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ΠροοΙμιον. 

Συμφώνως τώ "Αρθρο 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
("Αρ. 14) του 1962. το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προε
δρεύοντος καΐ τοΰ "Αντιπροέδρου ιής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τη*, 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 65 τοΰ 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ ε Υ Σ Ε α Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠεΡΒΑΙΝΟΜΤΟΣ Τ Α Σ ΠΕΝΤΕ Χ1Λ1ΑΔΑΣ Λ1ΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡ ΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον την 31 ην 
Δεκεμβρίου 1962, δι" ας δέν £χει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ" οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς, ό περί Είδικεύσεος 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 14) τοΰ 1962. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεϊσαι πιστώσεις διό τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας f) άτινα 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962. ποσόν 
μή υπερβαίνον τάς πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψα- τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μ»'· 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο αναφερόμενο». 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή κα'ι δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζουένας 
ύπηρεσ/ας και σκοπούς. 
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Έτυπώθη 4ν τφ Τ«πονραψ€ΐ<<> τής Κυπριακής Δημοκρατίας, tv Λνιχωσία. 


