74*

81 το0 1967.

«(3) .'Εάν-καθ* οιονδήποτε χρόνον άπό της Οπό τίνος λειτουργού
έξελέγξεως αποθεμάτων καπνού των αποταμιευμένων ύπό τίνος
καπνοβιομηχάνου, προς χρήσιν έν τη βιομηχανία καπνού, εντός
αποθήκης αποταμιεύσεως, ή κατά βάρος ποσότης του καπνού, ή ενα
πομένουσα έν τη αποθήκη, εΐναι έλάσσων της ποσότητος, ήτις Μδει
να εύρίσκετο έν αύτη συμφ ώνώς προς τους λογαριασμούς τους
τηρούμενους βάσει Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος
άρθρου καΐ δεν δύνανται νά δοθώσιν εξηγήσεις ΊκανοποιοΟσαι τόν
Διευθυντήν διά τό επί τό έ"λαττον ποσόν ή μέρος αύτου, τότε διά
τους σκοπούς του άρθρου 76 ολόκληρο ν τό επί τό.έλοτπον ποσόν
λογίζεται ώς βιομηχανοποιημένος καπνός καί υπόκειται είς φόρόν
καταναλώσεως κατά τόν εκάστοτε ,μέγιστον έν ίσχύΐ συντελεστήν
τόν βαρύνοντα βιομηχανοποιημένα καπνά, ώς οδ.τος δείκνυται έν
τω Τρίτω Πίνακι του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Κατα
ναλώσεως (Επιβολή και Επιστροφή τούτων) Νόμου καί, άνευ
επηρεασμού του έν λόγω άρθρου, ό καπνοβιομήχανος υπόκειται
είς χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρώλ/».

Ό περί Μεταβιβάσεως της 'Α σκήσεως των 'Α ρμοδιοτήτων της Ελληνικής
Κοινοτικής Συνελεύσεως και, περί Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός),
Νόμος του 1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Kol·'
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Α ρθρω 52 του Συντάγματος.
"Αριθμός 5β του 1969
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ
Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1965*.
Συνοπτικός
τίτλος.

1 2 τ ο 0 1965
45 τοΟ 1965
49τοΰ1966
5 0 τοΟ 1967
87 τ ο ϋ 1 9 6 8 .
ΤροποτιοΙησις
τοϋ "άρθρου 10
τοΟ βασικοΰ
νόμου.

55τοϋ1969.

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβιβάσεως της
"Ασκήσεως τών 'Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως καί περί 'Υπουργείου Παιδείας (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ
1969 καί θά άναγινώσκηται δμου μετά του περί Μεταβιβάσεως της
Ασκήσεως τών 'Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύ
σεως καί περί 'Υπουργείου Παιδείας Νόμου του 1965 (έν τοις εφεξής
αναφερομένου ώς « δ βασικός νόμος»).
2. Τό άρθρον 10 του βασικού νόμου (ώς τοΟτο έτροποποιήθη. ύπό
τών άρθρων 2 τών Νόμων 45 του 1965,. 49. του 1966, 50 του 1967 καί
87 του 1968) τροποποιείται διά τής έν τοις έδαφίοις (1) καί (2) αντι
καταστάσεως τών λέξεων « μέχρι τής λήξεως τής παραταθείσης θη
τείας τώγ Μελών τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων συμφώνως τών
διατάξεων τοΟ περί Μελών της Βουλής τών, "Αντιπροσώπων (Παρά
τασις της θητείας) Νόμου του 1968» διά τών λέξεων « μέχρι τής λή
ξεως τής παραταθείσης θητείας τών Μελών της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων συμφώνως τών διατάξεων του περί Μελών της Βουλής τών
'Αντιπροσώπων (Παράτασις της θητείας) Νόμου του 1969».

