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Συμφώνως τώ Άρθρω 52 του Συντάγματος 6 Οπό της Βουλής των Άντι 
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
(Άρ. 16) τοΟ 1962, τό κείμενον τοΟ 6πθ[ου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προε
δρεύοντος καΐ του Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εϊς τήν 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 74 τοΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΊΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑ
ΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡίλΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝ
ΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών Προοίμ.ον. 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τό £τος τό λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 1962, δι* ας δέν £χει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 16) του 1962. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμοί) Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς διακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτη ν. 

3 . Τό όπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τφ Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον, καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΟτο άναψερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω 
καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας υπηρε
σίας καί σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ 
λογαρια
σμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£240 ,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
ϊτους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 

ΠΙΝΑΞ 
Συνήθεις Δαπάναι 
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50Α 'Επιχορηγήσεις. Ι "Επιχορηγήσεις. 

Όλικόν 

£ 
240,000 

£240,000 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων 
προς κάλυψιν της 
προσθέτου δαπάνης δι 
επιχορηγήσεις οιαρ-
κοΟντος τοΟ τρέχοντος 
Ετους. 


