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εϊον Υγεί-
"ξ— Διο ίκησις 

Ίατρ ικόν Τμήμα 

Ύ π ο υ ρ γ ε ΐ ο ν Παι
δε ίας—Διο ίκησ ι ς . 

Παιδεία 

Πολιτιστικοί και 
"Αλλαι Ύττηρεσίαι 

Γενικόν Διοικητικόν 
Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν. 

Γενικόν Γραμμα
τε ιακόν Π ρ ο σ ω 
ττικόν. 

Κλητήρες 

960 

"Αρθρον 

Εκ μεταφοράς 

Άττοδοχαΐ Π ρ ο σ ω 

π ικού . 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 
£515.706 

696 

118,356 

625 

509,919 

3,718 

15,266 

67.667 

10.220 

1,242,173 

Σκοποί 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Μόμος (Άρ. 14) τοΰ 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.. 

ΠροοΙμιον 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ενκρισις πλη 
ρωμής £κ τοΟ 
Λογαριασμοί 
Ταμίίου *Ανα

πτύξβως ποσοΟ 
£ 76,381 διά 
τήν χρήσιν τοΟ 
Ιτους τοΟ λή

γοντος τήν 
31 12.1968. 

ΕΙδΙκβυσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
TTOCf&JV. 

ΠΙναζ. 

Αριθμός 134 του 1968 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΟΓ
ΔΟΗΚΟΝΤΑ ΜΙΑΝ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗ, 
ΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙ
ΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1968, δι* ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ* οίουδηποτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 14) 
τοΟ 1968. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς,τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ Ετους τοΟ λή
γοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς έβδομήκοντα εξ χιλιάδας τριακοσίας όγδοη κοντά μίαν λίρας προς 
κάλυψιντών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε
ρίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον 
τό εις έκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ άρθρω τούτω 
αναφερόμενος καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

'Αρ. | Κεφάλαιον | 'Αρ. | "Αρθρον 
Σκοποί 

| Ποσόν Ι 

"Επιτροπή Προγραμ
ματισμού. 

"Ανάπτυξις 'Υδάτων 

Βελτίωσις Χρήσεως 
"Υδατος. 

Γεωργία 

Ίνστιτοΰτον Γεωρ
γικών 'Ερευνών. 

Κτηνοτροφία 

Κτηνιατρικοί Ύπη
ρεσίαι. 

Άνάπτυξις Δασών 

"Ανάπτυξις 'Αλιείας 

"Εμπόριον καΐ Βιο
μηχανία. 

Μεταλλεία 

Τουρισμός 

"Αρχαιότητες 

Δημόσια "Εργα 

"Αερολιμένες 

Πολεοδομία καΐ 
Οΐκησις. 

ΊατρικαΙ καΐ 'Υγειο
νομικά! Ύπηρε
σίαι. 

"Αγροτική Άνά
πτυξις. 

'Εργασία καί Κοινω
νικοί 'Ασφαλίσεις. 

Κέντρον Παραγω
γικότητος. 

Ύπηρεσίαι Κοινω
νικής Ευημερίας. 

Παιδεία 

"Αλλαι "Υπηρεσίαι 

Τιμαριθμικά 'Επιδό
ματα. 

ΑποδοχαΙ Προσω
πικού. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

"ΑποδοχαΙ Προσω
πικού Τμήματος 
Κτηματολογίου καί 
Χωρομετρίας. 

"ΑποδοχαΙ Πρόσω 
πικοϋΤαχυδρο
μικών 'Υπηρεσιών. 

Τιμαριθμικόν 'Επίδομα 

Ολικόν 

5,054 

3,099 

1,818 

1,134 

601 

530 

627 

3,693 

194 

2,945 

550 

1,445 

2,810 

4.241 

709 

490 

1.565 

746 

8,665 

£76,381 

4,826 

8,940 

3,356 

6,762 

9,764 

1,817 

Διάθεσις χρημάτων έκ τοϋ 
Προϋπολογισμού "Αναπτύ
ξεως τοϋ £τους 1968 αναγ
καίων διά τήν έφαρμογήν τοϋ 
περί Δημοσίων 'Υπαλλήλων 
("Αναθεώρησις των Μισθών 
καί Μισθοδοτικών Κλιμάκων) 
Νόμου τοϋ 1968 ("Αρ. 106 
τοϋ 1968) καί τοϋ περί "Εκπαι
δευτικής "Υπηρεσίας ("Ανα
διάρθρωσις καί Μισθοδοσία) 
Νόμου τοϋ 1968 ("Αρ. 121 
τοϋ 1968). 

Έτυπώθη εν τφ ΤυπονροπρεΙψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ίν Λιυκωσία. 


