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ΕΙδίκευσις
των δαπάνη θη σο μένων
ποσών.

3. Το υπό του άρθ ρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εϊς το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθ ρον και ποσόν μη
υπερβαίνον το είς το κεφάλαιον και δρθ ρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν
δύναται να χρησιμοποιηθ ώ και δαπανηθ η δια τάς εν τω κεφαλαίω και
αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθ οριζόμενος υπηρεσίας
και σκοπούς.
ΠΙΝΑΞ.
Δαπάναι 'Αναπτύξεως
Σκοπός

Άρ.
23Δ

Κεφάλαιον
"Αλλαι Ύπηρεσί αι

|

'Αρ.
II

"Αρθρον
'Αγορά Μηχα
νημάτων
και
'Εξοπλισμού.

Όλικόν ..

Ποσόν
£
72,650

Διάθεσις περαιτέρω ποσού
χρημάτων προς κάλυψι
ν
των ηύξημέν ων αν αγκών είς
μηχανήματα
καΐ
έξοπλισμόν, ατινα θα αγορασθούν
ύπό της Κυβερνήσεως διαρκοϋντος τοΰ έτους 1963.

£72,650

.

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και
"Ελεγχος) (Τροποποιητικός) Νόμος του 196,3, το κείμενον του οποίου ακο
λουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας
δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αριθμός 10 τοΟ 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙ ΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1962
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :—
Συνοπτικός
τίτλος.
32τοϋ1962.

/

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορευ
μάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1963,' και θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά του περί
Εμπορευμάτων και Υπηρεσιών (Κανονισμός και "Ελεγχος) Νόμου
του 1962 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»).

Τροποποίη
σις τοΰ
άρθρου 14
τοΰ βασικού
Νόμου.

2. Το άρθρον 14 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής αντι
καταστάσεως του αριθμού «11» διά του αριθμού «10» είς τήν τετάρ
την γραμμήν τής παραγράφου (α) του εδαφίου (2), καί του άριθμσΟ
«12» διά του άρθρου «13» είς τήν παράγραφον (β) τοΰ Ιδίου εδαφίου.

Τροποποίησις
τοΰ βαοΗκοϋ
Νόμου διά
της ένθέσεως
νέου άρθρου.

3 . Ό βασικός Νόμος διά του παρόντος τροποποιείται διά τής έν
αύτω ένθέσεως αμέσως μετά το άρθρον 14 του ακολούθου νέου
άρθρου :
"Εκθεσις
14.—(1) 'Ανεξαρτήτως παντός έν άρθρω 10 διαλαμβο:
τής τιμής
νομένου, καί τηρουμένων των διατάξεων του ·καρό.ντσς
εμπορεύ
άρθρου, πας λιοα/οπώλης υποχρεούται δπως κοπά πάντα
ματος
χρόνον έκθετη έπί ενός έκαστου εμπορεύματος δπερ προσ
φέρεται ή εκτίθεται προς πώλησιν έν, τώ καταστήματι
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αύτου, είτε εις τάς προθήκας είτε άλλως, επιγραφή ν άνα
γράφουσαν την τιμήν πωλήσεως του τοιούτου εμπορεύμα
τος οι' αριθμών ευκρινώς ορατών ύφ' οιουδήποτε προσώ
που :
Νοείται δτι οσάκις εμπόρευμα τι άποτελή μίαν μονάδα
ομάδος εμπορευμάτων του αύτου είδους, ποιότητος και
τιμής, απάντων τηρουμένων εις τό αυτό μέρος του κατα
στήματος, είναι άρκετόν έάν έκτίθηται εις πέρίοπτον
μέρος της ομάδος αυτής μία καΐ μόνον επιγραφή άναγρά
φουσα τήν τιμήν πωλήσεως του τοιούτου εμπορεύματος.
(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δια διατάγ
ματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας, νά άπαλλάξη έκ της εφαρμογής του εδαφίου (1)
οιανδήποτε κατηγορίαν ή τάξιν εμπορευμάτων είδικώς
καθοριζομένων έν τω Διοττάγματι.
(3) Δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου—
«κοττάστημα» σημαίνει παν κτίριον (περιλαμβανομέ
νων τών αγορών καΐ περιπτέρων) έ'νθα διενεργείται
οιονδήποτε λιανικόν έμπόριον ή έπιχείρησις :
Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται, δι' έγγραφων έπί
τούτω οδηγιών, οσάκις τοΟτο έπιδάλληται έκ τών περι
στάσεων, νά άπαλλάξη έκ της εφαρμογής του εδαφίου
(1) πάντα έν ταΐς οδηγίαις είδικώς καθοριζόμενον
τόπον.
(4) 'Ανεξαρτήτως παντός έν άρθρω 15 του βασικού
Νόμου διαλαμβανομένου, πας δστις παραλείπει νά συμ
μορφωθή προς τό εδάφιον (1) είναι ϋνοχος άδικήμοπος,
και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν μή
ύπερβαίνουσαν τόν Μνα μήνα ή είς χρηματική ν ποινήν μή
ύπερδαίνουσοα/ τάς είκοσι πέντε λίρας ή είς άμφοτέρας
τάς ποινάς τής φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης».
4 . Ή ίσχύς τοΟ παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν όρισθη «Εναρξις
σομένην ύπό του 'Υπουργού διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν Ισχύος,
τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας.

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφκΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας , έν Λευκωσία.

