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0 περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμείου Αναπτύξεως) Ι^όμος
τοΟ 1968, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 15 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1ΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΕΚΑΤΟΝ
ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΚΑΙ Τ Ε Ε Σ Α 
ΡΑΚΟΝΤΑ Λ1ΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙ
ΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ
ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕ
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕ
ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕ
ΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα πΡοοΐμιον.
νών της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας, δι' £ργα 'Αναπτύξεως
δια το έτος το λήγον την 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1968, δι' ας
δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις ή δέν θα γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ'
οιουδήποτε Νόμου.
ΚΑΙ ΕΠΕΙ ΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις ώρισμένων νέων
θέσεων και ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων τοιούτων.
Ή Β ουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :—
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Πι Z uV01m.c*
στώσεως (Ταμείου Αναπτύξεως) Νόμος 1968.
τίτλος.
2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα ήδη νομίμως έχορηγήθησαν «Εγκριση
δια τάς υπηρεσίας 'Αναπτύξεως τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής
ταύτα δυνατόν νά χορηγηθούν κατά νόμον ώς είδικευθεΐσα πίστω ταμΤίου
σις διά τον αυτόν σκοπόν, εγκρίνεται δπως διατεθή διά τάς τοιαύ Αναπτύξεως
τας υπηρεσίας έκ του Ταμείου 'Αναπτύξεως και χρησιμοποιηθή διά £10^130,340
τήν χρήσιν των δώδεκα μηνών των ληγόντων τήν 31 ην Δεκεμβρίου, *&'·Φ'
1968 οιονδήποτε ποσόν μή υπερβαίνον το ποσόν των δέκα έκατομ ™ο£τους
μυρίων, εκατόν τριάκοντα χιλιάδων, τριακοσίων και τεσσαράκοντα τ°ολήγοντος
λιρών προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα Δεκεμβρίου
τίας διά τήν περίοδον ταύτη ν.
1968.
3. Το διά του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Ειδίκευση
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς, τους άνα ^ο^ένΞΓ
φερομένους ε'ις τά έν τω Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα Δελτία ™*™v·
Δαπανών.
*
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Χρησιμσιτοίησις τοΰ
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άρθρων
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κάλυψιν
ελλείμματος
άλλων
άρθρων
6πό τό αυτό
Κεφαλαιον

4.— (1) Έφ' δσον τό δια τάς έν έκάσ τω άρθρω έν τω Πρώτω Πι
νάκι άναφερομένας καΐ έξειδικευομένας υπηρεσ ίας και σ κοπούς αν
τιστοίχως δαπάνηθησ όμενον όλικόν ποσ όν δεν θά ύπερδη τό όλικόν
του δια τάς έν λόγω υπηρεσ ίας και σ κοπούς αντισ τοίχως ύπό του
παρόντος Νόμου χορηγουμένου ως είδικευθείσ ης πισ τώσ εως ποσοΟ,
οιονδήποτε περίσ σ ευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε άρθρου διά τάς
έν λόγω υπηρεσ ίας και σ κοπούς, είτε διά της εξοικονομήσ εως δα
πανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ τού δτι τό διά τό έν λόγω
άρθρον ψηφισ θέν ποσ όν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν καΐ δαπανηθέν
έπί τη βάσ ει του παρόντος Νόμου, έν σ χέσ ει μέ τό έν λόγω άρθρον,
δύναται, τη έγκρίσ ει του Υπουργικού Συμβουλίου, νά διατεθη και
δαπάνηθη προς κάλυψιν τού ελλείμματος οιουδήποτε ποσ ού δαπα
νηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρου τού Ιδίου Κεφαλαίου τού
Πρώτου Πίνακος :
Νοείται δτι οιαδήποτε έξοικονόμησ ις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασ δήποτε υπηρεσ ίας ή σ κοπού δεν θά θεωρήται ώς έξοικο
νόμησις διά τους σ κοπούς του παρόντος άρθρου.
(2) Εντός ενός μηνός από της ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου
εγκρίσεως, σ υμφώνως τω έδαφίω (1) τοΟ παρόντος άρθρου, θά
κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσ ώπων Μκθεσ ις
δεικνύουσα τάς περιπτώσ εις εις ας εδόθη ή τοιαύτη εγκρισ ις και
τάς σ υνθήκας ύφ' ας αβτη έχορηγήθη.
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5.— (1) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρτητα
Γραφεία τά οριζόμενα εις τήν πρώτην σ τήλην τοΟ Πρώτου Μέρους
τού Δευτέρου Πίνακος, αϊ νέαι θέσ εις αϊ οριζόμενοι είς τήν δεύτε
ρον σ τήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός των οποίων αναφέρεται
είς τήν τρίτη ν σ τήλην τοΟ Μέρους τούτου καΐ ό μισ θός των όποιων
εξειδικεύεται είς τήν τετάρτη ν σ τήλην του Μέρους τούτου έναντι
έκαστης θέσ εως αντισ τοίχως.
(2) Αι είς τό Δεύτερον Μέρος toC Δευτέρου Πίνακος αναφερό
μενοι θέσ εις καταργούνται.

