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Ό ττερί Προβάτων και Αιγών ("Αδειαι Ποιμένων και Έ λ ε γ χ ο ς ) ((Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια
δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
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'Αριθμός 61 τ ου 1965

.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠ01ΗΤ1ΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΙΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΥ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 91.
ΤροποποΙησις
τοΟ βσσικοΰ
Νόμου διά
προσθήκης
νέου άρθρου.

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί Προβάτων καΐ Αιγών
("Αδεια Ποιμένων καΐ Έ λ ε γ χ ο ς ) (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1965
και θά άναγινώσ κηται όμοΟ μετά του περί Προβάτων καΐ Αιγών
("Αδεια Ποιμένων καΐ "Ελεγχος) Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερο
μένου ώς «ό δασ ικός Νόμος»).
2 . Ό βασ ικός Νόμος τροποποιείται διά τής έν αύτώ προσ θήκης
ευθύς μετά τό άρθρον 12 του κάτωθι νέου άρθρου :
«•Εξουσία
12Α.—(1) Ό "Επαρχος δύναται διά διατάγματος, δημο
είςίπαρχον σ ιευομένου είς τήν έπίσ ημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας
ρεύ^βόσκησιννα ά π α Υορ ε υ Ώ τ ή ν δόσ κησ ιν προβάτων καΐ αίγών εντός
εντός ώρισμέ οίασδήποτε κατωκημένης περιοχής κειμένης εντός των δη
νων περιοχών, μοτικών ορίων οιουδήποτε δήμου ή περιοχής βελτιώσ εως
περιγραφόμενης έν τω διατάγματι, καΐ τήν διά τών έν
τοιούτω διατάγματι καθοριζομένων οδών οιουδήποτε
τοιούτου δήμου ή περιοχής βελτιώσ εως καθοδήγησ ιν προ
βάτων και αιγών.
(2) Πας δσ τις ενεργεί κατά παράβασ ιν ή παραλείπει
νά σ υμμορφωθή προς οίονδήποτε διάταγμα εκδοθέν δυνά
μει τοϋ εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπό
κειται είς φυλάκισ ιν μή ύπερβαίνουσ αν τους τρεις μήνας
ή πρόσ τιμον μή υπερβαίνον τάς δέκα λίρας ή άμφοτέρας
τάς ποινάς ταύτας.
(3) Οίονδήποτε διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου θά τίθεται έν ίσχύϊ κατόπιν παρελεύσ εως
ενός μηνός άπό τής δημοσ ιεύσ εως του είς τήν έπίσ ημον
εφημερίδα τής Δημοκρατίας».

Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφείς) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσ ία.

