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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. 
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. 2. Ό Κανονισμός 26 διαγράφεται και αντικαθίσταται ώ ς ακο
λούθως : 

Κανονισμός 26. Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται ύττό 
τοΟ ιδιοκτήτου του ζώου ή του προσώπου το όποιον σφάζει 
οιονδήποτε ζώον είς τό όριζόμενον σφαγεΐον, ήτοι : 

(α) Δι' εκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βουν μή υπερβαί
νοντα είς βάρος τάς 30 όκάδας, 200 μίλς. 

(β) Δι' Μκαστον ταυρίον, κάμηλον, αγελάδα ή βοΰν υπερβαί
νοντα είς βάρος τάς 30 όκάδας, 300 μίλς. 

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

(δ) Δι' εκαστον έρίφιον ή άρνίον κάτω των 6 οκάδων, ΙΟΟ μίλς. 
(ε) Δι' εκαστον χοΐρον μή υπερβαίνοντα τάς 5 όκάδας, 75 μίλς. 

(στ) Δι' εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς 5 άλλα μή υπερβαί
νοντα τάς 10 όκάδας, 125 μίλς. 

(ζ) Δι', εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς 10 άλλα μή υπερβαί
νοντα τάς 30 όκάδας, 200 μίλς. 

(η) Δι' εκαστον χοΐρον υπερβαίνοντα τάς 30 όκάδας, 300 μίλς. 

Νοείται δτι δταν οιονδήποτε ζώον τό όποιον έχει σφαγή πρόκειται 
νά χρησιμοποιηθώ αποκλειστικώς ύπό του ιδιοκτήτου και της οικο
γενείας του, διά νά γίνη άλίπαστον, θά πληρώνεται δικαίωμα έξ 100 
μίλς δι' εκαστον ζώον ασχέτως προς τό βάρος αύτου αντί τών ανω
τέρω οριζομένων δικαιωμάτων. 

Νοείται περαιτέρω δτι έκαστος ιδιοκτήτης ζώου δύναται,, άφου λάβη 
άδειαν παρά του Προέδρου του Συμβουλίου καί άφου ό Επιθεω
ρητής επιθεώρηση τό ζώον, νά σφάζη το τοιούτον ζώον εις τ ά υπο
στατικά του, οσάκις τό τοιούτο ζώον πρόκειται νά χρησιμοποιηθή 
αποκλειστικώς ύπό του ιδιοκτήτου καί της οικογενείας του. 

3. Ό Κανονισμός 51 (1) διαγράφεται καί αντικαθίσταται ώ ς ακο
λούθως : 

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

(α) Δι' εκαστον πτώμα προβάτου ή αίγός ή μέρος αύτου, 150 
μίλς; 

(β) Δι' εκαστον πτώμα νεαρού άρνίου ή εριφίου βάρους μικρό
τερου τών 6 οκάδων ή μέρος αύτου, 100 μίλς. 

(γ) Δι' εκαστον πτώμα βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου ή 
μέρος αύτου, βάρους μή υπερβαίνοντος τάς 30 όκάδας, 200 
μίλς. 

(δ) Δι' Μκαστον πτώμα βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου ή 
μέρος αύτου, τό βάρος του οποίου υπερβαίνει τάς 30 όκάδας, 
άλλα δέν υπερβαίνει τάς 60 όκάδας, 300 μίλς. 

(ε) Δι* εκαστον πτώμα βοός, καμήλου, άγελάδος ή ταυρίου ή 
μέρος αύτου, τοΟ οποίου τό βάρος υπερβαίνει τάς 60 όκά
δας, 350 μίλς». 

4. Ό Κανονισμός 58 (1) διαγράφεται καί αντικαθίσταται ώ ς ακο

λούθως : 
«Κανονισμός 58 (1). Τά ακόλουθα δικαιώματα θά πληρώνωνται 
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6πό του ιδιοκτήτου ή του προσώπου, το όποιον εκθέτει προς πώλη
σιν οιονδήποτε πτώμα χοίρου ή νωπόν κρέας χοίρου εις τό χοιρο
πωλεΐον, ήτοι : 

(α) Δι' εκαστον πτώμα χοίρου ή μέρος αύτου ή μέρος νωπού 
κρέοσος χοίρου μη υπερβαίνον τάς 30 όκάδας, 200 μίλς. 

(β) Δι' εκαστον πτώμα χοίρου ή μέρος αύτου ή μέρος νωπού 
κρέατος χοίρου υπερβαίνον τάς 30, άλλα μή υπερβαίνον τάς 
60 όκάδας, 250 μίλς. 

(γ) Δι' Μκαστον πτώμα χοίρου ή μέρος αύτοΟ ή μέρος νωπού 
κρέατος χοίρου υπερβαίνον τάς 60 όκάδας, 300 μίλς». 

5. Ό Κανονισμός 185 (1) διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται ώς ακο
λούθως : 

«Κανονισμός 185 (1). "Εκαστον πρόσωπον, τό όποιον έντό·; της 
περιοχής βελτιώσεως διεξάγει, έξασκεΐ ή ενασκεί οιονδήποτε έπι
στημονικόν επάγγελμα, έμπορικήν έργασίαν, τέχνη ν ή άλλον επιτή
δευμα, οφείλει καθ1' εκαστον έτος νά πληρώνη δικαίωμα συμφώνως 
προς τήν άκόλουθον κλίμακα, ώς ήθελεν αποφασίζει τό Συμβού
λιον εις έκάστην περίπτωσιν : 

Έτήσιον 
. δικαίωμα μή 

υπερβαίνον 
μιλς 

(α) Κουρείς . . . . . . 2.000 
(β) 'Αρτοποιοί, κρεοπώλαι, λέσχαι, εργολάβοι, 

οδοντίατροι, ιατροί, χημικοί, φαρμακοποιοί, 
βιομήχοα/οι μεταλλικού ύδατος, πιανίσται ή 
διευθυντά! φιλαρμονικής, φωτογράφοι, υπο
δηματοποιοί, τηλεγραφικά πρακτορεία 25.000 

(γ) Ξενοδόχοι, διευθυνταί οικοτροφείων, κατα
λυμάτων ή χανιών 20.000 

(δ) Διευθυνταί καφενείων, εμπορικών, παντο
πωλείων, έστιοΓΓορίων ή οιασδήποτε άλλης 
τάξεως καταστημάτων . . 15.000 

(ε) "Ατομα διατηρουντα αυτοκίνητα, τά όποια 
ενοικιάζουν καθ' εκαστον αύτοκίνητον 10.000 

(στ) Εταιρεία αυτοκινήτων, συνεταιρισμοί ή 
πρακτορεία, τά όποια διατηρούν αυτοκίνη
τα προς δημοσίαν ένοικίασιν 20.000 

(ζ) "Εμποροι, χρηματοδανεισταί, βιομήχανοι 100.000 
(η) Πρόσωπα διεξάγοντα εντός της περιοχής 

βελτιώσεως οιονδήποτε έπιστημονικόν 
επάγγελμα, έμπορικήν έργασίαν, τέχνην ή 
ό^λλον επιτήδευμα μή άναφερόμενον ανω
τέρω . . : . 100.000» 

6. Ή λέξις «'Οκτωβρίου» εις τήν τρίτην γραμμήν του Κοπ/ονισμου 
ύπ* άρ. 189 διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της λέξεως «Νο
εμβρίου». 

ΟΙ ώς άνω Κοη/ονισμοί ενεκρίθησαν ύπό του 'Υπουργού 'Εσωτερικών. 
(Υ.Ε. 341/59/2.) 


