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'Αριθμός 73 
Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ 

(ΚΕΦ. 243) 

Κανονισμοί γενόμενοι· ύπό του Συμβουλίου Βελτιώσεως Κόρνου. 

Το Συμβούλων Βελτιώσεως Κόρνου, ενασκούν τάς εξουσίας τάς 
χορηγουμένας εις αυτό δυνάμει του άρθρου 24 του περί Χωρίων (Δι-
οίκησίς καί Βελτίωσις) Νόμου, Κεφ. 243, δια του παρόντος εκδίδει 
τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οί Κανονισμοί ούτοι θα άναφέρωνται ως οι περί Χωρίων (Διοί- Έφημερίς 
κησίς καί Βελτίωσις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Κόρνου του 1972 Κυβερνήσεως 
καί θα άναγινώσκωνται όμου μετά των περί Χωρίων (Διοίκησις καί τρίτονΤ1"* 
Βελτίωσις) Κανονισμών Κόρνου 1953 £ως 1970 (έν τοις εφεξής κα 23. 4.1953 
λουμένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») καί οί βασικοί Κανονισμοί 22.11.1956 
καί οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώ ς οί περί Χωρί .Ι1" 1>1957· 
ων (Διοίκησις καί Βελτίωσις) Κανονισμοί Κόρνου 1953 Μως 1972. Έφημερΐς 

Παράρτημα 
Τρίτον : 
10.11.1966 

7. 2.1969 
16. 1.1970. 

2. Ό Κανονισμός 117 των βασικών Κανονισμών άκυρουται καί 
διαγράφεται καί αντικαθίσταται διά του κατωτέρω Κανονισμού : 

«117.—(1) Ύπό παντός ιδιοκτήτου ή κατόχου οίουδήποτε υπο
στατικού ή χώρου έφωδιασμένου δι' οικιακού ϋδατος, θά πληρώ
νωνται τά ακόλουθα τέλη, βάσει της καταναλισκομένης ποσότητος 
ϋδατος μετρούμενης δι' ύδρομετρητου, ήτοι : 

(α) Διά καφενεία, εστιατόρια, οικίας, καταστήματα, κέντρα 
αναψυχής καί ξενοδοχεία : 

(i) Το ποσόν τών 900 μίλς κατά τριμηνίαν διά τους πρώ
τους 24 τόννους καταναλωθέντας ή μή. 

(ii) Δι' Μκαστον τόννον ύδατος καταναλισκόμενον κατά τρι. 
μηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 24 τόννων καί ουχί πέραν 
τών 36 τόννων, το ποσόν τών 50 μίλς. 

(iii) Δι* εκαστον τόννον ϋδατος καταναλισκόμενον κατά τρι
μηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 36 τόννων καί ουχί πέραν 
τών 48 τόννων, το ποσόν τών 100 μίλς. 

(iv) Δι' εκαστον τόννον ϋδατος καταναλισκόμενον κατά τρι
μηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 48 τόννων καί ουχί πέραν 
τών 60 τόννων, τό ποσόν τών 150 μίλς. 

(ν) Δι' εκαστον τόννον ϋδατος καταναλισκόμενον κατά τρι
μηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 60 τόννων καί ουχί πέραν 
τών 75 τόννων, τό ποσόν τών 250 μίλς. 

(vi) Δι' Ικαστον τόννον ϋδατος καταναλισκόμενον κατά τρι
μηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 75 τόννων, τό ποσόν τών 
500 μίλς. 

(β) Δι' εργοστάσια, βουστάσια, χοιροτροφεία ή άλλους βιομη
χανικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς : 

(i) Τό ποσόν τών 900 μιλς κατά τριμηνίαν διά τους πρώ
τους 24 τόννους, καταναλωθέντας ή μή. 

(ii) Δι* Μκαστον τόννον ϋδατος καταναλισκόμενον κατά 
τριμηνίαν καθ' ύπέρβασιν τών 24 τόννων, τό ποσόν 
τών 50 μίλς. 
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(2) Ή αξία του ύδρομετρητοΰ καταβάλλεται προς το Συμβού
λιον ύπό του ιδιοκτήτου ή κατόχου τού* οικήματος ή χώρου. "Η, 
έγκατάστασις του ύδρομετρητοΰ εις οιονδήποτε οίκημα ή χώρον 
και ή άφαίρεσις ή έπιδιόρθωσις αύτου γίνονται ύπό τοΟ Συμβου
λίου, έξόδοις του ιδιοκτήτου ή κατόχου του ο'ικήματος ή χώρου. 

3. Ό Κανονισμός 1.89 των βασικών Κανονισμών τροποποιείται διά 
της διαγραφής των λέξεων «τριακοστής πρώτης ημέρας του 'Οκτω
βρίου» (δευτέρα γραμμή), και της αντικαταστάσεως αυτών διά τών 
λέξεων «εικοστής ογδόης ημέρας του Δεκεμβρίου.». 

