
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

όττ· Άρ. 880 τής 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί του Καταστατικού τοΰ Κοινοπολιτειακοΰ Όργανισμοΰ Τηλεπικοι

νωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν 
έπίσημσν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 22 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
'Επειδή, αϊ παράγραφοι 22 (στ), 32 (β), 41, 42, 43 και 44 του Κατά. προο(μΐον. 

στατικού του Κοινοπολιτειακοΰ 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών το 
όποιον έκυρώθη δια του περί Καταστατικού του Κοινοπολιτειακοΰ 
'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικού) Νόμου του 1968 έτροπο Ι26τοθΐ968. 
ποιήθησαν, ώς εμφαίνεται είς τόν Πίνακα, καΐ αί τροποποιήσεις αδται πίναξ. 
ενεκρίθησαν δι' αποφάσεως τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου ύπ* άρ. 
10301 και ήμερομηνίαν 25ην Φεβρουαρίου 1971" 

Και επειδή αί τροποποιήσεις αΟται δέον να κυρωθώσι διά Νόμου : 
Διά ταΰτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τοΰ Καταστατικού Συνοπτικός 
του Κοινοπολιτειακοΰ 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητι τ1τλ°ς· 
κός) Νόμος του 1971 και θά άνοτ>/ινώσκηται όμοΰ μετά του περί του 
Καταστατικού τοΰ Κοινοπολιτειακοΰ 'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Κυρωτικού Νόμου τοΰ 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «δ βα Ι26τοθΐ968. 
σικός νόμος») καΐ ό βασικός νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά άναφέ
ρωνται όμου ώς οι περί τοΰ Καταστατικοΰ τοΰ Κοινοπολιτειακοΰ 
'Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Νόμοι τοΰ 1968 εΌ>ς τό 1971. 

2 . *Εν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπττ) 
διάφορος Swoia— 

«Καταστατικόν» σημαίνει τό Καταστατικόν τοΰ Κοινοπολιτεια
κοΰ Όργανισμοΰ Τηλεπικοινωνιών* 

«τροποποιήσεις» σημαίνει τάς έν τω Πίνακι περιγραφομένας τρο
ποποιήσεις του Καταστατικοΰ. 

3 . At τροποποιήσεις διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰνται. 

<*05) 

Ερμηνεία. 

Κύρωσις τρο
ποποιήσεων. 



("Αρθρον 2) 
Παράγραφος 22 (στ) 

Μετά τάς λέξεις «του ετησίου προϋπολογισμοί)» νά προστεθούν at 
λέξεις «και οιουδήποτε συμπληροματικοΟ προϋπολογισμού». 

Παράγραφος 32 (6) 
Ή λέξις «Προϋπολογισμός» νά άπαλειφθί) καΐ νά αντικατασταθώ 

δια των λέξεων «ετήσιος καΐ συμπληρωματικός Προϋπολογισμός». 

Παράγραφος 41 
Εις τό τέλος της παραγράφου νά προστεθρ ή πρότασις : «Καθ' 

οιονδήποτε οίκονομικόν έτος ό Γενικός Γραμματεύς δύνοααι νά παρα
σκευάζη και ύπο$άλλη τω Συμβουλίω συμπληρωματικόν προϋπολο
γισμόν ή προϋπολογισμούς εμφαίνοντας προϋπολογιζσμένας δαπα
νάς επιπροσθέτως των δαπανών των περιλαμδοα/ομένων είς οίονδή^ 
ποτέ έγκεκριμένον προϋπολογισμό ν τοΟ έν λόγω έτους συμφώνως 
προς τήν παράγραφον 43». 

Παράγραφοι 42, 43, 44 
Νά άπαλειφθη ή λέξις «προϋπολογισμός» και νά άντικατασταθη 

διά των λέξεων «ετήσιος και οιοσδήποτε συμπληρωματικός προϋπο
λογισμός,». 


