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Ν . 80/73

Ό περί 'Α εροδρομίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια
δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Α ρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 80 τοΰ 1973

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΝ
"Η Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αεροδρομίων (Τρο Συνοπτικός
ποποιητικός) Νόμος τοΰ 1973, θά άναγινώσκηται δέ όμοΰ μετά τοΰ τ1τλο«·
περί 'Αεροδρομίων Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου ώς «ό δα ΚεΦ· 3 0 0 .
σικός νόμος»).
2.—(α) Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 4 τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ Τροποποίηση
παρόντος τροποποιείται διά τής έν τέλει αΰτοΰ προσθήκης της άκο J j J S J S j 4
λούθου νέας παραγράφου (ε), τής έν τέλει τής παραγράφου (δ) ^ ο υ α σ ι κ ο υ
τελείας μετατρεπομένης εις άνω τελείαν :
«(ε) τήν έπιβολήν και είσπραξιν δικαιωμάτων διά την στάθμευ
σιν οχημάτων ε'ις τον χώρον σταθμεύσεως τοΰ αεροδρομίου.»,
(β) Τό άρθρον 4 τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποι
είται διά τής έν τω τέλει αύτοΰ προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου

εδαφίου :
«(4) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τή δάσει τοΰ παρόντος άρθρου
κοετατίθενται είς την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έ ά ν μετά πάροδον είκοσι και μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή
Βουλή τών 'Α ντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση
ή άκυρώση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει,
τότε οΰτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τί
θενται έν ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 'Εν περιπτώσει
τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών
'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής
Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται
έν Ισχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.».

Έτυπώθη έν τφ Τοπονραφβίφ τής Κυ πριακής Δημοκρατίας, έν Λ*υ κωσία.

