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κανονισμοί. 4 . Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμε
νους εϊς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας οΐτινες δύνανται 
νά προνοώσι περί απάντων ή τίνων των ακολούθων θεμάτων : 

(α) περί τοΰ καθορισμού παντός θέματος δπερ δυνάμει του 
άρθρου 6Β χρήζει καθορισμού" 

(β) περί του κανονισμού της εκδόσεως άδειων έπί τη βάσει τοΰ 
άρθρου 6Β' 

( γ ) . περί έγγραφης μηχανών παιγνίων και περί κανονισμού της 
τοιαύτης έγγραφης' 

(δ) γενικώς περί της καλυτέρας εφαρμογής τοΰ άρθρου 6Β. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 5) τοΰ 
1965, τό κείμενον τοΰ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτοΟ 
Λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£8,000 
οιάτην 
χρήσιν τοΟ 
£τους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
ΕΐδΙκευσις 
τών δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός 24 τοΰ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΟΚΤΩ' Χ Ι Λ Ι Ά Δ Α ς Λ Ί Ρ Α ς Δ Ι Α 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον την 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι" ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 5) τοΰ 1965. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΤσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ύς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
οκτώ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω και 
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

"Αρ. | Κεφάλαιον 

60Α Διάφορα. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

"Αρ. | "Αρθρον 

42 * Επαναπατρισμός 
Κυπρίων ύττοχρεω
θέντων νά εγκαταλεί
ψουν το Κόγκο. 

ί Ποσόν 

£ 
8,000 

£8,000 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυφιν των δα
πανών επαναπατρισμού των 
ύποχρεωθέντων νά εγκατα
λείψουν τό Κόγκο Κυπρίων. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύ
ξεως) Νόμος ( Ά ρ . 3) του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 25 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς Ε Ξ Α Κ Ο ς Ι Α ς ΛΊΡΑς ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ
ΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* ας δεν εχει,ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 3) τίτλος, 
τοΰ 1965. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπωςπληρωθή έκτου Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεωςτής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
έξακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εϊς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω 
και αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
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£600 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ιτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 


