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Κατάργη-
σις του 
Λρθρου 21 
καΐ έτκχν-
αρίθμησις 
τοΟ 
ώρθρου 22 
τοΟ βασικοϋ 
Νόμου. 

συμφέρον οίίτως άπαιτή, ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων 
δύναται δι* αποφάσεως αυτής νά κηρύξη πασαν έτέραν 
περιοχήν έν Κύπρω ώς έλεγχομένην περιοχήν. 

(3) Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δύναται δι* αποφά
σεως αυτής νά άπαλλάξη οιαδήποτε υποστατικά εργασίας 
ή τάξιν ή ομάδα υποστατικών εργασίας κειμένων εντός 
ελεγχομένης περιοχής έκ τής εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου. 

(4) Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δύναται δι' αποφά
σεως αυτής νά κηρύξη οιανδήποτε έλεγχο μένη ν περιοχήν 
ή οιονδήποτε μέρος αυτής ώς μή αποτελούσαν πλέον 
έλεγχομένην περιοχήν, έν τοιαύτη οέ περιπτώσει αϊ δια
τάξεις του παρόντος Νόμου θά παύσουν νά Ισχύουν έν 
σχέσει προς υποστατικά εργασίας κείμενα εντός τής 
περιοχής ταύτης». 

4. Τό άρθρον 21 του βασικού Νόμου διά του παρόντος καταργεί
ται και τό άρθρον 22 του βασικού Νόμου διά του παρόντος αριθμεί
ται ώς άρθρον 21. 

Συμφώνως τω Άρθρω 58 του Συντάγματος ό ύπό τής Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί ΕΙδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
(Άρ. 5) του 1961, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου καΐ του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν 'Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Αριθμός 40 τοΟ 1961 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1Δ1ΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου, \96\* οι" δς δέν £χει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά τα8τα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Ειδικεύσεως Συμπληρω

ματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 5) 'τοΟ 1961. 
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2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας η άτινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1961, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
πεντήκοντα χιλιάδας εκατόν καί όγδοήκοντα λίρας προς κάλυψυν τών 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εϊς τά εν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καί ποσόν μή υπερβαίνον 
τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και αρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

"Εγκρισις 
■πληρωμής 
έκ τοΰ 
λογαριασμοί) 
Παγίου 
Ταμείου 
ττοσοΟ 
£50,180 διά 
τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31ην Δεκεμ
βρίου, 1961. 

Ε1δ(κευσις 
των δαπανη
θή σο μένων 
ποσών. 

ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

'Αριθ. | Κεφάλαιον |"Αριθ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

18Α 

65Α 

69Α 

'Υπουργεί ον 'Εμπο
ρίου καί Βιομηχα
νίας. 

Χορηγίαι καί Συν
εισψοραί. 

Ύπηρεσίαι Ευημερίας 

(6) 

17 

Άποδοχα! Προσω
πικοΟ. 

"Ανώτερος Βοηθός 
"Εμπορίου καί Βιο
μηχανίας. 

Ραδιοφωνικόν Ί δ ρ υ 

μα Κύπρου. 

Ύπηρεσίαι Ευημερίας 

Ό λ ι κ ό ν 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν δημιουργίαν μιας 
προσθέτου θέσεως 
"Ανωτέρου Βοηθού 
'Εμπορίου καί Βιομη
χανίας είς τό Ύπουρ
γεΐον 'Εμπορίου και 
Βιομηχανίας. 

Προς κάλυψιν τής δα
πάνης προσθέτου χορη
γίας ί ΐ ς τό Ραδιοφω
νικόν Ίδρυμα Κύπρου 
ώς και τοΰ ποσοΰ τών 
εισφορών άφυπηρετή
σεως τοΰ πληρωτέου 
ύπό τοΰ Ιδρύματος 
είς τήν Κεντρικήν Κυ
βέρνησιν έν σχέσει 
προς Κυβερνητικούς 
υπαλλήλους υπηρε
τούντος επί αποσπάσει 
παρά τώ Ίδρύματ ι . 

Ποσόν άππιτούμενον 
προς κάλυψιν τών 
προσθέτων αναγκών 
τοΰ Τμήματος Ευημε
ρίας μέχρι τέλους τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφβίω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


