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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2955 της 17ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με 

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

Αριθμός 10(1) του 1995 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1968 ΚΑΙ 1973 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 93τουΐ968 
Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμους του 1968 και 1973 (που στο εξής θα 28τουΐ973. 
αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμοι του 1968 
έως 1995. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "και εξ" του βασικού 

(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις "και οκτώ"· και ν μου' 
(β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της λέξης "τέσσερα" 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη "πέντε". 
3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το Τροποποίηση 

εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: ίουβασωου5 

"(6) Η Αρχή προσλαμβάνει τους αναγκαίους για τη λειτουργία της νόμου· 
εργάτες, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τους ισχύοντες Κανονισμούς Όρων 
Απασχόλησης Κυβερνητικών Εργατών που εκδίδονται από την Υπηρεσία 
Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.". 

(599) 



Ν. 10(Ι)/95 600 

τοοποποίηοη 4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
Z g S ακολούθως: 
νόμου. (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (δ) αυτού της φράσης "της 

κρατικής εκθέσεως" (πρώτη γραμμή) με τη φράση "των εκθέσεων και 
άλλων εκδηλώσεων της"· 

(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
"εκθέσεως" (δεύτερη και τρίτη γραμμές), της φράσης "και άλλων 
δραστηριοτήτων της" και την αντικατάσταση στην ίδια παράγραφο 
της φράσης "της επιδείξεως" (τελευταία γραμμή) με τη φράση "των 
επιδείξεων"· 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 
"εκθέσεως" (τελευταία γραμμή), της φράσης "και των λοιπών 
δραστηριοτήτων της"· και 

(δ) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (στ) αυτού, των ακόλουθων 
νέων παραγράφων (ζ), (η) και (θ) και την αναρίθμηση των 
υφιστάμενων παραγράφων (ζ) και (η) σε παραγράφους (ι) και (ια): 

"(ξ) Διενεργεί και εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία ειδικών 
εκθέσεων 

(η) έπειτα από οδηγίες του Υπουργού διενεργεί και εποπτεύει την 
οργάνωση και λειτουργία ειδικών εκθέσεων στο εξωτερικό· 

(θ) διενεργεί ή επιτρέπει τη διενέργεια στο χώρο της κρατικής 
έκθεσης οποιασδήποτε εκδήλωσης, με σκοπό την πλήρη 
αξιοποίηση του χώρου, των υποστατικών, των 
εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών της·". 


