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2. Έττιττρρσθέτως τών- ποσών ατινρ έψηφίσθησαν ήδη- νομίμως Φζ 
εϊδικέυθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρησιν της Δημοκρατίας ή ατινά. μετά 
ταϋτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώ ς τοιάυτ,άι δια τήν αυτήν χρησιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθη £κ τοΰ λογαριασμοί) Π,ςγίου Ταμείο.υ της 
Δημοκρατίας και χρησιμοττοιηθή διά τήν χρησιν του έτους τοΰ λήγοντος 
τήν 31 ην Δεκεμβρίου. 1961, ποσόν μή υπερβαίνον τάς τριάκοσίας 
χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύιην. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενοι ποσόν χορηγείται ώς εϊδι
κευθεΤσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό εν τω Πίνακί κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον πΌσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανήθή δίά τάς £ν τω κεφάλαιω ΚαΙ 
αρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας' 
και σκοπούς. 

"Εγκρισις. 
πληρωμής

1 

έκ τοΟ λογα
ριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ιοσοϋ 
1300,000 
6ιά τήν 
χρησιν τοΰ 
£τους του 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δοκεμβρίοιι, 
1961. 
Είδίκευσις 
τών δαπάνη
θησομίνοιν 
ποσών. 

ΠΊΝΑ: 
Συνήθεις Δαπάναι 

Σκοπός 
*Αρ. 

4 Ι Α 

Κεφάλαιον 

Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια και Προ-

καταβολαί. 

Ά ρ . 

2 

"Αρθρον . 

Δάνειον εις τάς δύο 
Κεντρικός Συνερ

γατ ικός Τράπεζας 
προς άνακούφισιν 
τών εκ της ανομ

βρίας πληγέντων 
γεωργών. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

L 
. 300,000 

: 
£300.000 

> 

" 

Διάθεσις χρημάτων δι* 
άνακούφισιν τών εκ 
της ανομβρίας πλη

γέντων γεωργών 
ύπό μορφήν δανείων 
διά καλλ ιεργητ ικούς 
σκοπούς. 

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 τοΰ.Συντάγματος, ό ύπό της! Βουλής τών Αντ ιπρο
σ ώ π ω ν ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 9) 
τοΰ 1961, τό κείμενον τοΰ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και τοΰ 
'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς τήν 'Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως. 

'Αριθμός 51 τοΰ 1961 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ
Δ Α ! ΕΠΤΑ&ΌΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 1961, δι* ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θά γίνη μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 

Ι. "Ο παρών νόμος θά άναφέρηται ώς ό πέρι Είδικέύσεως'Συμπλη*-' Συνοπτικός 
ρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 9) τοΰ 1961. τίτλος. 
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"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ ίου λογα
ριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£185.750 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
Ιτους τοΰ 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ
βρίου, 1961. 

ΕίδΙκευσις 
των δαπάνη· 
θησομένων 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώ ς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1961, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν καΐ όγδοη κοντά πέντε χιλιάδας έπτακοσίας και πεντήκοντα 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 και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαΐον και άρθρον και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή Κύ\ Οαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω καΐ 
άρθρω τούτω αναφερομένης' καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

44Α 

Συνήθεις Δαπάναι 

"Αρ. | Κεφάλαιον | *Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 

"Ανάπτυξις Μεταφορά είς τό 
Ταμεΐον 'Ανα
πτύξεως. 

Όλικόν 

Διά νά καταστή δυ
νατή ή μεταφορά χρη
μάτων έκ τοΰ λογαρια
σμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας είς τό 
Ταμεΐον 'Αναπτύξεως 
διά τήν έκτέλεσιν δια
φόρων έργων εκτιθεμέ
νων είς τους περί Τα
μείου 'Αναπτύξεως και 
Ειδικεύσεως Συμπλη
ρωματικής Πιστώσεως 
Νόμους ( Ά ρ . 3) και 
('Αρ. 4) τοΰ 1961. 

'Ετυπώθη ftv τφ ΤυπΦγραφΕΐφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


