
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύττ' Άρ. 387 της Μης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Μεταβατικής Χορηγίας προς το Βοηθητικόν Ταμεΐον τοΰ Κλήρου 

τής Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος του 1965, το κείμε-
νον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 4 τοΰ 1965. 

ΝΟΜΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Ε Ι Σ ΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ TAME I ON ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ 
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ ΠΡΟΣ Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ι Ν ΤΗΣ Μ Ι Σ Θ Ο Δ Ο Σ Ι Α Σ 

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΑΥΤΗΣ 

ΕΠΕΙΔΗ ή Ιερά Αρχιεπισκοπή" Κύπρου ίδρυσε, διά τήν βελτίωσιν της Προοίμιον. 
οικονομικής θέσεως τοΰ κλήρου και τής ευημερίας αΰτοϋ, Εϊδικόν Τα
μεΐον Οπό τήν έπωνυμίαν «Βοηθητικόν Ταμεΐον Κλήρου» σκοπός τοΰ 
οποίου είναι ή συνεισφορά είς τάς άπολαβάς τοΰ Κλήρου καΐ ή παροχή 
προς αυτόν άλλων ευεργετημάτων 

Και επειδή προς τον σκοπόν δημιουργίας παγίων πόρων τοΰ Ταμείου 
διάφορα εκκλησιαστικά ιδρύματα άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν δπως συν
εισφέρουν εις αυτό ποσόν ουχί όλιγώτερον των τετρακοσίων χιλιάδων 
λιρών 

Και επειδή τό εισόδημα τοΰ Ταμείου δέν δύναται να έπαρκέση κατά 
τήν άρχικήν περίοδον τής λειτουργίας αύτοϋ προς κάλυψιν τής δαπάνης 
και άλλων αναγκών αύτοϋ' 

Και επειδή ή ευημερία τών διαφόρων τάξεων τοΰ πληθυσμού περιλαμ
βάνεται μεταξύ τών σκοπών τής πολιτείας και τό δημόσιον συμφέρον 
απαιτεί δπως ή πολιτεία ελθη συνεπίκουρος είς τήν λειτουργίαν τοΰ 
Ταμείου κατά τήν άρχικήν περίοδον τής λειτουργίας αύτοΰ : 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Μεταβατικής Χορηγίας Συνοπτικός 
προς τό Βοηθητικόν Ταμεΐον τοΟ Κλήρου τής 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου τίτλος. 
'Εκκλησίας τής Κύπρου Νόμος τοΰ 1965. 

2. "Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη αντίθετος Ερμηνεία. 
έννοια 

«Πάγιον Ταμεΐον» σημαίνει τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας 

(267) 



268 

Μεταβατική 
χορηγία. 

Έξουσιο-

δότησις 
Υπουργοί). 

«Ταμεϊον» σημαίνει το Βοηθητίκόν Ταμεΐον τοϋ Κλήρου της 'Ελλη
νικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, έκπροσωπούμενον ύπό 
τοϋ 'Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υ π ο υ ρ γ ό ν Οικονομικών. 

3.—(Ι) Κατά το οίκονομικόν έτος ί965 τό Πάγιον Ταμεΐον επιβαρύ
νεται με ποσόν διακοσίων χιλιάδων λιρών δπερ ό Υ π ο υ ρ γ ό ς θα πλήρωση, 
τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ, εδαφίου (2), εις τό Ταμεΐον ώς συνεισ
φοράν της Δημοκρατίας προς ένίσχυσιν τοϋ Ταμείου. 

(2) Τό υπό τοϋ Υπουργού πληρωθησόμενον δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) 
ποσόν επενδύεται, τη αιτήσει τοϋ 'Υπουργού, είς δάνειον προς τήν Δημο
κρατίαν εφ* ου θα πληρώνεται τόκος μη υπερβαίνων τον εκάστοτε ύπό 
της Δημοκρατίας πληρωνόμενον τόκον επί δανείων προς αυτήν, άπο
πληρωτέον είς περίοδον" πέντε ετών. 

4. Ό Υπουργός δύναται νά ττροβή είς οίανδήποτε πράξιν άπαιτου
μένην προς πραγμάτωσιν τών σκοπών τοϋ παρόντος Νόμου. 

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ 
Είς τόν περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων καΐ Τροχαίας Κινήσεως 

(Τροποποιητικόν) Νόμον του 1965 (άρ . 3 του 1965) άρθρον 2 (1) 
αντί. τών λέξεων «Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2Α καταργείται» ( γ ρ α μ μ ή 4) 
άνάγνωθι «Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 2Α, πλην τοΟ κεφαλαίου ( γ ) , καταρ
γείται». 

* 

'Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείω της Κυττριακης Δημοκοατία' έν Λί·)κωοις> Χ 


