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Ό ττερι Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 13) τοΟ 
1965, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος . 

"Εγκρ ισ ι ς 
πληρωμής έκ 
τοΰ λογαρ ια 

σμού Παγ ίου 
Ταμε ίου ποσοΰ 
£ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
δ ι α χήν χρήσιν 
τοΰ Μτους τοΟ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ

βρίου 1 965 . 

Ειδ ίκευσις 
των δαπανηθη

σομένων 
ποοών. 

'Αριθμός 74 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1ΔΙΚΕΥΣΈΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑ1ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΡΩΝ ΔΙΑ 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΜΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έ'τος το λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1965, δι' ας δεν έχει ήδη γίνε ι πρόβλεψις δια νόμου 
ή δεν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη όφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άνα-;έρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 13) του 1965. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη: νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυ
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του' λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965 ποσόν 
μη υπερβαίνον τά τρία εκατομμύρια λιρών προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεισο: πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας άναφορικώς προς σχέδια αναπτύξεως άτινα έχουν έγ
κριθή ή θά έγκριθώσι μετά ταύτα υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώ
πων, διά τοΰ παρόντος δε μεταφέρεται εις τό Ταμεΐον 'Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας. 


