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Συμφώνως τφ "Αρθρω 52 του Συντάγματος 6 ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
( Ά ρ . 17) του 1962, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέ
δρου καί του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίση
μον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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'Αριθμός 79 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ 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
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1962, δι* ας δέν έχει ήδη γίνε ι πρόβλεψις διά νόμου 
ή δέν θά γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 17) τοΰ 1962. 

2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως 
ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή 
ατινα μετά ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν 
τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς τετρακοσίας και δώδεκα λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εϊς τό κεφάλαιον καί άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαία) και 
αρθρω τούτω αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 
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Διάθεσις χρημάτων διά τάς 
δύο προσωρινάς θέσεις ΕΙ
σηγητοϋ είς τό "Ανώτατον 
Συνταγματικών Δικαστήριον 
δημιουργηθείσας δυνάμει τοΟ 
περί 'Ανωτάτου Συνταγματι
κοί} Δικαστηρίου (ΕΙσηγηταΙ) 
Νόμου 1962 ( 'Αρ. 64 τοΟ 1962). 


