322
ΕΙδίκβυσις
τών δαπάνη θησομένων
ποσών.

3 . Τό ύπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγεί ται ως εί δικευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους εις τό εν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν
μη υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή δια τάς έν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας
υπηρεσίας καΐ σκοπούς.
ΠΙΝΑΞ
Συνήθεις Δαπάναι
Σκοπός

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν
'Αγορά
εξοπλι
σμού.

Όλικόν

£
350

Διάθεσις χρημάτων δια την άγο
ράν εξοπλισμού απαιτουμένου ύπό
τοϋ Τμήματος Μεταλλείων έν σχέσει
με την έφαρμογήν των περί Προ
λήψεως της Πνευμοκονιάσεως Κα
νονισμών.

£350 !

Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος
τοΟ 1963, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και
του Προσωρινού 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εις την
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 16 τοΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟ ΠΟ ΠΟ ΙΩΝ ΤΟ Ν ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ
ΝΟΜΟΝ ΤΟ Υ 1963.

ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : —
Συνοπτικός
τίτλος.
1 τοϋ 1963.

Τροποποίησις
τοΰ Κεφα
λαίου 39Α
των Πινάκων
Δαπανών τοΰ
βασικού
Νόμου.

"Εναρξις
Ισχύος.

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Πιστώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1963, θα άναγιγνώσκηται δε
όμου μετά του περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως Νόμου τοϋ 1963 (έν τοις
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»).
2. Τό Κεφάλαιον 39Α «Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας» τών
έν τώ βασικώ Νόμω συνημμένων Πινάκων Δαπανών, διά τοΰ παρόντος
τροποποιείται διά τής εκ τούτου άπαλείψεως τών έν αύτώ διαλαμβανο
μένων, αμέσως μετά τό εδάφιον (3) «Κτηματολογικοί Λειτουργοί» τοϋ
"Αρθρου Ι «Άποδοχαΐ Προσωπικού», λέξεων καΐ αριθμών «(Κλίμακες
5 και 2)» και αντικαταστάσεως τούτων διά τών λέξεων καΐ αριθμών
«(Κλΐμαξ 5) έναντι (Κλιμάκων 5 καΐ 2)».
3. Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ισχύϊ άπό τής Ι ης 'Ιανουαρί ου 1963.

