ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
ύπ' 'Αρ. 575 τής 18ης ΜΑΨΟΥ 1967

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό πε ρί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1967 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον ε φημε ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως
τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος.
'Αριθμός 21 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Χαρτοσήμων (Τρο Συνοπτικός
ποποιητικός) Νόμος τόΟ 1967 και θά άνάγινώσκήτάί όμόυ μετά του τίτλος.
περί Χαρτοσήμων Νόμου του 1963 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 19 του 1963.
«ό βασικός Νόμος*).
2 . Τό Πρώτον Παράρτημα του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς Τροποποίησις.
Ακολούθως :
τοϋ Πρώτου
(α) Τό Κεφάλαιον 3 αύτου ύπό τήν επικεφαλίδα «ΣΥΜΒΑ JJw 1 *»"'
Σ Ε Ι Σ » τροποποιείται διά της προσθήκης ευθύς μετά τήν
παράγραφον (γ) των έν αύτω εξαιρέσεων των κάτωθι πα
ραγράφων :
«(δ) Πώλητήριόν έγγραφον καΐ παν έν γένει έγγραφον
άφορων είς τήν άγοράν πλοίου ή μεριδίου αύτου ή
οιουδήποτε άλλου συμφέροντος έν αύτω προς έγγρά·
φήν είς τό Κυπριακόν Νηολόγιον καΐ παν τοιούτον
έγγραφον άφορων εις τήν πώλησιν καΐ έν γένει συμ
βατικήν μεταβίβασιν πλοίου ή μεριδίου αύτου ή άλ
λου συμφέροντος έν αύτω εγγεγραμμένου είς τό Κυ
πριακόν Νηολόγιον*
(ε) Σύμβασις και παν έν γένει έγγραφον άφορων είς
ύποθήκην πλοίου εγγεγραμμένου είς τό Κυπριακόν
Νηολόγιον ή μεριδίου αυτού" ή οίουδήποτε άλλου συμ
φέροντος έν αύτω».
(6) Τό Κεφάλαιον 12 αύτου ύπό τήν επικεφαλίδα «ΕΤΑΙΡΕ1ΑΙ»
τροποποιείται διά της αντικαταστάσεως της παραγράφου
(έ) αυτού' διά της κάτωθι :
«(ε) "Εγγραφον δι' οδ συνιστάται ύπό τίνος εταιρείας
εμπράγματο ν βάρος άλλο ή υποθήκη πλοίου έγγε
(477)

478
γραμμένου ε ίς τό Κυπριακόν Νηολόγιον ή με ριδίου
αύτου ή οιουδήποτε άλλου συμφέροντος έν αύτώ :
Έ π ι του δια του έγγραφου τούτου ασφαλιζομένου
μεγίστου ποσού*
..
Διακόσια μίλς δια κάθε
£100 η μέρους αυτών».
* Εναρξις
ισχύος τοϋ
παρόντος
ίϊόμου.

3 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ από της 1ης Σεπτεμβρίου
1966.

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 3) του 1967 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 22 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ.
ΠροοΙμιον.

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βου
λής των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς
τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1967 ει ναι ανεπαρκή.
Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι'
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του
1967.
..
 
( ..
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Συμπλη
ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 3) του 1967.

"Εγκρισις
πληρωμές
έκτοΟ
Λογαριασμοί
Παγίου
Ταμείου
ποοοϋ
£5.832
οιάτην
χρήσιν τοΟ
Ετους το0
λήγοντος
τήν 31 ην
Δ>ΚΕμβρ(ου
1967.

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
εϊδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυ
τήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του
έτους τοΟ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967 ποσόν
μή υπερβαίνον τάς πέντε χιλιάδας όκτακοσίας τριάκοντα δύο λίρας
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά
τήν περίοδον ταύτην.

ΕΙδΙκβυσις
τών δαπάνη θηοομίνων
ποσών.
Πίνας.

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς' τους ανα
φερομένους εις τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή
υπερβαίνον τό είς τό· κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και αρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας
υπηρεσίας και σκοπούς.

