
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 440 της 23ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 10) του 

1965, το κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
του Συντάγματος. 

'Αριθμός 58 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς ΧΙΛΙΑς ΔΙΆΚΟςΙΑς ΛΊΡΑς 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* δς δέν έχει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ΰφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 10) του 1965. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή δτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
χιλίας διακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφαλαίω καί αρθρω τού
τω αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμοί) 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσού 
£1 ,200 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
Ετους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη-

θησομένων 
ποσών. 

S 

(663) 



664 

ΠΙΝΑΞ 

"Αρ. | 

42Α 

Κεφάλαιο ν 

Τακτικαϊ Δαπάναι 

| "Αρ. | "Αρθρον 

ΈξωτερικαΙ 
Ύττηρεσίαι. 

19 'Αγορά Αυτοκινήτων 
δια Πρεσβείας. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
1,200 

£1,200 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δι* άγοράν ενός νέου 
αυτοκινήτου δι' ΰττηρεσιακήν 
χρήσιν Οπό της Ύτιάτης 
'Αρμοστείας Λονδίνου είς 
άντικατάστασιν τοΰ ττρός 
πώλησιν υπάρχοντος τοι
ούτου. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ( Ά ρ . 11) του 
1965, τό κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ 
Λογαριασμοί) 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£50,000 
διά τήν 
χρήσιν τοϋ 
ίτους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
Ε(δΙκ«υσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός 59 του 1965 

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 ΤΑ Σ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛ ΙΑΔΑ Σ ΛΙ ΡΑ 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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
Χ Ι Λ Ι Α ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψης διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος ('Αρ. I I ) του 1965. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνή
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό Οπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερο
μένους είς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν δύναται 
νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ αρθρω 
τούτω αναφερόμενος καίείδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 