4. Οι Κανονισμοί οι παρατιθέμενοι είς τό παρόν Δελτίον θα προστε
θούν αμέσως μετά τον Κανονισμόν 195 τών βασικών Κανονισμών : 

«ΔΕΛΤΙΟΝ 
:ΜΕΡΟΣ ΧΧΙ.ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Κανονισμός 196. Τό Συμβούλιον δύναται κατόπιν αποφάσεως του 
να ίδρύτ) Ταμεΐρν Προνοίας υπέρ του προσωπικού του Συμβουλίου, 
τό δπρΐον θα λειτουργη ώς κατωτέρω. 
Μέτοχοι : 

Κανονισμός 197 (α) Μέτοχοι του Ταμείου θά είναι πάντες οι απο
τελούντες τό έν ενεργεία τακτικόν έ'μμισθον προσωπικόν του Συμ
βουλίου. Υπάλληλοι προσλαμβανόμενοι επί δοκιμασία, οί μή πλη
ρωνόμενοι έπί μηνιαίας βάσεως καθώς καΐ οί μή συμπληρώσαντες 
τό 18ον έτος της ηλικίας των δεν δύνανται να θεωρηθοΟν μέτοχοι 
του Ταμείου Προνοίας. 

(β) Ουδείς μέτοχος, έφ' δσον ευρίσκεται εις τή,ν ύπηρεσίαν του 
Συμβουλίου, δικαιούται να παραιτηθή του Ταμείου Προνοίας ή νά 
ιάπαιτήση άπόδοσιν είς αυτόν οιουδήποτε ποσού έκ του. Ταμείου 
Προνοίας. 
Πόροι : 

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

(α) 5% υποχρεωτική κράτησις έκ του μηνιοοίου μισθού έκαστου 
τών μετόχων, άπό της ημερομηνίας ιδρύσεως του Ταμείου Προ
νοίας. 

(β) Μηνιαία τακτική εισφορά έκ μέρους του Συμβουλίου έκ πο
σού ίσου προς 7%% έπί του μηνιαίου μισθού* έκαστου μετόχου άπό 
•της ημερομηνίας της ιδρύσεως του Ταμείου Προνοίας. 

(γ) Τό Συμβούλιον δύναται νά αναγνώριση τά 2/3 τών ετών 
υπηρεσίας τών μετόχων προγενεστέρως της Ιδρύσεως του Ταμείου 
Προνοίας, δτε και θά καταβάλλεται 5% του μισθού τών μετόχων 
και 5% έκ μέρους τοΟ Συμβουλίου έν σχέσει με τά άναγνωρισθη. 
σόμενα ετη. 

(δ) Αί πρόσοδοι του Κεφαλαίου του Ταμείου τούτου. 
Διαχείρισις ΚαΙ Λογαριασμοί : 

Κανονισμός 199 {tx) Ή διοτχείρισις του Ταμείου Προνοίας θά 
άσκήται όπό τοΟ Συμβουλίου. 

ι(β$ Ρώ6εν πωσόν δύναται νά άποσυρθη 4κ τοΟ Ταμείου βίμή 
μόνον διά τους σκοπούς χους ιφονοουμένους ύπό «ρων ·ηο:ρόντων 

Κανονισμός 200. θ ά τηρώνται είς τά βιβλία τοΟ Συμβουλίου δύο 
προσωπικοί λογαριασμοί δι' ένα ^καστογ τών μετόχων. Ό εΤς λο
γαριασμός «Α» διά τάς ιδίας εισφοράς του μετόχο*) και ό Λλλος 
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λογαριασμός «Β» δια τάς εισφοράς του Συμβουλίου. Οι λογαρια
σμοί ούτοι θά τοκίζωνται κεχωρισμένως είς Τράπεζαν της εκλο
γής του Συμβουλίου. 

Έπένδυσις Κεφαλαίου : 
Κανονισμός 201 (α) Τά Κεφάλαια του Ταμείου Προνοίας θά 

παραμένουν ώς καταθέσεις εις την Τράπεζαν της εκλογής του Συμ
βουλίου. 

(β) 'Απαγορεύεται ή παροχή δοη/είου είς τους μετόχους του Τα
μείου, έναντι του Ταμείου Προνοίας. 

Άπολαβαί : 
Κανονισμός 202 (α) Ό αυτοβούλως αποχωρών της υπηρεσίας 

του Συμβουλίου μέτοχος του Ταμείου Προνοίας δικαιούται είς τάς 
έξης αναλήψεις : 

(i) Πλήρη άνάληψιν ύπ' αύτοΰ τοΟ είς πίστιν τοΰ λογαριασμού 
«Α» ευρισκομένου ποσού. 

