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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Έγγραφων (Ειδικά Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος
του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και
του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 77 του 1963

Συνοπτικός
τίτλος.
57το0 1961.
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Νόμου.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΕΛΟΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1961
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εγγράφων
(Ειδικά Τέλη) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, θά άναγινώσκηται
δε όμοϋ μετά του περί 'Εγγράφων (Ειδικά Τέλη) Νόμου του 1961' ό
βασικός Νόμος μετά του παρόντος Νόμου δύνανται νά άναφέρωνται
ώς οι περί 'Εγγράφων (Ειδικά Τέλη) Νόμοι του 1961 εως το 1963.
2. Το Παράρτημα του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροπο
ποιείται, διαγράφονται δε έξ αύτου αϊ παράγραφοι (β) και (γ) ύπό
το Κεφάλαιον 147 ύφ' οδ καλύπτεται ό «περί Καπνού Νόμος» και
αϊ έπόμεναι παράγραφοι (δ) και (ε) ανακατατάσσονται ώς παρά
γραφοι (<ο) και (γ) αντιστοίχως.

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον
Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 19) του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκ
δίδεται ύπό του Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προοίμιον.
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'Αριθμός 78 του 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒ ΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒ ΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ των δαπανών της
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θά γίνη
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 19)
του 1963.
2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
εΐδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ Ταμείου 'Αναπτύξεως τής Δημοκρα
τίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν
τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τάς
τεσσάρας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.
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3. Το ύττό τοϋ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς εΐδικευ Είδίκευσις
θεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομένους ™ν ^«νη
εις το εν τω Πινάκι κεφαλαιον και άρθρον και ποσόν μη υπερβαίνον πόσών.
το εις το κεφαλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν δύναται
να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή δια τάς εν τω κεφαλαίω και αρθρω
τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς.
ΠΙΝΑΞ
Δαπάναι Αναπτύξεως
Σκοπός
Άρ. | Κεφαλαιον

| Άρ

Άρθρον

Ποσόν

Διάθεσις χρημάτων δια
την άνέγερσιν Φυσιοθε
ραπευτικής Πτέρυγος δι'
'Ανάπηρα Παιδία ήτις θά
είναι συνδεδεμένη μετάτής
νεόδμητου Φυσιοθεραπευ
τικής Μονάδος του Γενι
κού Νοσοκομείου Λευκω
σίας—ώς ειδικώς καθο
ρίζεται είς τους δρους τής
υπό τού Ροταριανού Συλ
λόγου Λευκωσίας γενο
μένης εκ £4,000 δωρεάς.

Άνέγερσις νέας
Φυσιοθεραπευτι
κής Πτέρυγος δι'
'Ανάπηρα Παιδία

Όλικόν

£4,000

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

