
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 213 της Ι ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Συμφώνως τω "Αρβρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βου
λής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί Ειδικεύσεως Πιστώ
σεως ποσού μη υπερβαίνοντος τα δεκατρία εκατομμύρια, όκτακο
σίας έξη κοντά πέντε χιλιάδας, έπτακοσίας τριάκοντα τρεις λίρας 
δια την χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος την 31 ην Δεκεμβρίου 1963. 
το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τού Προέδρου και 
του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 1 του 1963. 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ 
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ ΕΞΗΚΟΝ-
ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗ-
ΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τα τέσσαρα εκατομμύρια, εκατόν προοίμων. 
οκτώ χιλιάδας, τριακοσίας ένενήκοντά λίρας δέον να βαρύνη το 
Πάγιον Ταμεΐον δια την χρησιν των δώδεκα μηνών, οΐτινες λήγουν 
τήν τριακοστή ν πρώτην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1963, ώς προ
νοείται ύπό τού Συντάγματος ή Νόμου. 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ 
των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το 
λήγον την 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1963, δι' ας δεν έχει ήδη 
γίνει πρόβλεψις ή δέν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύπό του Σ υντάγ
ματος ή οιουδήποτε νόμου. 
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Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοϋ ΠΟΤ/ ίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£ 1 3 , 8 6 5 , 7 3 3 
διά την 
χρήσιν του 
έτους 
τοϋ λήγοντος 
την 31 ην 
Λεκειιβρίου, 
1 9 6 3 . 

Είδίκευσις 
των δαπανη

θησομένων 

Χρησιμοποί

η σ η τοϋ 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρθρων 
προς 
κάλυψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων υπό 
τό αυτό 
Κεφάλαιον. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : — 

1. ι Ο παρών Νόμος θά αναφέρεται ώς ό περί ΕΙδικεύσεως 
Πιστώσεως Νόμος του 1963. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα προϋπελογίσθησαν ήδη 
νομίμως διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά ταύτα θά 
προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην, εγκρίνεται δπως 
πλτιρωθή έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμο
ποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1963, ποσόν μή υπερβαίνον τά δεκατρία εκατομμύρια, όκτα
κοσίας έξήκοντα πέντε χιλιάδας, έπτακοσίας τριάκοντα τρεις 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα
τίας διά τήν περίοδο ν ταύτην. 

3 . Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς 
είδικευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις τους εν τω παρόντι Νόμω συναπτομένους 
Πίνακας δαπανών. 

4.— (1) Έ φ ' δσον τό διά τάς έν έκάστω apQpco εν τω Πίνακι 
άναφερομένας και έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς αντι
στοίχως δαπανηθησόμενον όλικόν ποσόν δεν θά ύπερβή τό όλικόν 
του διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως ύπό του 
παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώσεως ποσού, 
οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον εξ οιουδήποτε άρθρου διά τάς 
έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά τής εξοικονομήσεως 
δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι τό διά τό έν λόγω 
άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν και δαπανηθέν 
έπί τή βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει μέ τό έν λόγω άρθρον, 
δύναται, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, νά διατεθή και 
δαπανηθή προς κάλυψιν του ελλείμματος οιουδήποτε ποσού 
δαπανηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρου του Ίδιου Κεφαλαίου 
του Πίνακος : 

Νοείται δτι οιαδήποτε έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θά θεωρήται ώς έξοικο
νόμησις διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός άπό τής εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται εις τήν Βουλήν των Αντιπροσώπων εκθεσις δει
κνύουσα τάς περιπτώσεις εις άς ελήφθη ή τοιαύτη εγκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ' ας αΰτη έχορηγήθη. 


