
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" Άρ. 184 τής 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 
Συμψώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
( Αρ. 13) του 1SJ62, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προε
δρεύοντος καΐ τοΟ Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αριθμός 61 τοΟ 1962 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ-
ΚΟΣΙΑ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος τό λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου 1962. δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή 6έν θα γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύψ* οιουδήποτε νόμου. 

"Η Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
L Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 13) του 1962. τίτλος. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Eyitptoiq 

είδικευθεϊσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά «ληρωμης 
ταΟτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια την αυτήν χρήσιν, έ* τχΛ 

εγκρίνεται δπως πληρωθτ} έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της Δήμο πβη^.αθμ°° 
κρατίας και χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν τοϋ έτους του λήγοντος τήν ταμβίοο 
τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή υπερβαίνον τάς wwoo 
διακοσίας καϊ τριάκοντα λίρας προς κάλυψιντών δαπανών τής Κυβερνή £ 2 3 0 6 t d 

σεως τής Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. T©oe^V 

toG λήγοντος 
T^w31igv 
Aewc|i6p(au 
1562. 

λ Τό Οπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Ε&ΐκηκης 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- *£»&»««*»»-
ρομένους είς τό έν τφ Πίνακι κεφάλαιον καϊ άρθρον καϊ ποσόν μή 6περ~ ^JJJf"^ 
βαΐνον τό είς τό κεφάλαιον καϊ δρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθώ καϊ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καϊ 
αρθρω. τούτω, αναφερόμενος κοΙ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καϊ σκοπούς. 
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ΤακτικαΙ Δαπάνη 

"Αρ. [Κεφάλαιον J Άρ. j "ΑρθροΥ; Ι/ίοσδν 
Σκοποί 

66Α Ιατρικό ν 
Τμήμα. 

Ι 

(21Α) 

(21 Β) 

ΆπρδοχαΙ Προσω
πικού (Μόνιμοι 
Θέσεις). 

Γραμματεύς καΙ Πα
ραλήπτης Νοσο
κομειακού "Εργα
στηρίου, Ι ης Τάξε
ως (Κλΐμαξ 13). 

Γραμματεύς καΙ Πα
ραλήπτης Νοσο
κομειακοΟ 'Εργα
στηρίου, 2ας Τάξε
ως (Κλΐμαξ 16). 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν δημιουργιαν μιας νέας 
μονίμου θέσεως Γραμμα
τέως καΙ Παραλήπτου Νο
σοκομειακού 'Εργαστηρίου, 
Ι ης Τάξεως, διά τό Ίατρικόν 
Τμήμα. 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν δημιουργιαν μιας νέας 
μονίμου θέσεως Γραμματέ
ως καΙ Παραλήπτου Νοσο
κομειακού 'Εργαστηρίου, 
2ας Τάξεως, διά τό Ίατρι
κόν Τμήμα. 


