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"Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 4) τοΰ 
.964, τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

ΠροοΙμισν. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ττοσοΟ 
£198,000 
διά την 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1964. 

Είδίκευσις 
τών δαπάνη
θη σο μένων 
ποσών. 

'Αριθμός 23 τοΰ 1964 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ. ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ

ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόδλεψις δια τάς έκ τών δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1964, δι" ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περΓ Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 4) τοΰ 1964. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1964, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν καί ένενήκοντα οκτώ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
^ής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

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

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαττάναι 

'Αρ. | Κεφάλαιον Άρ. Άρθρον | Ποσόν 
Σκοπός 

6ΙΑ Διάφορα 38 Άνακούφισις τών έκ 
τοΰ «περονοσπόρου» 
πληγέντων αμπε
λουργών. 

Όλικόν 

£ 

198.000 

£198,000 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν παροχήν βοηθείας προς 
τους αμπελουργούς τών 
οποίων ot αμπελώνες υπέ
στησαν σοβαρός ζημίας έκ 
τοΰ «περονοσπόρου» διαρ
κοϋντος τοΰ 1963. 


