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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
( Ά ρ . 4) του 1961, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέ
δρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την Εφημε 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Ι ΙροοΙμιον. 

ϋυνοτπικ<ν, 
τίτλος. 

"Ιιγκριο·ις 
•πληρωμής 
ίκ τοϋ 
Λογαριασμοί! 
παγ ίου 
ταμείοο 
ποσού 
£27 .000 
οιά την 
χρήσιν του 
έτους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου. 
Τ961. 
Είδίκευσις 
των δαιιανη-
θησομένων 
•ποσών. 

Α ρ ι θ μ ό ς 60 του 1961 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1961, δΓ ας δέν Ιχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν 
θα γίνη μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

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

ματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 4) του 1961. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφ'ισθησαν ήδη νομίμως ώ ς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή έκ τοϋ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 1961, ποσόν μή υπερβαίνον τάς είκοσι επτά 
χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταυτην. 

3. Τό υπό τοϋ άρθρου 2 χορηγουμενον ποσόν χορηγείται ώ ς εϊδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εϊς τά εν τώ Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερβαίνον 
τό δι' έκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω 
αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

"Αριθ. Κεφάλαιον [Αριθ. "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 
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Τμήμα Γεωργίας 

Δημόσια "Εργα 

Παραγωγή προς 
Μεταπώλησιν 

"Αδειαι μετά πληρω
μής είς Τακτικούς 
Κυβερνητικούς 
Έργάτας 

Χρήματα απαιτούμενα διά 
τήν πληρωμήν τής εγκρι
θείσης ηύξημένης τιμής 
κριθής. 

'Επιπρόσθετα χρήματα διά 
τήν πληρωμήν επισήμων 
αργιών καϊ άδειων μετά 
πληρωμής χορηγου
μένων είς Τακτικούς 
καϊ άλλους έργάτας τοϋ 
Τμήματος Δημοσίων 
"Εργων. 


