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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος, ό ύπό της Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 23) 
τοϋ 1962, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου και τοϋ 
'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
•πληρωμής 
έκ τοΟ λογα

ριασμού
1 

Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£1 .000 ,000 
διά την 
χρήσιν τοϋ 
έτους τοΟ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1962. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπανηθη

σομένων 
•ποσών. 

'Αριθμός 88 τοΰ 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 ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ Λ Ι Ρ Ω Ν Δ Ι Α 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ 
Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό £τος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου 1962, δι' ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ως ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 23) τοΰ 1962. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή υπερβαίνον τό 
£ν έκατομμύριον λιρών προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ε'ιδι
κευθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας άναφορικώς προς τά ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώ
πων εγκριθέντα ή έγκριθησόμενα μετά ταΟτα ϋργα αναπτύξεως, καί 
διά του παρόντος μεταφέρεται είς τό Ταμεΐον 'Αναπτύξεως τής Δη
μοκρατίας. 


