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Συμφο^νως τω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς δ ύπό της Βουλής των Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως Νόμος 
( Ά ρ . 12) τοΰ 1961, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την 'Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

'Αριθμός 62 του 1961 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκα ία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου, 1961, δι' ας δεν £χει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή οέν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύψ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συμπλη
ρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Αρ . 12) τοΰ 1961. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου και 
χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν 
πρώτην Δεκεμβρίου. !96!. ττοσόν μή υπερβαίνον τά τρία εκατομμύρια 
και πεντακόσιας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι-
κευθεΐσα πίστωσις προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας εν σχέσει προς τά έργα αναπτύξεως ατινα έχουν ήδη 
έγκριθή ή θά έγκριθώσι μετά ταΰτα ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων 
και διά τοΰ παρόντος μεταφέρεται εϊς τό Ταμεΐον 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας. 
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