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ΠΙΝΑΞ 

ΤακτίκαΙ Δαπάναι 

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

42Α 

43Α 

Ύττουργεΐον 'Εξω
τερικών—Διοί-
κησις. 

Εξωτερικά! . 
Ύπηρεσίαι. 

(5) 

(Ι) 
(6) 

(7) 

Άποδοχαι Προσω
πικού : 
(Μόνιμοι Θέσεις). 

Άρχειοφύλακες Β' 
(Κλΐμαξ II). 

Όλικόν Κεφαλαίου 
42Α 

Άποδοχαι Προσω
πικού : 
(Μόνιμοι Θέσεις). 

Πρέσβεις (Κλΐμαξ Β) 
Γραμματείς Β' ή 

Ύποπρόξενόι 
(Κλΐμαξ 7). 

'Ακόλουθοι Α' 
(Κλΐμαξ 8) και 
'Ακόλουθοι Β' 
(Κλΐμαξ 9). 

Όλικόν Κεφα
λαίου 43Α. 

Γενικόν όλικόν 
χορηγηθησόμενον 
ώς ε'ιδικευθεΐσα 
πίστωσις. 

166 

£166 

920 
240 

214 

£1,374 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων δια τους μισθούς άπό 
Ι ης Σεπτεμβρίου μέχρι 
31ης Δεκεμβρίου 1966 των 
ακολούθων νέων μονίμων 
θέσεων τών Ιδρυθεισών έν 
τη 'Εξωτερική 'Υπηρεσία 
διά τοΰ προσφάτως ψηφι
σθέντος περί 'Εξωτερικής 
'Υπηρεσίας τής Δημοκρα
τίας (Τροποποιητικού) Νό
μου τοΰ 1966 ('Αρ. 35 τοΰ 
1966):— 

Δύο θέσεων. Πρέσβεων. 
Μιας θέσεως Γραμματέως 

(Α' και Β Τάξεως) ή Προ
ξένου καΐ Ύποπροξένου. 

Μιας θέσεως 'Ακολούθου 
(Α' καΐ Β' Τάξεως). 

Μιας θέσεως "Αρχειοφύ
λακος Β' Τάξεως. 

£1,540 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 9) του 1966 εκδί
δεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙνιιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Αριθμός 54 τοΟ 1966 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟ·ΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ν ΠΡΩΤΗ Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1S66 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόδλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1S66, ήτοι διά την ΐδρυσιν ώρισμένων νέων θέσεων. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς δ περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ("Αρ. 9) τοΰ 1966. 



w 
2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή απνα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώςτοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ ίετους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1966 ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
είκοσι μίαν χιλιάδας τριακοσίας καί έβδομη κοντά τεσσάρας λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερο
μένους εις το εν τω Πρώτω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω 
και άρθροις τούτοις αναφερόμενος καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ λο

γαριασμοθ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£ 2 1 , 3 7 4 
διά την 
χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΟ 
λήγοντος 
την 31 ην 
ΔεκεμδρΙου 
1966. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπανη
θησομένων 
ποσών. 
Πρώτος 
ΠΙναξ. 

4 . 'Ιδρύονται αϊ νέαι θέσεις αί όριζόμεναι είς τον Δεύτερον Πίνακα, "ίδρυσις 
νέων θέσεων. 
Δεύτερος 
ΠΙναζ. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Δελτίον Τακτικών Δαπανών 

Άρ. Κεφάλαιον Άρ. | Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

34Α Αστυνομία Ι 

(ΙΟ) 

(17) 

ΆποδοχαΙ Προσω
πικοί) :—(Μόνιμοι 
θέσεις). 

Αστυφύλακες 
ίΚλϊμαξ Γ8) 
(Δικαιώματα καί 
'Επιδόματα). 

'Επιδόματα 'Ενοικίου 

Όλικόν Άρθρου Ι . 

Ιματισμός καί 
Έξάρτυσις 

Όλικόν Άρθρου 7 .. 

Γενικόν Όλικόν 
Κεφαλαίου 34Α. 

10,834 

1,140 

£11,974 

9,400 

£9,400 

£21,374 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τους μισθούς καί 
επιδόματα ενοικίου άπό Ι ης 
Σεπτεμβρίου μέχρι 31ης 
Δεκεμβρίου 1966 καθώς καί 
δι" Ιματισμόν καί έξάρτυσιν 
τών Ιδρυομένων νέων μονίμων 
θέσεων τών οριζομένων είς 
τόν Δεύτερον Πίνακα. 
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