
350 ψ 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 3) του 
1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ενκρισις 
πληρωμής 
έκ του 
Λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ιτοσοΰ 
£100 .000 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1964. 
ΕΙοΙκευσις 
των δαπάνη
θησομένων 
ποσών. 

Α ρ ι θ μ ό ς 19 τ ο υ 1 9 6 4 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου 1964, δι ' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δεν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 3) τοΰ 1964. 
2. "Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1964 ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό ΰπό του άρθρου 2 χορηγού μενον. ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί δρθρω τούτω 
άναφερομένας καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαϊ Δαπάναι 

Ά ρ . Κεφάλαιον Ά ρ , "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

59Α ΧορηγΙαι και 
Συνεισφορά!. 

15 Συνεισφορά έναντι της 
δαπάνης τής έν 
Κύπρω ΕΙρηνευτικής 
Δυνάμεως τών 
Η ν ω μ έ ν ω ν "Εθνών. 

Ό λ ι κ ό ν 

100.000 

£100.000 

Διάθεσις χρημάτων π ρ ο ς 
κάλυψιν τής είς είδος καϊ/ή 
είς χρήμα συνεισφοράς τής 
Κυπριακής Κυβερνήσεως 
έναντι τής δαπάνης τής έν 
Κύπρω Ειρηνευτικής Δυνά
μεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών. 

Ύτυπώθη έν τφ Ι υπογραφείς τής Κ ηιμιακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 
* 


