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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικ ii Δαπάναι 

Ά ρ . Κεφάλαιον | "Ap. | "Αρθρον 
Σκοποί 

Ποσόν 

S7A Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

17 Συνεισφορά εις Βοη-
θητικόν Ταμεϊον 
Παθόντων έκ της 
Εκτάκτου Κατα

στάσεως. 

Όλικόν 

21,748 

£21,748 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
καταβολή ν ύττό της Κυβερνή
σεως, κατά τό τρέχον Ετος, 
χορηγίας έκ £21,748 εις τό 
Ταμεϊον Χορηγημάτων είς 
"Εξαρτώμενους Πεσόντων καΐ 
είς 'Αναπήρους τό ύφιστάμε-
νον δυνάμει τ ΰ ν περί της 
"Εθνικής Φρουράς (Χορηγή
ματα είς "Εξαρτώμενους Πε
σόντων καΐ είς "Αναπήρους) 
Κανονισμών τοϋ 1966 ως και 
τοΰ Νόμου υπ' "Αρ. 47 τοϋ 
1967. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 10) του 1967, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

I IjjooUitiiv 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ 
λιθάρι.,ιομοΰ 
Ιαμείου 
Άνατπύξεως 
ποσοΟ 
i 1.20IJ 
διά τήν 
χρήσιν toO 
Ιτουςτου 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δβκκμβρίο" 
1967. 

'Αριθμός 86 τοΰ 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΧΙΛΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩ-
ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1967, δι' ας δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς 6 περί Είδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 10) 
τοΟ 1967. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή δτινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Ετους τοϋ λή
γοντος τήν τριακοοτήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1967, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς χιλίας διακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό ύπό τοϋ Αρθρου 2 χορηγούμενον ττοσόν χορηγείται ώς είδι Εΐ&ι«υσις 
κευθεϊσα πίστωσις διά την ύπηρεσίαν καΐ τόν σκοπόν τον άναφε ^νδαττανη
ρόμενον ε!ς τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή ^^tof™** 
υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν πίναξ. 
δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθή διά τήν έν τω κεφαλαίω καΐ 
δρθρω τούτω άναφερομένην καΐ είδικώς καθοριζομένην ΰπηρεσίαν 
καΐ σκοπόν. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

•Αρ. Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοπός 

23Δ 'Εργασία καΐ 
Κοινωνικοί 
"Ασφαλίσεις. 

10 ΈκπαΙδευσις 
Πλεοναζόντων 
'Υπαλλήλων. 

Όλικόν 

1,200 

£1.200 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν έκπαίδευσιν 
72 περίπου πλεοναζόντων 
υπαλλήλων εκ τής Βρεττανι
κής Περιοχής τής Βάσεως 
Δεκελείας διαρκούντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυττσνραφίΙφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


