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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
(Άρ. 10) τοΰ 1962, τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την έπίση
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 47 του 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ Ε Ι Κ Ο Σ Ι Τ Ρ Ε Ι Σ 
Χ Ι Λ Ι Α Δ Α Σ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Λ1ΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου 1962, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόδλεψις διά νόμου 
ή δεν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

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

σεως Συμπληρωαατικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 10) τοΰ 1962. 
2. Επιπροσθέτως των 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 δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν 
χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 
1962, ποσόν μή υπερβαίνον τάς εκατόν και είκοσι τρεις χιλιάδας 
εκατόν και όγδοήκοντα λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυ
βερνήσεως 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 ανα
φερομένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εις έχαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

" Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ 
λογαριασμού 
■παγίου 
ταμείου 
ποσοϋ 
i. 123 180 
διά τήν 
χρήσιν 
του έτους 
τοΰ λήγον
τος τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 
Είδίκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 

ΠΙΝΑΙ. 

Συνήθεις Δαπάναι 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοττοί 

56Α 

64Α 

67Α 

Διάφορο 30 

Ταχυδρομείον 

Δικαστικόν 
Τμήμα 

12 

Ι 
! (19) 

Ό Νόμος περί Αποκα
ταστάσεως Δημοσίων 
"Υπαλλήλων 

Ολικόν Κεφαλαίου 56Α 

Αγορά Γραμματοσήμων 7,000 

Ολικόν Κεφαλαίου 64Α 7,000 

ΑποδοχαΊ Προσωπικού 
(Προσωρινοί Θέσεις) 

'Επαρχιακοί Δικασταί. 

'Οδοιπορικά. 

Έξοδα Λειτουργίας 
Γραφείου. 

'Ολικόν Κεφαλαίου 67 Α 
Γενικόν 'Ολικόν ειδικεύ

σεως πιστώσεως 

3,220 

1.800 

160 

5,180 

123,180 

Διάθεσις προσθέτου ποσοϋ 
χρη μάτων απαιτουμένων έν σχέ-
σει με τήν έφαρμογήν τών δια
τάξεων τοΰ περί 'Αποκαταστάσε
ως Δημοσίων 'Υπαλλήλων Νό
μου, 'Αρ. 48 τοϋ 1961. 

Διάθίσις χρημάτων προς κά
λυψιν τής δαπάνης της επικεί
μενης οριστικής εκδόσεως νέων 
Γραμματοσήμων, Άεροσήμων «at 
λοιπής Ταχυδρομικής Γραφικής 
Ύλης τής Δημοκρατίας. 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
δημιουργίαν τεσσάρων προσωρι
νών θέσεων 'Επαρχιακού Δικα
στού διά τό Δικαστήριον Άνα
κουφίσεως 'Αγροτών 'Οφειλετών 
δυνάμει τοϋ περί Άνακουφίσεως 
'Αγροτών 'Οφειλετών Νόμου. 

Διάθεσις χρημάτων διά τά οδοι
πορικά τά απαιτούμενα διά τήν 
έφαρμογήν τοΰ περί Άνακουφί
σεως Αγροτών 'Οφειλετών Νό
μου. 

Διάθεσις χρημάτων διά τά 
έξοδα λειτουργίας γραφείου ατινα. 
απαιτούνται διά τήν έφαρμογήν 
τοϋ περί Άνακουφίσεως 'Αγρο
τών "Οφειλετών Νόμου. 

'£τυπώβη έν ιφ ΤϋπογραφβΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΑκυκοσΙα. 


