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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφ ισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος
('Αρ. 7) τοΰ 1963, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου καΐ του 'Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφ ημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 44 τοΰ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΜΙΑΝ ΛΙΡΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝ ΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ ΤΟΣ
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝ ΤΑ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών Προοίμιον.
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 31ην
Δεκεμβρίου 1963, δι'ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θα
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ΰφ' οιουδήποτε νόμου :
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 7) του 1963.

Συνοπτικός
τίτλος.

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
εΐδικευθεΐσαι πιστώσεις διά την χρήσιν τής Δ ημοκρατίας ή ατινα μετά
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαύται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν τού έτους του λήγοντος τήν
τριακοστήν πρώτην Δ εκεμβρίου 1963, ποσόν μη υπερβαίνον τάς
εξ χιλιάδας και όγδοήκοντα μίαν λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής
Κυβερνήσεως τής Δ ημοκρατίας διά τήν περίοδον τούτην.

"Ενκρισις
πληρωμής
έκτοΟ
λογαριασμού
Παγίου
Ταμείου
ποσοΰ
£6,081 διά
τήν χρήσιν
τοϋ Ιτους
του λήγοντος
τήν 31 ην
Δεκεμβρίου
1963.

3. Το ΰπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εϊς τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μη υπερ
βαίνον το είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τοις κεφαλαίοις καΐ
αρθροις τούτοις άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας
καΐ σκοπούς.

ΕΙδίκευσις
των δαπάνη θησομένων
ποσΰν.
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Τακτικά! Δαπάναι
Σκοποί
Άρ.

| Κεφ άλαιον

ΙΑ

Γεωργία

7Α

Χορηγίαι
καΐ Συνει
σφοραί.

| Άρ. |
18

"Αρθρον
Προστασία
Φυτών.

Σχέδιον
'Ασφαλί
σεως
Γεωργικών
Προϊόν
των—Χαρι
στική Άπο
ζημίωσις.
Όλικόν

| Ποσόν
£
3,000

Διάθεσις περαιτέρω ποσού
χρημάτων δια τήν άγοράν και
δωρεάν διανομήν εντομοκτόνου
προς τους καπνοπαραγωγούς,
δπερ είναι άναγκαΐον δια τήν
έκστρατείαν κατά της ασθε
νείας του Περονοσπόρου του
Καπνού.
3,081
Διάθεσις χρημάτων διάτήν κα
ταβολήν χαριστικής αποζημιώ
σεως προς αμπελουργούς δυ
νάμει του Σχεδίου 'Ασφ αλίσεως
Γεωργικών
Προϊόντων άνα
φορικώς προς ζημίαν έπενε
χθεΐσαν εις τους αμπελώνας
των ύπό χαλάζης.
£6,081

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία,

