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ΠΙΝΑΞ
Τακτικοί Δοπάναι
Αρ. |

Κεφάλαιον

30Α Ύπήρεσίαι Κοινω

νικών
σεων.

'Ασφαλί

59Α ΈτηστροφαΙ Χρη

μάτων
καΐ
Δασμών.

| Άρ. |

"Αρθρον

Ι4Α ΤαμεΤον Κοινωνικών

| Ποσόν
£
1,139

'Ασφαλίσεων — Ύπή
ρεσίαι ΆναλογιστοΟ
διά
Κοινωνικός
'Ασφαλίσεις.
ΈττιστροφαΙ Χρημά
των—Τμήμα Εσω
τερικών Προσόδων.

Όλικόν

90,000

Διαθεσις χρημάτων διά την
έζασφάλισιν ύττό τής Κυβερ
νήσεως των υπηρεσιών 'Ανα'
λογιστοΟ διά Κοινωνικός
'Ασφαλίσεις διαρκοΟντος τοϋ
τρέχοντος έτους.
Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων αναγκαίων διά τήν
έπιστροφήν Φόρων δπό του
Τμήματος 'Εσωτερικών Προ
σόδων διαρκοΰντος τοϋ τρέ
χοντος Ετους.

£91,139

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως)
Νόμος ( Ά ρ . 12) του 1S68 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
Α ρ ι θ μ ό ς 116 τοΟ 1968

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ Ι ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΔΕΚΑ ΛΙΡ ΑΣ ΔΙΑ
ΤΗΝ ΧΡ ΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡ ΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡ ΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ.
ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών τής Προοίμιον.
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό Ιτος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1968, δι' Ας δέν έχει γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη
μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ* οίουδήττοτε νόμου.
Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:
Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί ΕΙδικευσεως Συνοπτικός
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 12) τίτλος.
τοΟ 1968.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή δτινά μετά
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τού Ετους τοϋ λή
γοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς εξ χιλιάδας έννεακοσίας δέκα λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.

Έ γ κ ρ ι σ ι ς πλη
ρωμής έκ τοΰ
Λογαριιισμο*
Ταμείου 'Ανα
πτύξεως τιοσοϋ
£6,910διά
τήν χρήσιν τοΟ
ίτους τοϋ λή
γοντος τήν
31.12.1968.

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφέρομε
νους είς τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα καΐ ποσόν μή υπερβαίνον
τό είς Εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίου και άρθρω τούτω
αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς

Είδίκευσις
τώνδαπανη
^O^fvcov
ΓΚναζ.

