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1 1 . Τό άρθρον 20 (ώς τοΰτο άνηριθμήθη) του βασικού νόμου ΤροποποΙηοις 

τροποποιείται ώς ακολούθως : 20° ώ^ά^ 
(α) Διό: της δ ιαγραφής έκ της παραγράφου (θ) αύτοΰ των λέ ριθμήθη) τοΰ 

ξεων «οιωνδήποτε μελών τών στρατευμάτων της Αυτής Με βασικοΰ 
γαλειότητος ή* (προ'ιτη και δευτέρα γ ρ α μ μ α ί ) . νόμου. 

(β) Δια τής δ ιαγραφής έκ τής παραγράφου ( ια) αύτοΰ τοΰ 
άριθμοΟ «19» (πέμπτη γραμμή) και τής άντικαταστάσεο^ς 
του διά τοΰ αριθμού 18^. 

12 . "Ο (δασικός νόμος τροποποιείται διά τής εις τό τέλος αύτοΰ Προσθήκη 
προσθήκης τοΰ ακολούθου νέου άρθρου : 
νΕγκυρότης 22. Έ ν περιπτώσει α λ λ α γ ή ς τοΰ τύπου τοΰ δελτίου ταυ-
ιιαλα.ών τότητος διά κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τοΰ άρθρου 
.,ελτΐωνέ:. 20 ττάν δελτ ίο ν ταυτότητος εκδοθέν πρό τής τοιαύτης 
αλλαγής α λ λ α γ ή ς θα είναι εγκυρον μέχρις ακυρώσεως η αντικατα-
τυιου6ΚΛΤΙΟ-Ι στάσεως αύτοΰ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου.>. 
TCν ιτοτητος 

νέου αμθροι ι 
22. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 15) τοΰ 1971, εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 60 τοΰ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ 
ΓΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1971 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1971. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό^περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 15) τοΰ 1971. 
2 . 'Επιπροσθέτως τών π ο σ ώ ν άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν α ύ τ ή ν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τεσσαράκοντα χιλιόιδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τω Πινάκι κεφάλαια κα! άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό εις έκαστο ν κεφάλαιο ν καΐ άρθρον αναφερόμενο ν ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφα
λ α ΐ φ καΐ αρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠροοΙμιον. 
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