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ΕΙδίκευοις 
τών δαττανη-

θησομένων 
ποοβν. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου H χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι-
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τα έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα, καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς εχαστον κεφάλαιον χαί άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται 
νά χρησιμοποιηθώ καί δάπανηθή διά τάς έν τώ κεφαλαία καΐ άρθρω 
τούτω αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

Συνήθεις Δαπάναι 

"Αρ. | Κεφάλαιον J "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν | 
Σκοποί 

67Α 

68Α 

Δικαστικόν 
Τμήμα. 

Γενικός Εί-

σαγγελεΰς. 

12 

7 

"Αγορά Μηχανο
κινήτων 'Οχη
μάτων. 

Μετάφρασις Νό
μων καί Νομι
κών "Εγγράφων 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
άγοράν νέου αυτοκινήτου 
διά τόν Προέδρον τοΟ 'Ανω
τάτου Δικαστηρίου. 

Διάθεσις προσθέτου πο
σού χρημάτων διά τήν αντι
μισθία ν π ρ ο σ ώ π ω ν απασχο
λουμένων ύπό τοϋ Νομικού 
Τμήματος διά τήν μετάφρασιν 
Νόμων και νομικών έγγρα
φων. 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των "Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Υπηρεσίας 'Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών (Τροπο
ποιητικός) (Νόμος του 1962, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό 
του Προέδρου και τοΰ "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς 
τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοπτι κός 
ιίτλος. 
Κβφ. 302. 
20τ60 1960. 
Παράρτημα 2 

Κύ&ερνή-
ο«ως : 
1>.8;1$60. 
•AVrifWrrA-

β*α6ις καεί 
βιαγίΚχφή * 
ώρισμένων 
Ορων, κ.τΛ. 

"Αριθμός 34 τοΰ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

.'" ΤΗΛΕΠίΚΟίΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΝ. ΚΕΦ'. 302. 
"Η Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως irrrn.

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρητάι ώ ς δ περί ^Υπηρεσίας 
"Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1962, καί 
θά άνάγιγνοόσκηται όμοό* μετά το& περί 'Υπηρεσίας 'Εσωτερικών Τηλε
πικοινωνιών Νόμου (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένου ώ ς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Ό βασικός Νόμος θά άναγιγνώσκητάι καί έφαρμόζηται— 
(α) ώς έάν πάσα αναφορά γενομένη έν αυτώ εΐ^ ττ^ν «'ΑπόΐκΙαν» f̂  

τό «Στέμμα» εΐχεν άντικατασταθή δΓ αναφοράς είς τήν «Δημο

κρατίαν», πάσα δέ αναφορά εις τόν «Κυβερνήτην» fj τόν «Κυβερ^

νήτην έν ΣυμβόυλΙω» δι" αναφοράς είς τό «*Υττσυργΐκόν=Σϋ|ίβ0ύ|' 
λιον»· 
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(β) ώ ς έάν πάσα αναφορά γενομένη έν αύτώ €Ϊς οιονδήποτε Τμήμα 
τής εν τω Ή ν ω μ έ ν ω Βασιλείς Κυβερνήσε ι ς τής Αφτής Μεγα
λειότητος είχε διαγραφή έξ αύτοΟ" 

(γ) άπά τής Ι ης "Απριλίου 1961 ώ ς έάν ή λέξις «Εσωτερικοί» (οσάκις 
αϋτη απαντάται, έκτος έν τω δ ρ ω «εσωτερικοί τηλεφωνικοί 
καΐ τηλεγραφικοί επιχειρήσεις τής Κέϊπλ Α·. Γουάϊαρλες Λτδ.») 
είχε διαγραφή έξ ούτοΰ" 

(S) τηρουμένων των διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Μέρους Μ 
του Παραρτήματος Β της Συνθήκης "Εγκαθιδρύσεως τής Δημο
κρατίας τής Κύπρου ήτις υπεγράφη έν Λευκωσία τή 16η 
Αύγουστου I960. 

3. Το άρθρον 13 του βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
διά τής αντικαταστάσεως των έν τή τελευταία αύτοϋ γραμμή διαλαμβα
νομένων λέξεων «απάντων των λοιπών συνδρομητών» διά τών λέξεων 
«παντός έτερου προσώπου». 

4. Τό άρθρον 29 τοΰ βασικού Νόμου και τό Δεύτερον Παράρτημα 
διά τοΰ παρόντος καταργούνται και αντικαθίστανται διά τοΰ ακολούθου :

29. "Η 'Αρχή δύναται νά απόκτηση άκίνητον Ιδιοκτησϊαν 
διά τους σκοπούς οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων αυτής 
δυνάμει τοΰ Παρόντος Νόμου, καϊ έάν ή τοιαύτη Ιδιοκτησία 
δέν δύναται νά κτηθή συμβατικώς δύναται νά κτηθή δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ. καί εϊς τήν άναγκαστι
κήν άπαλλοτρίωσιν ιδιοκτησίας διά δημόσιον ώφέλειαν 
άφορώντος, νόμου». 

«"Εζουο ία 
κ τ ή ο ε ο ς 
ii κινητού 
Ί6ιοκτ>|θίας 

ΤρΟΊΛΟΙίΟΐ-

ΐ)θις τοΟ 
άρθρου 1 3 
ΤοΟ ftd'OlKoC 
Γΐόμόυ. 

"ΑντικατΛ-

ο τ α ο ι ς τ ο ΰ 
ά ρ θ ρ ο υ 2 9 
τ ο ΰ βαοικ,οΰ 
Ν ό μ ο υ οιο: 
νέου ά ρ θ ρ ο υ 
κάΙ κ σ τ ά ρ -

γ η ο ι ς τοΰ 
Δ κ υ τ ί ρ ο υ 
Γίαραρτή-

μ α τ ο ς . 

Έτνπτώθη ίν τφ Τυττογραφβΐν της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Anmuola. 


