
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋττ" "Αρ. 110 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1961 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής τών 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως Νόμος 
('Αρ. 11) του 1961, το κείμενον του όπο[ου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΟ Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την Ε φ η 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αριθμός 56 του 1961 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην Δεκεμ
βρίου, 1961, δι' δς δεν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταυ τα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

"Η Βουλή τών 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :— 

Ι. "Ο παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συμ

πληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. Ι Ι) τοΰ 1961. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώ ς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν 31 ην Δεκεμβρίου. 1961, ποσόν μή υπερβαίνον τάς δεκαέξ χιλιάδας 
έκτακοσίας και δεκατρείς λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

ι: γκρισις 
ΐϊ/,ηρωμης 
έκ τοΰ 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£16 ,813 διά 
τήν χρήσιν 
τοΰ έτους 
τοΰ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1961 . 
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ΕΙδίκευσις 
τών δαττανη
θησομένων 
ποσών. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ττοσόν χορηγείται ώ ς είδι
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους ανα
φερομένους ε'ις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται να χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθη δια τάς εν τώ κεφαλαία) καΐ 
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ 
σκοπούς. 

ΠΊΝΑ: 

Ά ρ . 

30Α 

66Α 

Συνήθεις Δαπάναι 

Κεφάλαιον Άρ . "Αρθρον 

Ύπουργεϊον 
Έξωτερικών
Διοίκησις 

ΆποδοχαΙ Προ
σωπικού. 

Όλικόν Κεφαλαίου 30Α 

Διάφορα 401 

40Κ 

Άπαλλοτρίωσις 
Περιουσίας. 

Χαριστικοί Πλη
ρώ μα ί. 

Όλικόν Κεφαλαίου 66Α 

Γενικόν Όλικόν είδικευθησομένου ποσοΰ 

Ποσόν 
£ 

313 

313 

15,000 

1,500 

16,500 

£16,813 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων 
διά τάς άποδοχάς 
της θέσεως Διοικη
τικού Λειτουργού 
τοϋ 'Υπουργείου 
'Εξωτερικών. 

Προς κάλυψιν της 
δαπάνης αγοράς 
οικίας καί της πέριξ 
αυτής περιουσίας 
παρά τήν Κυρή
νειαν. 

Διάθεσις χρημάτων 
διά χαριστική ν πλη
ρωμήν εϊς τήν οίκο
γένειαν τοϋ εκ Παλ
λουριωτίσσης εκ
λιπόντος Φιλίππου 
Ιακώβου . 

Έτυπώθη ίν τφ Τοπογραφείς ιής Κυπριακή Δημοκρατίας, ίν ΛευκωοΙα. 


