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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3141 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 23(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Δημό ^ λ ο | ^ 9 
σιας Υγείας (Χωρίων) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 8ΐτουΐ963 
νόμος»). 5 του 1983 

71 του 1987 
169 του 1991 

37(1) του 1992 
84(1) του 1992 
89(1) του 1994. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
προσθήκη μετά την παράγραφο (λβ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: ^υ βασικοί}7 

«(λγ) να ρυθμίζει και ελέγχει τη διατήρηση αρτοποιείων, εστιατορίων, νόμου, 
μαγειρείων, ποτοπωλείων, υποδηματοποιείων, εργοστασίων, 
εργαστηρίων, ατμοκαθαριστηρίων, αποστακτήρων, πλυντηρίων, 
βυρσοδεψείων, αποθηκών δερμάτων, κλιβάνων, πανδοχείων, 
αλωνιών και οποιωνδήποτε άλλων υποστατικών ή χώρων εντός 
των οποίων διεξάγεται εργασία, επεξεργασία ή εκμετάλλευση.». 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως Τροποποίηση 
ακολούθως: του άρθρου 9 

του βασικού 
(α) Με τη διαγραφή της λέξεως «και» στην τρίτη γραμμή της παραγράφου νόμου. 

(β) και με την προσθήκη μετά το γράμμα «κζ» των λέξεων «και (λγ)»· 
(β) με την αντικατάσταση, από την υποπαράγραφο (ί) της παραγράφου (γ) 

αυτού της λέξης «εκατόν», (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «εκατόν 
πενήντα» και 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 10Α. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 12Β. 

«Διάταγμα 
ως προς την 
αγορά κλπ. 
ακίνητης 
ιδιοκτησίας. 

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (η) αυτού, της 
ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 
«(θ) να προβλέπουν για την καταβολή από τον ιδιοκτήτη τέλους επί 

οποιουδήποτε υποστατικού το οποίο ενοικιάζεται ή παραχω
ρείται επί μισθώσει: 

Νοείται ότι κανένα τέλος δε θα καταβάλλεται σε σχέση με τα 
υποστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για γεωρ
γικούς σκοπούς.». 

4. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
των λέξεων «of the Governor in Council» (3η και 4η γραμμή) με τις λέξεις 
«του Επαρχου». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
άρθρο 10, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

10Α.(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών, μπορεί με διάταγμα που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να 
διατάξει, όπως σε σχέση με οποιοδήποτε χωρίο που ορίζεται στο 
διάταγμα, η Επιτροπή Δημόσιας Υγείας αυτού έχει εξουσία να 
αγοράζει, πωλεί, ανταλλάσσει και διαχειρίζεται ακίνητη ιδιο
κτησία. 

(2) Κάθε διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου 
μπορεί να περιέχει τέτοιες παρεμφερείς, συνεπακόλουθες ή 
συμπληρωματικές διατάξεις για τη ρύθμιση, χρήση, έλεγχο, περιο
ρισμό ή απαγόρευση οποιασδήποτε πράξης σχετικής με οποιοδή
ποτε θέμα που αναφέρεται σ' αυτό, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών 
θα θεωρούσε αναγκαίο ή πρόσφορο για την αποτελεσματική εφαρ
μογή του διατάγματος. 

(3) Κάθε πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε 
διάταξης του διατάγματος που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος 
άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις εκατό λίρες ή και στις δυο ποινές.». 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 
εδάφιο (2) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (3), του υφιστάμενου εδαφίου 
(3) αναριθμούμενου σε εδάφιο (4): 

«(3) Το δικαστήριο το οποίο εκδικάζει υπόθεση παράβασης κανονι
σμών που εκδόθηκαν με βάση την παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του 
άρθρου 9, μπορεί σε περίπτωση καταδίκης του παραβάτη, επιπρόσθετα 
με οποιαδήποτε ποινή που δυνατό να του επιβληθεί, να τον διατάξει 
όπως παραδώσει στην Επιτροπή οποιαδήποτε βιβλία ή έντυπα που 
σχετίζονται με την παράβαση, και σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης 
του να το πράξει, μπορεί να διατάξει την κατάσχεση των βιβλίων ή 
εντύπων προς όφελος της Επιτροπής.». 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 
12Α, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

12Β.(1) Αν οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα, ενοίκια, διαπύλια, 
επιβαρύνσεις ή φόροι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή 
των Κανονισμών πού εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, παρά το γεγονός 

«Είσπραξη 
τελών. 
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ότι έχουν καταστεί απαιτητά, παραμένουν απλήρωτα, η Επιτροπή 
μπορεί να τα εισπράξει ως αστικό χρέος μαζί με την αύξηση που 
προβλέπεται στο εδάφιο (2). 

(2) Αν οποιαδήποτε τέλη, δικαιώματα, ενοίκια, διαπύλια, επιβα
ρύνσεις ή φόροι πληρωτέα με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιοδή
ποτε κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει αυτού δεν καταβληθούν, 
όταν καταστούν απαιτητά, τότε επαυξάνονται κατά είκοσι πέντε 
τοις εκατό.». 


