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θεΐ, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καΙτοΟ.'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως εις την έττίσημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' bp|ir|V£la. 

'Αριθμός 23 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ, 
ΔΓ ΩΝ ΠΕΡΙΒΕΒΛΗΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΙΣ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ, 'Ή ΕΤΕΡΑ 
ΑΡΧΗ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΣ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΥΡΓΟΝ 
'"Η ΕΤΕΡΑΝ ΑΡΜΟΔΙΑΝ ΑΡΧΗΝ ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσωπιών ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρητάι ώς 6 περί Εκχωρήσεως 
της ένασκήσεως τών 'Εξουσιών τών Άπορρεουσών εκ τίνος Νόμου. 
Νόμος τοΟ 1962. 

2. *Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν αλλιώς ττροκύπτη εκ τοϋ κειμένου — 
«Έξουσίαι άπορρέουσαι εκ τίνος Νόμου» σημαίνει τάς εκτελεστικής 

ή .διοικητικής φύσεως εξουσίας ή καθήκοντα δι* ων περιβέβληται το 
Ύπόυργικόν Συμβούλιον, ή "Υπουργός τις. ή "Ανεξάρτητος "Αξιωμα
τούχος ή έτερα αρχή έν τη Δημοκρατία, δυνάμει οιουδήποτε Νόμου 
ή διοικητικής πράξεως γενομένης κατ* έξουσιοδότησιν Νόμου. 

' Εξουσία ■ 
εκχωρήσεως 
τής ένασκή
σεως τών 
εξουσιών τών 
άπορρε
ουσών 
6κ τίνος 
Νόμου 

3.—(Ι) 'Οσάκις δυνάμει Νόμου ή διοικητικής πράξεως γενομένης 
κατ' έξουσιοδότησιν Νόμου τό "Υπόυργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου
σίαν ένασκήσεώς οΙωνδήπότε εξουσιών άττόρρεουσών έκ τίνος Νόμου, 
τό Ύπόυργικόν Συμβούλιον, έκτος έάν διάΝόμου ρητώς απαγορεύεται 
ΤοΟτο, δύναται διά της έπί τούτω άτ^ρφάσεως νά εξουσιοδότηση τόν 
άρμόδιον Ύπουργόν f] τόν αρμόδΐον "Ανεξάρτήτον Άξιωματόυχον 
της Δημοκρατίας ή έτέραν άρμοδίαν αρχήν έν Τη Δημοκρατία, δπως 
ένασκτ) τάς τοιαύτας εξουσίας έκ μέρόύς τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου, 
ύπό τοιούτους δρους. εξαιρέσεις καΐ επιφυλάξεις, ώς τό Ύπόυργικόν 
Συμβούλιον ήθελεν έν τή τοιαύτη άποφάσέι καθορίσει. 

(2) 'Οσάκις δυνάμει Νόμου ή διοικητικής πράξεως γενομένης κατ" 
έξουσιοδότησιν Νόμου Υπουργός τις fj 'Ανεξάρτητος τις 'Αξιωματούχος 
τής Δημοκρατίας fj έτερα άρχτ) έν rg. Δι^μ^ρ^ίί^ κέκτηται έξ#υ#ίαβ 
ένασκήσέωζ όΙ&ν^Υτ&Τε «Εόυ^ϊΟν ■•mtyp^mw^hc Τίνος Ν%ου, & 
τοιοΟίος Ύιτουργός, "Ανεξάρτητος 'Αξιωματούχος f) αρχή, £ # % έ%ν 
6ιά Νόμου ρητώς απαγορεύεται τοδτο, δύναται ν4, .4ξρν^^Ι^. τ^ 
γρόφφζ όΐονο^ττοτ* πρ&ατωΐτον κάτ&χον ^ μ ο ^ ν % ^ ί | | ^ ^ ^ ^ ί 8 | £ ι ^ 