(ii) Έάν δεν συνεπλήρωσε τό έξηκοστόν έτος της ηλικίας του, 
τήν άνάληψιν έκ του λογαριασμού* «Β» ώς θά παρουσιάζη
τα ι οδτος κοπά τήν 31 η ν Δεκεμβρίου του λήξοη/τος έτους, 
τών ποσοστών τά όποια αναφέρονται κατωτέρω : 

Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν μέχρι 5 ετών, τά 35%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 5 ετών καΐ ουχί 

περισσοτέραν τών 10 ετών, 45%.. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 10 ετών και 

ούχι περισσοτέραν τών 15 ετών, 55%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 15 ετών και 

ουχί περισσοτέραν τών 20 ετών, 65%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 20 ετών καΐ 

ούχι περισσοτέραν τών 25 ετών, 75%. 
Έάν έχη συνεχή ύπηρεσίαν πέραν τών 25 ετών και 

ουχί περισσοτέραν 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 του λογαριασμού «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
του λήξαντος έτους. 

(β) Πάς μέτοχος τοΰ Ταμείου απολυόμενος τής υπηρεσίας του 
Συμβουλίου ένεκα καταργήσεως θέσεως ή έκ λόγων οίκονομίας 
ή αποχωρών ένεκα αποδεδειγμένων λόγων υγείας, δικαιούται είς 
άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς πίστιν τών λογαρια
σμών του «Α» και «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου του λήξαντος 
έτους. 

(γ ) (ί) Έ ν περιπτώσει αδικήματος ένέχοντος έλλειψιν τιμιότητος 
ή ήθικήν αισχρότητα, κατόπιν καταδίκης του έ ν λόγω υπαλλήλου 
ύπό του Δικαστηρίου, τό Συμίδούλιον δύνοααι νά άπολύη τούτον 
άνευ οιασδήποτε προειδοποιήσεως, αποζημιώσεως ή καταβολής 
οιουδήποτε ποσού κατατεθέντος εις τους λογαριασμούς <Α> καί 
«Β» του Ταμείου Προνοίας. 

(ii) Τό Συμβούλιον δύναται νά τερματίση τάς υπηρεσίας υπαλ
λήλου τινός κατόπιν ευλόγου αιτίας, ήτοι άνικανότητος τής εκτε
λέσεως του καθήκοντος, συστηματικής αδιαφορίας προς τό καθή
κον ή μη ευπρεπούς συμπεριφοράς έν τω καθήκοντι, ώς είς 
κατάστασιν μέθης, κ.λ.π., δίδον είς αυτόν προειδοποίησιν ενός μη
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νός και καταβάλλον εις αυτόν ενός μηνός μισθόν ώς άποζημίωσιν 
και τό ποσόν τό κατατεθέν είς τόν λογαριασμόν «Α» του Ταμείου 
Προνοίας ώς θα φαίνεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του λήξαντος 
έτους. 

(δ) Έ ν περιπτώσει καθ' ήν μέτοχος ήθελε καταστη ανίκανος 
δι' έργασίαν κατόπιν ασθενείας ή ατυχήματος θά δικαιούται είς 
πλήρη άνάληψιν των είς πίστιν των λογαριασμών «Α» καΐ «Β» ευ
ρισκομένων ποσών κατά την ήμέραν της αποχωρήσεως του καΐ έν 
περιπτώσει ακόμη καθ' ήν ήθελε πληρωθη προς αυτόν ύπό του 
Συμβουλίου άλλη άποζημίωσις συμφώνως προς τάς προνοίας τοΟ 
περί 'Αποζημιώσεως Εργατών Νόμου του 1942 ή οιασδήποτε τρο
ποποιήσεως τούτου ή οιουδήποτε άλλου Νόμου αντικαθιστώντος 
τούτον. 

(ε) (i) Έ ν περιπτώσει θανάτου μετόχου τινός του Ταμείου τότε 
θά δικαιούνται εϊς άνάληψιν παντός υπολοίπου ευρισκομένου είς 
πίστιν τών λογαριασμών «Α», καΐ «Β» κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
του λήξαντος Ιτους οί έξ αυτού εξαρτώμενοι. 

(ϋ) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Κανονισμού ό δρος «εξαρτώ
μενοι» σημαίνει τά μέλη της οίκογενείας ενός υπαλλήλου, τά 
όποια κατά τό έτος του θανάτου έξηρτώντο καθ* ολοκληρίαν ή έν 
μέρει άπό τάς άπολαβάς του. 

Κανονισμός 203. Αϊ κρατήσεις προς δφελος τοΟ Ταμείου Προ
νοίας δέν εκχωρούνται ή μεταβιβάζονται, οΰτε υπόκεινται είςχατά
σχεσιν οΟτε κατάσχονται ή εισπράττονται δι* οΙονδήποτε χρέος 
ή άπαίτησιν». ^ - ^ 

Οί ώς ανω Κανονισμοί ενεκρίθησαν υπότου Υπουργού Εσωτερι
κών. 

(Υ.Ε. 1318/59.) 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογράφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
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