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Συμφώνως τώ "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τ ων 'Αντ ι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος
(Άρ. 10) του 1963, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ.
δρου και τ ου 'Αντ ιπροέδρου τ ής Δημοκρατ ίας δια δημοσιεύσεως είς τ ην έπίση
uov εφημερίδα τ ής Κυπριακής Δημοκρατ ίας.
'Αριθμός 58 τ ου 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣ ΕΩΣ ΠΙΣ ΤΩΣ ΕΩΣ ΠΟΣ ΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣ ΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίστ ατ αι αναγκαία ή πρόβλεψις δια τ άς εκ τ ών δαπανών τ ής
Κυβερνήσεως τ ής Δημοκρατ ίας δια τ ο έτ ος τ ο λήγον τ ην 31ην Δεκεμ
βρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θα γίνη
μετά τ αύτ α τ οιαύτ η ύφ' οιουδήποτ ε νόμου.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 10) τοΰ 1963.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά
ταϋτα δυνατ όν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τ οιαΰτ αι διά τ ήν αυτ ήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τ οΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τ ής
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τ ήν χρήσιν τ οΰ έτ ους τ οΰ λήγοντ ος
τήν τ ριακοστ ήν πρώτ ην Δεκεμβρίου 1963 ποσόν μή υπερβαίνον τ άς
τετρακοσίας καΐ δεκαεπτ ά λίρας προς κάλυψιν τ ών δαπανών τ ής Κυβερ
νήσεως τ ής Δημοκρατ ίας διά τ ήν περίοδον τ αύτ η ν.

3. Τό υπό τ οΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείτ αι ώς είδικευ
θεΐσα πίστ ωσις διά τ άς υπηρεσίας καΐ τ ους σκοπούς τ ους αναφερομέ
νους εϊς τ ό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον
τό εις τ ό κεφάλαιον και άρθρον τ οΰτ ο άναφερόμενον ποσόν δύνατ αι νά
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τ άς εν τ ω κεφαλαίω καΐ άρθρω τ ούτ ω
άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς.
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Διάθεσις περαιτέρω ποσοΟ χρη
μάτων δ ιά τήν άναθεώρησιν της
μισθοδοτικής κλίμακος τής μονίμου
θέσεως τοΰ Βοηθοΰ Διευθυντού είς
τό Γραφεΐον Δημοσίων Πληροφο
ριών έκ τής Κλίμακος 5 εϊς τήν
Κλίμακα 4.

375

Διάθεσις χρημάτων δ ιά τήν δ ημι
ουργίαν μιας νέας προσωρινής θέσε
ως Λειτουργού Συνδ έσμου είς τό
Γραφεΐον Δημοσίων Πληροφοριών
επί μισθοδ οτικής κλίμακος 5.
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