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Συμφώνως τω "Αρθ'ρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
(Άρ. 9) του 1962, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίση
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Προοίμιον. 

Συνοττπκός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
•πληραμής 
έκ τοΰ 
λογαρια

σμού 
Παγίου 
Ταμείου 
■ποσοΰ 
£ 11,000 
δια τήν 
χρησιν τοΰ 
£τους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 

Είδίκευσις 
των δαπανη
θησομένον 

'Αριθμός 46 τοΰ 1962. 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΉΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑ! ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ τώνδαπανών της: 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διό. το έτος το λήγον την 31 ην Δεκεμ
βρίου 1962, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ΰ^' οιονδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί "Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Ά ρ. 9) τοΰ 1962. 
2; 'Επιπροσθέτως των ποσών ατίνα έψηφίσθησαν ηδη~ νομίμως ώς" 

ειδικέ υθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χοήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά. 
ταϋτα δυνατόν να ψηφισθώ·::» νομίμως ώς τοιαϋται δια τήν αυτήν χρησιν, 
εγκρίνεται οττως πληρωοή έ.κ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποηθη διά την χρησιν του ετουςτοϋ λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή ύπερβαίνοντίις 
ένδεκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως 
της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταυτην. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 νορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ειδικευ
θείσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερ
βαίνον το εις τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και όαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω και" 
αρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας icoi 
σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

Άρ. J Κεφάλαιον ] "Ap. | Άρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

44Α Τμήμα Στατι
στικής και 
Οικονομικών 
'Ερευνών 

Απογραφή 
πληθυσμού 
καΐ γεωργίας 

Όλικόν . 

Διάθεσις προσθέτων χρη
μάτων διά τήν συ μπλήρωσιν 
τών αποτελεσμάτων απο
γραφής της γεωργίας διαρ
κούντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 
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ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙς 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. 

Ι. Νόμος *Αρ. 8 τοΰ 1961. 

(4) Πρόνοια δια τρεις θέσεις. 
(5) Πρόνοια δια δύο θέσεις. 
(6) Πρόνοια δια πέντε θέσεις. 

(8) Πρόνοια δια έξη κοντά πέντε θέσεις 'Ανθυπολοχαγού και έξήκοντα θέσεις αναπληρωτών 'Ανθυπολοχαγών. 

II) Πρόνοια δια όγδοη κοντά μίαν θέσεις. 
[ 12) Πρόνοια δια εκατόν έξήκοντα τεσσάρας θέσεις. 

%—(i) Πολιτικόν προσωπικόν δια Τριμερές Στρατηγεϊον. 
(ii) Πολιτικόν Προσωπικόν δια τον Κυπριακόν Στρατόν: Έγένετο πρόνοια μέχρι της αντικαταστάσεως δια 

καταλλήλου Στρατιωτικού Προσωπικού. 
Εγκεκριμένος 

Προϋπο- Προϋπο
λογισμός λογισμός 

1961 1962 
£ £ 

4>. Συντήρησις 1,000 1,000 
Ύλι <ά Καθαριότητος . . . . 2,000 1,000 

8. Περιλαμβάνει "Εξοδα Συντηρήσεως 'Επίπλων. 
£3,000 

II. Φωτισμός και θέρμανσις . . 
Καύσιμα δια σκοπούς Μαγειρικής 
Ύδατοπρομήθεια 

13. "Οργανα Σχεδιαστηρίου 
Καθαριότης και Υλικά Καθαριότητος . 
Δημοσιότης και Γνωστοποιήσεις 
Βιβλιοθήκη 
Ταχυδρομικά και Τηλεγραφήματα 
"Εκτακτα 
Αγορά Χαρτών 

• 

15. Έπαναψήφισις Κονδυλίου £3,100. 
16. "Οπλα 

Πυρομαχικά 

1,200 
500 
800 

£2,500 

100 
200 
200 
150 
100 
100 

£850 

5,000 
3,500 

19. 'Αγορά ενός Πολυγράφου. 
£8,500 


