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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 3) του 1985 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

ιΑριθμός 32 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ ' Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡ ΒΑΙΜΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ XI Μ Α 
ΔΑ Σ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις δια τας εκ των δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γινη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο τοαρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ
σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 3) του 1985. 

2. Επιπροσθέτως των ιτοσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν ιιρώτην Δεκεμβρίου, 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τας εβδομήκοντα πέντε χιλιάδας λίρας 
•προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
την περίοδον ταύτην. 

3. Το υπδ του Άρθρου 2 χορηγούμενον ττοσόν χορηγείται ως 
ειδιχευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και 
ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφε
ρόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοττοιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθορι
ζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

' Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
λογαριασμού 
Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσού 
£75 ,000 
διά την 
χρήσ» 
του έτους 
του λήγοντος 
ιην31ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

Ειοίκευσις 
των δαπανη
θή σομενω ν 
ποσών. 
Πίναξ. 
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Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

23.41Δ 

Κεφάλαιον | Αρ. | Άρθρον 
Σκοποί 

| Ποσόν | 

Αγροτική 
Ανάπτυξις— 
'Αλλα Αγροτικά 
Σχέδια 
Αναπτύξεως. 

| 613 |Βελτίωσις και 
J Κατασκευή 

Αγροτικών Οδών. 

Ολικόν 

ί Ι 
75,0001 Διάθεσις χρημάτων αναγ-

|καίων όια την κατασκευήν 
| και βελτίωσιν αγροτικών 
| οδών εις τας πτωχότερος 
| αμπελουργικάς περιοχας των 
ι ακολούθων Επαρχιών :— 
Ι £ 
| Λεμεσού . . 28,000 
I Πάφου . . 27,000 
| Λευκωσίας . . 15,000 
| Λάρνακος . . 5,000 

75,0001 
— = 1 

75,000 

Τιπτώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 
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Ν. 33/85Q. 
θεσιν ίου, οιαδήποτε των τοιούτων ημερομηνιών είναι η 
μεταγενέστερα, επί της εν τη τρίτη στήλη εκτιθέμενης 
έναντι αυτής προοωπικής μιοΟοουτικής κλίμακος: 

Νοείται ότι δημόσιος υπάλληλος απασχολούμενος επί 
πλήρους και συνεχούς βάσεως, είτε επί εκτάκτου βάσεως 
είτε επί συμβάσει, διοριζόμενος εις την οργανικήν θέσιν 
έναντι της οποίας υπηρετεί, διατηρεί επί προσωπικής βά
σεως την μισθοδοτικήν κλίμακα εις την οποίαν ετοποθετήθη 
δυνάμει των προνοιών των υποπαραγράφων (α) και (Β) 
της παρούσης παραγράφου' 

(ιι) (α) την 22αν Απριλίου 1981 όστις κατείχεν ευθύς προ της ρη 
θείσης ημερομηνίας οιανδήποτε θέσιν εκ των εκτιθεμένων 
εν τη πρώτη στήλη του Πίνακος Ε, ήτις αντικατεστάθει διά 
της έναντι αυτής εν τη δευτέρα στήλη αυτού εκτιθέμενης 
θέσεως, δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (2) του άρ
θρου 3 του περί Δημοσίων Υπαλλήλων (Αναοιάρθρωσις 
Ωρισμένων θέσεων και Ρύθμισις Ά λ λ ω ν επί Μέρους Συ
ναφών θεμάτων) Νόμου του 1984, επί τη προαγωγή του 
εις την έναντι αυτής εν τη τρίτη στήλη αυτού εκτιθεμένην 
θέσιν, τοποθετείται από της ημερομηνίας της τοιαύτης προ
αγωγής του εις την εν τη τετάρτη στήλη εκτιθεμένην 
έναντι αυτής προσωπικήν μισθοδοτικήν κλίμακα' 

(β) την 10ην Μαρτίου 1984 όστις κατείχεν ευθύς προ της ρη
θείσης ημερομηνίας την πάλαιαν θέσιν Βοηθού Νοσοκόμου 
(Κλίμακες A3 και Α6 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξή
σεις) διοριζόμενος/προαγόμενος εις την θέσιν Νοσοκόμου 
επί του Προσωπικού, 2ας Τάξεως (Κλίμαξ Α4), διατηρεί 
επί προσωπικής βάσεως τας μισθοδοτικός κλίμακας τας 
οποίας ούτος κατείχεν ευθύς προ του τοιούτου διορισμού/ 
ττροαγωγής του. 

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο μισθός 
παντός δημοσίου υπαλλήλου αναπροσαρμόζεται συμφώνως προς τας 
διατάξεις του Παραρτήματος. 

(2) Εν τη τοιαύτη αναπροσαρμογή, ο Υπουργός Οικονομικών 
κέκτηται εξουσίαν όπως άρη οιασδήποτε ανωμαλίας αίτινες δυνατόν 
να προκύψωσι, περιλαμβανομένων ανωμαλιών εις περιπτώσεις διο
ρισμού, προαγωγής ή αποσπάσεως δημοσίου υπαλλήλου εις θέσιν 
μεταξύ της ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύ
σεως του παρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρα
τίας. 

6. Αι πρόνοιαι του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής και 
εις τας περιπτώσεις προσώπων διορισθέντων εις θέσεις μεταξύ της 
ορισθείσης ημερομηνίας και της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του πα
ρόντος Νόμου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ο δε 
μισθός των επί της παλαιάς μισθοδοτικής κλίμακος της θέσεως των 
αναπροσαρμόζεται, από της ημερομηνίας του διορισμού των, επί 
της νέας κλίμακας των συμφώνως προς τας διατάξεις του Παραρ
τήματος. 

7. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη την 1 ην 
Ιανουαρίου, 1984. 


