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ΤροποποΙη-
σιςχοΡ 
Αρθρου 2 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙη-
σις τοΰ 
άρθρου 5 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποττοίη-
σις τοΰ 
άρθρου 22 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

3. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του &ασικό$ Νόμου διά του iiot-
ρόνχος τροποποιείται δια της αντικαταστάσεως το(3

: εν οόβτφ δ,ρισμίόυ 
^Διευθυντής Ιατρ ικών Υπηρεσιών» διά τοΟ ακολούθου δρισμοΟ : — 

•s «Υπουργός Υγείας» περιλαμβάνει οΙονδήποτε πρόσωπον έξου
σιοδοτηθέν ύπ' αύτοΰ διά πάντας ή οΙονδήποτε έκ τόν σκοπών του 
παρόντος Νόμου». 

4 . Τό άρθρον 5 του βασικού Νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί
τα ι διά της άπαλείψεως έζ αύτοΰ τής παραγράφου (δ). 

5. Τό εδάφιον (γ) τοΰ άρθρου 22 τοΰ βασικού Νόμου διά τοΰ πα
ρόντος τροποποιείται διά της παρεμβολής έν αύτώ του ακολούθου 
εδαφίου ώς εδαφίου (α) και της έπαναριθμήσεως τών. υπαρχόντων 
εδαφίων (α) μέχρι (γ) είς εδάφια (β) μέχρι (δ) αντιστοίχως. 

•Ϊ (α) τό όποιον ενεργεί κατά παράβασιν, ή παραλείπει νά συμ
μορφωθη προς £να Κανονισμόν γενόμενον δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου : ή». 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύττό της Βουλής τών Αντιπρο
σώπων ψηφισθείς περί Παρατάσεως τής Ισχύος τών περί Δήμων Νόμων Νόμος, 
τό κείμενον τοΰ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ 'Αντι
προέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
10 τοΰ 1961 
15 τοΰ 1961 
29 τοΰ 1961 
36 τοΰ 1961 
37 τοΰ 1961. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
Νόμου διά 
της αντικατα
στάσεως τής 
ημερομηνίας 
30 Νοεμβρίου, 
1961, διά 
τής ημερο
μηνίας 28 
Φβ&ρβυαρΙου, 
1962. 

'Αριθμός 55 τοΟ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ 1961. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι. Ό παρών νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Παρατάσεως τής 'Ισχύος 
τών περί Δήμων Νόμων (Τροποποιητικός ΰπ* άρ. 5) Νόμος τοΰ 1961 
καΐ θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Παρατάσεως της Ισχύος 
τών περί Δήμων Νόμων, Νόμου τοΰ 1961 ώς ούτος έτροποποιήθη διά 
τών Νόμων 15,29, 36 καΐ 37 τοΰ 1961 (έν τοις εφεξής καλουμένου «ό 
βασικός Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος διά τοΰ παρόντος τροποποιείται δια τής αντικα
ταστάσεως τών αριθμών καΐ λέξεων «30ής Νοεμβρίου, 1961», οπουδή
ποτε συναντώνται (αΐτινες ΰποκατεστάθησαν έν αύτώ διά του άρθρου 2 
τοΰ Νόμου 36 τοΰ 1961), διά τών αριθμών καΐ λέξεων «28ης Φεβρουα
ρίου, 1962». 

Έτυπώβη έν τΟ Τυπογραφεία τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛουκωσΙο:. 


