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6. Τό άρθρον 10 του βασικού Νόμου διά του παρόντος καταργ είται Άντικατά
και αντικαθίσταται δια του ακολούθου :
*τασιςτ?η
«'Εξουσία
τοΰ Συμβου
λίου δπως
κατέχη Ιδιο
κτησίαν καΐ
συμβάλληται
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10. Τη συναινέσει του Υπουργ ικού Συμβουλίου το Συμβούλιον δύναται ν' άποκτα, κατέχη ή διαχειρίζηται οίανδήποτε κινητήν ή άκίνητον ίδιοκτησίαν ή ν' άποξενουται
ταύτης, προς τον σκοπόν της ένασκήσεως οιασδήποτε των
εξουσιών του η* εκτελέσεως οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων
του δυνάμει του παρόντος Νόμου, προσέτι δε νά συμβάλ
ληται.».
7. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν καθορι
σθησομένην υπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως
δημοσιευθησομένης εις την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

άρθρου 10
τοοβασικού

Μάμου,

"Εναρξις
Ισχύος,

Ό περί 'Αποσυρθέντος Χαρτονομίσματος Νόμος του 1966 εκδίδεται διά δη
μοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ
νως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 34 του 1966
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ
ΣΥΡΘΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ
ΤΟΣ Ε Ι Σ ΤΟ ΠΑΠΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άνάφέρηται ώς ό περί Άποσυρθέν
τος Χαρτονομίσματος Νόμος του 1966. 

Συνοπτικός
τίτλος.

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη αντί 'Ερμηνεία.
θετός έ'ννοια—.
«άποσυρθέν χαρτονόμισμα» σημαίνει χαρτονόμισμα των εκδόσε
ων 1917, 1930 και 1939 άποσυρθέν της κυκλοφορίας διά Προκηρύ
ξεως δημοσιευθείσης είς τό Τρίτον Παράρτημα της 'Εφημερίδος
της Κυβερνήσεως της 22ας Μαΐου 1958'
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Οικονομικών.
3 . Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως, δι' ειδοποιήσεως δημο
σιευομένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, όρίση δτι
ή ανταλλαγή οιουδήποτε αποσυρθέντος χαρτονομίσματος τερματι
σθή εντός εξ μηνών από τής ημερομηνίας της δημοσιεύσεως της ειδο
ποιήσεως.
4. Μετά τήν πάροδον της εξαμήνου προθεσμίας της προνοουμένης
υπό της κατά τό άρθρον 3 δημοσιευομένης ειδοποιήσεως ουδεμία άν
ταλλαγή αποσυρθέντος χαρτονομίσματος λαμβάνει χώραν και ή αξία
οιουδήποτε αποσυρθέντος και μή άνταλλαγέντος χαρτονομίσματος
μεταφέρεται είς τό πάγιον ταμεϊον της Δημοκρατίας.

Ε ξ ο υ σ ί α εις
Ύπουργόν
περί τερμα
τισμού ανταλ
λαγής απο
συρθέντος
χαρτονομί
σματος.
Μεταφορά
αξίας απο
συρθέντος
καΐ μή άνταλ
λαγέντος χαρ
τονομίσματος
είς πάγιον
ταμεϊον της
Δημοκρατίας.

