
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ *Αρ. 150 τής 3ης ΜΑ ΙΟΥ 1962 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος, ό ύπό της Βουλής τών "Αντιπρο

σώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 5) 
του 1962, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και τοΰ 
"Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εϊς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αριθμός 30 τοΰ 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών 
της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1962, δι* δς δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ" οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:— 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται v j άναφέρηται ώς 6 περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 5) τοΰ 1962. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962. ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
έννεακοσίας καί έβδομηκοντά Εξ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπά Ίί@£ί Αρθρου 2 χόρηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδικευ
θεΐσα πίστωσκ διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τό εν τω Πινάκι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ττοσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφάλα ίω καί 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί 
σκοπούς. 
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Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τ ί τ λος . 

"Εγκριοις 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
λογαρια. 
σμοΰ 
παγ ίου 
ταμείου 
ποσοΟ £ 976 
διό; τήν 
χρήσιν τοΰ 
6τους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962 . 

Είδ ίκευσις 
τών δοτπανη

θησομένων 
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