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3. Τό υπό του δρθρου 2 χορηγουμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι-
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τσΟς σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τα έν τώ Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό δι* Κκαστον κε/φάλαιον και δρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφαλαίω καΐ αρθρω τούτω 
άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

•Αρ. 

28Α 

30Α 

40Α 

Συνήθεις Δαπάναι 

Κεφάλαιον | 'Αρ. | Ά ρ θ ρ ο ν | Ποσόν 

Υπηρεσία Μετανα
στεύσεως. 

Ύπουργε ϊον 'Εξωτε

ρικών—Διοίκησις. 

'Επιχορηγήσεις. 

7 

Ι 

Ι 

Διαβατήρια 

ΆποδοχαΙ 
Προσωπι

κού. 

'Επιχορηγή
σεις. 

"Ολικόν . . 

ι 

2,500 

678 

750.000 

£753.178 

Σκοπός 

Προς κάλυψιν τής δα
πάνης διά πρόσθετα δια
βατήρια απαιτούμενα διά 
τήν Κυπριακήν Δημοκρα
τίαν. 

Διά τήν διάθεσιν χρη
μάτων διά τους μισθούς 
τών θέσεων ενός Κρυ
πτογράφου καί ενός Ά ρ 
χειοφυλακος. Τάξεως Α', 
δημιουργηΟεισών δυνά
μει του Νόμου Ά ρ . 25 
τοϋ 1961. 

Προς κάλυψιν της δα
πάνης έπιχορηγήσεως 
της πληρωτέας εϊς τήν 
Κυπριακήν Έπιτροπήν 
Σιτηρών διαρκοϋντος τοϋ 
1961. 

■ 

Συμφώνως τώ Άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος, ό υπό της Βουλής τών Αντιπρο
σώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 8) 
τοϋ 1961, τό κείμενον τοϋ όπο(ου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοϋ Προέδρου καί τοϋ 
Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν 'Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως. 

Αριθμός 50 τοϋ 1961 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΈΎΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ TAZTRjAKOXJAZ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΒΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

προοίμια. ΕΠΕΙΔΗ κ*άθίσταΐαι ά'νάγκαία\ή ττρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1961, δι ' ας δέν ε*χει ήδη νίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 6έν 
θά γίνη μετά τάϋτα τοιαύτη όφ" ρίουδήπστε νόμου. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως ;—

Συν«ρπκός i . Ό παρών νόμος θά άναφέοηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συμπλη-
xW&u ρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 8) τοΟ 1961. 

ΕίδΙκευσις 
τών δαπάνη-

θησομένων 
ποσών. 


