
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 220 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1963 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι

προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος 
('Αρ. 1) του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προ
έδρου και του 'Αντιπροέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως 
ε'ις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκροαίας. 

'Αριθμός 5 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ Ο Κ Τ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝ

ΤΑ ΔΥΟ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ

ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΡΙΑ . 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα Προοίμιον. 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου 1963, δι ' ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δεν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύνοπαι να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. 1) του 1963. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως "Εγκρισις 
ώς είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή πληρωμής 
ατινα μετά ταΟτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται λ0γαριασμ0ο 
διά τήν αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν Ταμείου 
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1963, ^ Ρ -
ποσόν μη υπερβαίνον τάς όκτακοσίας και πεντήκοντα δύο λίρας προς διά τήν 
κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν χρήσιντοϋ 
περίοδον ταύτην. ίτουςτοϋ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
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ΕΙδίκευσις 
των δαπάνη
θησομένων 
ποσών. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους ε'ις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν 
μη ύπερδαΐνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθη και δαπανηθη δια τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Συνήθεις Δαπάναι 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

37Α Εκπαιδευτικοί 
Ύπηρεσίαι. 

(4) 

(8) 

Άποδοχαί Προσωπι
κού : 
(Μόνιμοι Θέσεις) 

Σχολή Κωφαλάλων 
Διδάσκαλοι (Κλΐμαξ 

12). 

Σχολή Τυφλών : 
Διδάσκαλοι (Κλΐμαξ 

\2\ 

Όλικόν 

426 

426 

£852 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
δημιουργίαν των ακολούθων 
προσθέτων θέσεων : 

Μιας προσθέτου μονίμου θέ
σεως διδασκάλου επί μισθο
δοτικής κλίμακος 12 διά τήν 
Σχολή ν Κωφαλάλων. 

Μιας προσθέτου μονίμου θέ
σεως διδασκάλου επί μισθο
δοτικής κλίμακος 12 διά τήν 
Σχολήν Τυφλών. 


