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9. Ό περί Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιη
τικός) Νόμος του 1962 της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως κα
ταργείται. 

10.—(1) Ή Ισχύς των δια τοΰ άρθρου 6 του παρόντος Νόμου έντί
θεμένων έν τω βασικω Νόμω νέων άρθρων 16 και 17 θεωρείται ως 
άρξαμένη τήν 31ην Μαρτίου 1965, κατά δε τά λοιπά ή 'ισχύς του 
παρόντος Νόμου θεωρείται ως άρξαμένη τήν 12ην Ιουνίου 1970. 

(2) Πάσα έν τω περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμω, ως ούτος έτρο
ποποιήθη ύπό τοΰ περί Μέσης Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νό
μου τοΰ 1970, αναφορά ε'ις διάταξιν τοΰ περί Στοιχειώδους Εκπαι
δεύσεως Νόμου έντιθεμένην ή τροποποιουμένην διά τοΰ παρόντος 
Νόμου ερμηνεύεται τηρουμένων των διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), άνευ 
επηρεασμού παντός γενομένου ή μή γενομένου προ τής δημοσιεύσεως 
τοΰ παρόντος Νόμου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Κατάργησις 
Ε.Κ.Ν. 
7 το0 1962. 

"Εναρξις 
ισχύος καΐ 
μεταβατικοί 
διατάζεις ώς 
νρός τήν 
ίρμηνέίαν τοΰ 

περί Μέσης 
'Εκπαιδεύ

σεως Νόμου. 
Κεφ. 169. 
44 τοΰ1959 
60 τοΰ 1970. 

Ε.Κ.Ν. 
5 τοΰ 1960 
6 τ ο 0 1961 

1 6 τοΰ 1 962 
6 0 τ ο ϋ 1970. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμοΰ Νόμος (Άρ. 16) τοΰ 1970 εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 τοΰ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ

ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμοΰ Νόμον τοΰ 1970 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1970. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 16) τοΰ 1970. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοϋ λογαριασμοΟ Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς 'έβδομήκοντα εξ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών 
δαπανών τήζ Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύ
τη ν. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή kal δαπάνηθτ) διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριςΌμένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 

d έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποοοΰ 
£76 ,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
£τους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1970. 
ΕΙδίκευσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
ποοών. 
ΓΚναξ. 
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Π'ΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

•Αρ. | Κεψάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 

43Α "Εξωτερικοί 
Ύττηρεσίαι. 

10 
(>χ) 

Πρεσβεία Παρισίων 
'Αγορά Κτιρίου. 

Ολικόν 

£ 
76.000 

£ 76,000 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν όγοράν οΙκήματος είς 
Παρισίους διά τήν στέγασιν 
τών έκεΐ Γραφείων της Πρε
σβείας τής Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία τίμ; Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


