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Ό Τροποποιητικός ( Ά ρ . 3) τοΰ περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1968 Μά
μος τοΰ 1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας σύμφωνος τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 56 τοΰ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ 

ΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1968 

Επειδή τό κονδύλιον έν τω "Αρθρω 1 «Επιχορηγήσεις» τοΰ Κε Προοίμιον. 
φαλαίου 54 Α ύπό τον τίτλον «Επιχορηγήσεις» τοΰ περί Προϋπολο
γισμού Νόμου τοΰ 1968 ώς ψηφισθέν ύπό τής Βουλής των 'Αντιπρο
σώπων διεπιστώθη δτι ήτο ανεπαρκές : 

Διά ταΰτα, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό Τροποποιητικός ( Ά ρ . 3) Συνοπτικός 
τοΰ περί Προϋπολογισμοΰ Νόμου τοΰ 1968 Νόμος τοΰ 1969 κα ι θά τίτλος, 
άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Προϋπολογισμού Νόμου τοΰ 1968

 1 4 τ ο 0 1 9 6 8 

(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 

2. Ό (δασικός νόμος θά έρμηνεύηται κα ι έφαρμόζηται ώς έάν αντί. Τροποποίησις 
τοΰ ποσοΰ τών £800,000 είς τό "Αρθρον 1 «Επιχορηγήσεις» του Κε

 το0 "Αρθρου 
φαλαίου 54Α ύπό τόν τίτλον «Επιχορηγήσεις» ύφίστατο τό ποσόν τών ψα°αίον54Α 
£ 1,294,146. του βασικού 

νόμου. 

Ό περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1969 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 τοΰ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1967 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Τελωνείων Συνοπτικός 
καΐ Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1969, θά ιπλος. 
άναγιγνώσκηται δέ όμοΰ μετά τοΰ περί Τελωνείων και Φόρων Κατα
ναλώσεως Νόμου τοΰ 1967 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δα 82too 1967 
σικός νόμος»). 

2 . Τό άρθρον 98 τοΰ δασικού νόμου διά τοΰ παρόντος τροποποιεί τρσηοπ0(ηοκ 
τα ι , διά τής έν αύτω αντικαταστάσεως τοΰ εδαφίου (2) διά τοΰ άκο Τοθ άρθρου ·ο 
λούθου εδαφίου :

 Λ 

«(2) Ή Ισχύς τής τοιαύτης άδειας εκπνέει τή τριακοστή πρώτη 
ήμερα τοΰ μηνός Δεκεμβρίου τοΰ τρίτου έ"τους άπό τής "ημερομη
νίας τής εκδόσεως αυτής». 

3 . Τό άρθρον 125 τοΰ,βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος τρόπο Τροποποίηση 
ποιείται, διά τής έν* αύτω αντικαταστάσεως τοΰ. εδαφίου (3) διά τοΰ τοΰ άρθρον 
ακολούθου εδαφίου : "" ι'25τοθβσσι

• ' ■ ·· κου νόμου. · 

του βασικού 
νόμου. 


