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Ό περί 'Οδικών και άπό Οίκου εις Οίκον Εράνων ^ Ρ 0 ™ ™ ^ ^ " ^ 
τοϋ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 41 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥ 
ΕΙΣ ΟΙΚΟΝ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Οδικών- καΐ άπό **°"™<* 

Οίκου εις Οΐκον Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1973 και θα * » * 
άναγ^ώσκηται δμοΰ μετά τοΰ περί 'Οδικών και άπο Οίκου εις Οίκον 
Εράνων Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ βασικός νομος»). Κεφ. 95. 

2 . Ό μακρός τίτλος τοϋ δασικού νόμου τροποποιείται δια τής έξ %%SST 
αύτου διαγραφής τών λέξεων «ΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥ ΕΙ Σ ^ ^ 
ΟΙΚΟΝ ΕΡΑΝΩΝ» και τής αντικαταστάσεως των διά των Λεςεων βασικο0 
«ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ». von°u

3 . Τό άρθρον 1 τοϋ βασικού νόμου τροποποιε ί ς διά τής έξ αύτοϋ τ ^ ^ 
διαγραφής τών λέξεων «ώς ό περί Όδικω ν και άπό Οίκου εις Οίκον τ ο 0 β ^ κ ο 0 
Εράνων Νόμος» (πρώτη και δευτέρα γραμμαι) και της αντικατα νόμου 
στάσεως των διά τών λέξεων «ώς ό περί Διενεργείας Εράνων Νομος». 

4. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικοϋ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : ^ " ^ 
fa) Διά τής έκ τοϋ έν αύτώ όρισμοϋ τής λέξεως «έρανος» τοοβασικοθ 

i) διαγραφής τών λέξεων «έν όδοΐς ή άλλοις δημοσίοις τό νδμου. 
ποις ή δι αμφοτέρων τών τρόπων τούτων, δπως δωση, είτε 
μετά είτε άνευ αντιπαροχής», (τρίτη, τετάρτη και πέμπτη 
γραμμαι) και τής αντικαταστάσεως των διά των^ λέξεων 
Ι ρητώς ή σιωπηρώς, εις οδούς ή άλλους δημοσίους το
ίχους ή δι' επιστολών, ανακοινώσεων ή άλλων έντυπων 
ή έγγραφων, ή μέσω τοΰ ταχυδρομείου, του τύπου, του 
τηλεφώνου, τοΰ ραδιοφώνου ή τής τηλεοράσεως, δπως δω
ση, μετά ή άνευ αντιπαροχής, δι' οιονδήποτε φιλανθρωπι
κοί, άγαθοεργόν ή θρησκευτικόν σκοπόν,»' 

(ή) διαγραφής τών λέξεων «δι' έκατέρου τών ρηθέντων τρό
πων» (έννάτη και δεκάτη γραμμαι) και τής αντικαταστά
σεως των διά τώ ν λέξεων «δι' οιουδήποτε των ρηθέντων 
τρόπων». 

(Β) Διά τής έν τη παραγράφω (α) τοΰ έν αύτώ όρισμοϋ τών 
λέξεων «'Αρχή Άδειων» ένθέσεως, εύθυς μετά τάς λέξεις 
«και του δημάρχου τοΰ δήμου» (τρίτη και τετάρτη γραμμαι), 
κόμματος καΐ τών λέξεων «, τοΰ Διευθυντού του Τμήματος 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ή αντιπροσώπου αυτού». 
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Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(2) του 
άρθρου 4 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποττοίησις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του έδαψίου 
(1 ) τοϋ 
άρθρου 9 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

5. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 4 τοΰ 6ασικοΰ νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτοΟ διαγραφής τών λέξεων «τάς εκατόν λίρας» (ογδόη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως τω ν διά των λέξεων «τάς τριακο
σιας λίρας». r 

6. To άρθρον 7 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της είς τό 
τέλος αύτοΰ προσθήκης ευθύς μετά τάς λέξεις «ή έτέραν ιδιοκτησίας 
(πέμπτη γραμμή) κόμματος και τών λέξεων «, καί οιονδήποτε άντι
κειμενον, έμβλημα, ένσημον, έγγραφον, 6ι6λίον, διπλότυπον ή άλλο 
εντυπον όπερ σχετίζεται, ή δυνατόν νά σχετίζηται, προς τοιοΰτον 
αδίκημα.». 

7. Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 9 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται 
διά της έξ αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων «τάς είκοσιπέιττε λίρας» 
(τρίτη γραμμή) καί της αντικαταστάσεως τω ν διά τών λέξεων «τάς 
εκατόν λίρας». 


