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Τροποποίησις
toO άρθρου 1 3
του βασικού
νόμου.

3 . Τό άρθρον 13 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της έν αύτώ
προσθήκης μετά τάς λέξεις «τά τελειωμένα εμπορεύματα εξάγονται»
(γραμμή 24) του κόμματος και λέξεων, «φορτώνονται έπί πλοίων
ή αεροσκαφών ώς προμήθειαι αυτών ή παραδίδονται εις πρόσωπα,
οργανισμούς, αρχάς καΐ οργανώσεις δικαιουμένας δυνάμει του πα
ρόντος ή οιουδήποτε έτερου Νόμου είς τήν ατελή είσαγωγήν τοιού
των εμπορευμάτων».

"Εναρξις
Ισχύος.

4. Ή ίσχυς του παρόντος Νόμου άρχεται άπό της 1ης Ιανουαρίου
1968.

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ.. 3) του 1969 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος:
Αριθμός 22 τοΟ 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΠροοΙμιον.

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα Οπό της Βουλής
τών Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή.
Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι'
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ
1969.
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς. ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη
ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 3) του 1969.

"Εγκριαις
πληρωμής
έκ τοϋ λογα
ριασμοί)
Παγίου
Ταμείου
ποσοϋ
£38,207
διά τήν
χρήσιν τοΰ
Ιτους τοΟ
λήγοντος
Τήν 31 ην
Δεκεμβρίου
1969.

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αότήν
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν του έτους
τοΟ λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή
υπερβαίνον τάς τριάκοντα οκτώ χιλιάδας δίακοσίας ένενήκοντα
επτά λίρας προς κάλυψιν τών δαπανΦν τής Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας διά τήν περίοδο ν ταύτη ν.

ΕΙδΙκευσις
των δαπάνη
θησομένων
ποσών.
ΠΙναξ.

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τόύς σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τ φ Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΙ άρθρον τοΟτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμσποιηθρ καΐ δαπανηθρ διά τάς έν τώ κεφα
λ α ί ο κσΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριξομένας
υπηρεσίας καΐ σκοπούς.
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ΠΙΝΑΞ
ΤακτικαΙ Δα πάνα ι
Σκοποί
•Αρ.

Κεφάλαιον

58Α Χορηγίαι κα ΐ Συνει
σφορά!.

Άρ.

"Αρθρον
Κυβερνητικοί ΕΙσφο
ρα'ι είς τό Σχέδιο ν
"Ασφαλίσεως Γεωρ
γικών Προϊόντων.

Όλικόν

| Ποσόν
£
38,297

Διάθεσις χρημάτων προς
περαιτέρω έπιχορήγησιν τών
Γεωργικών Ταμείων Προνοία ς
τών 'Επα ρχιών Λευκωσία ς,
Λάρνακος, ΛεμεσοΟ κα ΐ Πά
φου διά να κα τα στη ομοιό
μορφος ή Δποζημίωσις τών
αγροτών είς δλα ς τάς "Επα ρ
χίας διά τό έτος 1968, ήτοι
ή πληρωμή είς πάντα ς τοΟ
50% της ζημία ς των.

£38.297

Έτοπώθη fiv τβ ΤυπογραψβΙω τής Κυπρι ακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία.

