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Ό ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμ
πληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 20) του 1963, το κείμενον του οποίου 
ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγμοττος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΰ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£78,300 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1963. 
ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός Π του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 3Ιην Δεκεμ
βρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ("Αρ. 20) τοΰ 1963. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγον
τος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
έβδομήκοντα οκτώ χιλιάδας τριακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους εϊς τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον το είς έκαστον κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά Τάς έν τω κεφαλαίω 
και άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ. 

Τακτικοί Δαπάναι 

Αρ. Κεφάλαιον "Αρ. "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

44Α 

58Α 

63Α 

67Α 

Τελωνεία 

Έτηστροφαί Χρη 
μάτων και Δασμών 

Τακτικοί Δαπάναι 
Δημοσίων "Εργων 

Λιμενικοί Ύπηρε-
σίαι. 

12 

ΆποδοχαΊ Πρόσω

Έπιστροφαϊ Χρη· 
μάτωνΤελωνεΐα. 

Συντήρησις Μηχα
νημάτων και 'Ερ
γαλείων. 

ΑποδοχαΙ Προσω
πικού. 

Όλικόν 

8,600 

65,000 

2,000 

2,700 

£78,300 

Διάθεσις περαιτέρω ποσού 
χρημάτων ατινα κατέστησαν 
αναγκαία διαρκοΰντος τοΰ τρέ
χοντος έτους δια την καταβολήν 
δικαιωμάτων υπερωριών εϊς 
μέλη τοΰ Τμήματος Τελωνείων. 

Διάθεσις περαιτέρω ποσοϋ 
χρημάτων ατινα κατέστησαν 
αναγκαία δια την έπιστροφήν 
εισαγωγικών δασμών και δα
σμών καταναλώσεως διαρ
κοϋντος τοΰ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις περαιτέρω ποσοΰ 
χρημάτων δτινα κατέστησαν 
αναγκαία δια την συντήρησιν 
Μηχανημάτων και 'Εργαλείων 
τοΰ Τμήματος Δημοσίων "Εργων 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις περαιτέρω ποσοϋ 
χρημάτων ατινα κατέστησαν 
αναγκαία διαρκοΰντος τοΰ τρέ
χοντος έτους δια την καταβολήν 
δικαιωμάτων υπερωριών εις 
μέλη τοΰ Τμήματος Λιμένων. 


