 

(Η) Τό Συμβούλιον δύναται νά τερματίση τάς υπηρεσίας υπαλ
λήλου τινός κατόπιν ευλόγου αιτίας, ήτοι άνικανότητος της 
εκτελέσεως τοΟ καθήκοντος, συστηματικής αδιαφορίας προς 
τό καθήκον ή και μή ευπρεπούς συμπεριφοράς έν τω καθή
κοντι ώς είς κατάστασιν μέθης, κ.λ.π.,. δίδον είς αυτόν 
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προειδοποίησιν ενός μηνός και καταβάλλον εις αυτόν 
ενός μηνός μισθόν ώς άποζημίωσιν και το ποσόν τό κατα
τεθέν εις τόν λογαριασμόν «Α» τοΰ Ταμείου Προνοίας ως θα 
φαίνεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του λήξαντος έτους. 

(δ) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν μέτοχος ήθελε καταστή ανίκανος δι' 
έργασίαν κατόπιν ασθενείας ή ατυχήματος, θα δικαιούται εις πλήρη 
άνάληψιν των εις πίστιν των λογαριασμών «Α» και «Β» ευρισκομένων 
ποσών κατά τήν ήμέραν της αποχωρήσεως του και έν περιπτώσει ακό
μη καθ' ήν ήθελε πληρωθη* προς αυτόν υπό του Συμβουλίου άλλη 
άποζημίωσις συμφώνως προς τάς προνοίας τοΰ περί 'Αποζημιώσεων 
Εργατών Νόμου του 1942 ή οιασδήποτε τροποποιήσεως τούτου ή οιου
δήποτε άλλου Νόμου αντικαθιστώ ντο ς τούτον. 

(ε) (ί) 'Έν περιπτώσει θανάτου μετόχου τινός του Ταμείου τότε 
θά δικαιούνται άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου εις 
πίστιν τών λογαριασμών «Α» και «Β» κατά τή ν 31ην Δεκεμ
βρίου του λήξαντος έτους οι υπ' αυτόν εξαρτώμενοι. 

(ii) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Κανονισμού ό δρος «εξαρτώ
μενοι» σημαίνει τά μέλη της οικογενείας ενός. υπαλλήλου, 
τά όποια κατά τό έτος τοΰ θανάτου έξηρτώντο καθ' ολοκλη
ρίαν ή έν μέρει από τάς άπολαβάς του. 

Κανονισμός 203. At κρατήσεις προς όφελος τοΰ Ταμείου Προνοίας 
δέν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται, ούτε υπόκεινται εις κατάσχεσιν, 
σΟτε κατάσχονται ή. είσπράττονται δι' οιονδήποτε χρέος ή άπαίτησιν.» 

Οι ώς άνω Κανονισμοί ενεκρίθησαν ύπό τοΰ Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 97/69.) 

* Αριθμός 5 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

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

Κανονισμοί γενόμενοι ύπό τοΰ Συμβουλίου 
Βελτιώσεως ΑΙγιαλούσης. 

Τό Συμβούλιον Βελτιώσεως Αίγιαλούσης ένασκοΰν τάς εξουσίας 
τάς χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου, εκδίδει τους ακολούθους Κα
νονισμούς : 

1. ΟΙ παρόντες Κανονισμοί θά αναφέρονται ώς οι περί Χωρίων 
(Διοίκησις και Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Αίγιαλού
σης 1971 και θά άναγινώσκωνται όμοΰ μετά τών περί Χωρίων (Διοί
κησις και Βελτίωσις) Κανονισμών ΑΊγιαλούσης 1951 εως 1968 (έν 
τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») οι δέ βασικοί 
Κανονισμοί μετά τών παρόντων Κανονισμών θά άναφέρωνται ώς οί 
περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Αίγιαλούσης 
1951 εως 1971. 

'Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 

2. 5.1951 
8. 7.1954 

2.1955 
6.1956 

8.1957 
8.1961 
5.1964 
2.1965 
9.1966 
2.1967 

1.12.1968 
14. 6.1968 

4.10.1968. 

24. 
14. 
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19. 
28. 
11. 
29. 
16. 


