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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2162 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1986 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 3) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 120 του 1986 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1985 ΚΑΙ 1986 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Εκτάκτου 

Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 
3) Νόμος του 1986 και θα «ναγιγνώσκηται ομού μετά των περί 
Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμων του 
1985 και 1986 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι 
περί Εκτάκτου Εισφοράς διά την Άμυναν της Δημοκρατίας Νόμοι 
του 1985 έως (Αρ. 3) 1986. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται 
διά της εκ του ορισμού του όρου «Διευθυντής» διαγραφής της λέξεως 
«και» (τρίτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά κόμματος και 
της προσθήκης, ευθύς μετά το γράμμα «(θ)» (τρίτη γραμμή), της 
λέξεως και γράμματος «και (i)». 

3. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των αριθμών 

και της λέξεως «31ης Ιουλίου 1986» (τρίτη γραμμή) και 
της αντικαταστάσεως αυτών διά των αριθμών και της 
λέξεως «31ης Δεκεμβρίου 1986»· και 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

5 του 1985 
7 του 1986 

92 του 1986. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) δια της εκ του εδαφίου (5) αυτού διαγραφής της λέξεως 
«και» (πέμπτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά 
κόμματος και της προσθήκης, ευθύς μετά το γράμμα «(θ)» 
(πέμπτη γραμμή), της λέξεως και γράμματος «και (ΐ)». 

Τροποποίησις 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρον 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Διά της εν αρχή του εδαφίου (2) αυτού προσθήκης των 

λέξεων «Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3)»· και 
(β) διά της διαγραφής του εδαφίου (3) αυτού και της 

αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 
«(3) Ουδέν ποσόν διατίθεται εκ του Ταμείου άνευ 

της εκ των προτέρων εξουσιοδοτήσεως της Βουλής των 
Αντιπροσώπων διά την διενέργειαν της τοιαύτης δαπά

νης, κατόπιν εισηγητικής προτάσεως της Κοινοβου

λευτικής Επιτροπής Αμύνης ' και τη προηγουμένη 
ενημερώσει της τελευταίας υπό της Επιτροπής Δια

χειρίσεως του Ταμείου.». . 

Τροποποίησις 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το εδάφιον (1) του άρθρου 10 του βασικού νόμου καταργείται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου:— 

«(1) Το Ταμείον ελέγχεται υπό του Γενικού Ελεγκτού της 
Δημοκρατίας, οι δε εξηλεγμένοι λογαριασμοί αυτού υποβάλλονται 
υπό της Επιτροπής εις το Υπουργικόν Συμβόύλιον και εν συνεχεία 
εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων ομού μετά του απολογισμού 
διά την οικονομικήν διαχείρισιν του Ταμείου δι' έκαστον έτος δι' 
έγκρισιν.». 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
r.v άυτώ προ
σθήκης νέου 
άρθρου. 

«Αδικήματα 
και ποιναί. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης, 
ευθύς μετά το άρθρον 15 αυτού, του ακολούθου νέου άρθρου 16, των 
υφισταμένων άρθρων 16 και 17 αναριθμρυμένων ως άρθρων 17 και 
18, αντιστοίχως:—: 

16.—(1) Παν πρόσωπον εις το οποίον προτείνεται 
προμήθεια ή άλλο οικονομικόν όφελος, διά τους σκοπούς 
αγοράς οιουδήποτε αντικειμένου πληρωνομένου εκ του 
Ταμείου, και το οποίον παραλείπει να αναφέρη τούτο 
γραπτώς και ενυπογράφως εις την Κοινοβουλευτικήν Επι

τροπήν Αμύνης, είναι ένοχον αδικήματος και εν περι

πτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαί

νουσαν τα τρία έτη. 
(2) Παν πρόσωπον κατέχον . δημόσιον αξίωμα ή 

ευρισκόμενον εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας το οποίον 
αποδέχεται προμήθειαν ή άλλο οικονομικόν όφελος διά 
την αγοράν οιουδήποτε αντικειμένου πληρωνομένου εκ 
του Ταμείου, είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα 
δέκα έτη.». 


