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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΓΑΡ Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω Ά ρ θ ρ ω 52 τοϋ Συντάγματος ό ύττό της Βουλής των 
Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί ειδικεύσεως πιστώσεως ττοσοΟ μη 
υπερβαίνοντος τάς δεκαπέντε χιλιάδας λίρας δια την χρήσιν του έτους τοϋ 
λήγοντος τήν τριακοστήν ττρο^την Δεκεμβρίου χίλια έννεακόσια έξήκοντα, 
το κείμενον τοϋ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοϋ Προέδρου καΐ 
του "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εϊς τήν Έπίσημον 
'Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 3 τοϋ I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΟΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ. ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑΠΓ.ΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
Τ Η Ν ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ Λ Η Γ Ο Ν Τ Ο Σ Τ Η Ν ΤΡΙΑ

ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΡΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς δαπανάς Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου, I960, δΓ δς δεν έχει ήδη γίνει νόμιμος πρό

βλεψις ή δέν θά γίνη μετά ταϋτα τοιαύτη δια νόμου. 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι . Ό παρών νόμος θά αναφέρεται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
"Αναπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 2) του I960. τίτλος. 

(21) 



Λληρφμη^έκ 

«?μρΟ* iTOcylpu. 
ταμείου ιτοσοΟ 
ί 15,000 ©νά 
ΐήν χρηαιν 
•ίοΟ Ε\ους 
TOO λ'ήγοντ.Ί-, 
ί'ήν 31 ην 
Δίκεμ6ρίυυ, 
1960. 

.% £1εριπλέον των. ποσών ατινα έψηφίσθησαν τ^δη νομίμως 
ώς είδ,ικευθέΐσαι πιστώσεις: διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας fj 
2ίτινα;μέτά ταύτα θα ψηφισθωσι νομίμως ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις 
διά Ϋην'χρήσιν ταύτην. εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογα
ριασμού παγίου ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή 
διό τήν χρησιν του Ετους του λήγοντος την 31ην Δεκεμβρίου, 
I960, ποσόν μή υπερβαίνον τάς δεκαπέντε χιλιάδας λίρας προς 
κάλυψιν τών οάπανών της Δημοκρ'ατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

ΕΙδΙκευσις 
•tOv Βόπτανη
θηυομίνων 
■ποσών. 

ίκοποί 
δι' οΟς t)u 
δαττανωνιαι 
κατόπιν 
εγκρίσεως 
ίοΟ'Υπουρ
γικού Σομ ' 
βουλίου. 

ΚοίτάΟεσις 
Λογαριο;θ[ΐοΟ 
καΐ "Εκθέ
σεως , ύπό. 
τόί). Ύιτουρ . 
γοϋ Οίκο. 
νρμικΟν. 

3 Τό ύπό τοΟ άρθρου. 2 χορηγού με νόν. ποσόν χορηγείται 
ώς εΙδικευφεΤσα πίστωσις διό τους σκοπούς τους αναφερομένους 
είς τό έν τω εττισυ/ημμένω Πίνακι κέφάλαιον καί ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κέφάλαιον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται 
νά χρηοίμοποιηθί] καί δαπανηθη διά τους έν τω κεφαλαιω τούτω 
αναφερομένους καί έξειδικευομένους σκοπούς. 

4. Τό έν τ ω άρθρω 1 άναφερόμενον ποσόν ή οιονδήποτε μέρος 
τούτου θα δαπανηθή δι 'δλους ή διά τινας των σκοπών των 
αναφερομένων έν τω Πίνακι κατόπιν εγκρίσεως του 'Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

5. Εντός ενός μηνός άπό τής εγκρίσεως τοΟ Υπουργικού Συμβου
λίου οίασδήποτε δαπάνης εκ του ποσοϋ τούτου δέον νά κατατεθζ 
ύπό του Υπουργού ΟΙκονομικών εϊς τήν Βουλήν των 'Αντιπρο
σώπων πλήρης λογαριασμός, δστις νά δεικνύη λεπτομερείας του 
δαπάνηθέντος ποσού καί τάς συνθήκας.καΐ περιπτώσεις ύφ* ας 
τούτο έδαπανήθη μετά εκθέσεως, δτι ή τοιαύτη δαπάνη έγένετο 
κατόπιν εγκρίσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου. 

ΠΙΝΑΞ. 

*Αρ. Κέφάλαιον 

Τϊ 1'Εκτακτα 
ι 

. ΤάκτικαΙ 
Δαπάναι 

#5,000 

Σκοποί 

Απρόβλεπτοι έκτακτου φύσεως 
δαπάναι ώς πλημμυρά!, σεισμό^ 
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