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Ό περί Ελαιολάδου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, τό κείμενον του 
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

2 3 τ ο ϋ 1 9 6 3 . 

ΤροποποΙησις 
τοΟ άρθρου 6 
τοΟ βασικού 
Νόμου. 

Αριθμός 67 τοΟ 1965 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

ΝΟΜΟΥ 1963 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ως ό περί Ελαιολάδου (Τρο

ποποιητικός) Νόμος του 1965, και θά άναγινώσκηται όμου μετά τοΟ 
περί Ελαιολάδου Νόμου του 1963 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 
«ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 6 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιεί
ται δια τής προσθήκης έν τούτω, αμέσως μετά τήν παράγραφον 
(γ) του εδαφίου (1), τής ακολούθου παραγράφου : 

«(δ) οιουδήποτε ελαίου ώς εδωδίμου μή περιέχοντος ελαιόλα
δο ν έκτος έάν έπί τών δοχείων εντός των οποίων περιέχεται 
και προσφέρεται προς πώλησιν εκτίθεται ευκρινής και ευα
νάγνωστος επιγραφή, περιγράφουσα επακριβώς τό εΐδος του 
έν τω δοχείω περιεχομένου ελαίου συμφώνως του καρποΰ 
ή του σπόρου έκ του οποίου τοΰτο προέρχεται». 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Άρ. 12) του 
1965, τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ 
Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
Λογαριασμοδ 
Ποτ/Ιου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£470,000 
διά τήν 
χρήσιν το0 
Ετους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 

'Αριθμός 68 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ
ΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 3 Ιην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δεν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 12) τοΰ 1965. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
τετρακοσίας καί έβδομη κοντά χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταότήν. 


