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ΠΙΝΑΞ 

"Αρ. | Κεφάλαιον 

60Α Διάφορα. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

"Αρ. | "Αρθρον 

42 * Επαναπατρισμός 
Κυπρίων ύττοχρεω-
θέντων νά εγκαταλεί
ψουν το Κόγκο. 

ί Ποσόν 

£ 
8,000 

£8,000 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυφιν των δα
πανών επαναπατρισμού των 
ύποχρεωθέντων νά εγκατα
λείψουν τό Κόγκο Κυπρίων. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύ
ξεως) Νόμος ( Ά ρ . 3) του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται 
δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 25 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς Ε Ξ Α Κ Ο ς Ι Α ς ΛΊΡΑς ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ
ΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι* ας δεν εχει,ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 3) τίτλος, 
τοΰ 1965. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπωςπληρωθή έκτου Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεωςτής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
έξακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εϊς τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω 
και αρθρω τούτω αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοΰ 
£600 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ιτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
ΕΙδΙκευσις 
τών δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 
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Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

"Αρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

ΙΙΔ Έμπόρϊον και 
Βιομηχανία. 

(Ι) 

Άποδοχαΐ Πρόσω 
πικοϋ : (Προσωρινά! 
Θέσεις). 

Βιομηχανικοί Λει
τουργοί (Κλΐμαξ 6) 

Όλικόν 

600 

£600 

Διάθεσις χρημάτων διά 
τήν δημιουργίαν εις τό Τμήμα 
'Εμπορίου και Βιομηχανίας 
μιας επιπροσθέτου προσω
ρινής θέσεως Βιομηχανικού 
Λειτουργού επί μισθοδοτι
κής κλίμακος 6, ήτοι £900 χ 
30—1,020x36—1,056, έναντι 
καταργήσεως τών ακολούθων 
κενών προσωρινών θέσεων 
ύπό τό Κεφάλαιον 23Α 
«Τμήμα Εμπορίου και Βιο
μηχανίας» τοϋ Τακτικού 
Προϋπολογισμού 1965 : 

Μιας θέσεως Βοηθού 
'Εμπορίου καΐ Βιομηχα
νίας, Ι ης Τάξεως (Κλΐ
μαξ 7) ύπό τό "Αρθρον 
Ι (16)· και 

Μιας θέσεως Βοηθού 
"Εμπορίου και Βιομηχα
νίας, 3ης Τάξεως (Κλΐ
μαξ 14) ύπό τό "Αρθρον 
Ι (19). 

Έτυτώ θ η ί ν τώ Τΐ ' Όνροφί ίω της Κΐ ' ρ 'θκη< Δημοκρατ ίας, έν ΛροκωσΙφ. 


