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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος ('Αρ. 2) του 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΝ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς Δ Ε Κ Α Τ Ε ς ς Α Ρ Α ς ΧΙΛΙΆΔΑς 
ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ
ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗ
ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαπανών της Προοίμιον. 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1967, δι* ας δέν έχει γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ('Αρ. 2) τίτλος, 
τοϋ 1967. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
δεκατέσσαρας χιλιάδας έπτακοσίας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμού 
Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσοΰ 
£14,700 
διά τήν 
χρήσιν τοϋ 
Ετους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1967. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε- τώνδαπανη-
ρομένους είς τα εν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα και ποσόν μή υπέρ- !^σβν

ένων 

βαΐνον τό εϊς έκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν πίναξ. 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί 
αρθρω τούτω αναφερόμενος και είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως 

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

25Δ 

26Δ 

Ύπηρεσίαι 
Κοινωνικής 
Ευημερίας. 

Παιδεία. 

Χορηγίαι εις 
"Εθελοντικούς 
'Οργανισμούς. 

Άνέγερσις Σχολικών 
Κτιρίων Στοιχειώ

δους 'Εκπαιδεύσεως. 

Όλικόν 

4,700 

10,000 

£14.700 

Διάθεσις πιστώσεως διά 
την παραχώρησιν δωρεάν ύπό 
τύπον χορηγίας, κρατικής γής 
ε'ις Δερύνειαν προς τήν Φιλό
πτωχον 'Αδελφότητα 'Αμμο
χώστου προς άνέγερσιν Στέ
γης 'Ανιάτων καϊ κατασκευήν 
Ό δ ο ϋ Προσπελάσεως. 

Διάθεσις πιστώσεως διά 
τήν παραχώρησιν δωρεάν, 
ύπό τύπον χορηγίας μέρους 
δευτερεύοντος κρατικού δά
σους εις Λάρνακα προς τήν 
Σχολικήν Έφορείαν Λάρνακος 
προς άνέγερσιν Δημοτικού 
Σχολείου. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογράφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


