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Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος 
του 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 11 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΕΞ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ
ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ
ΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥ
ΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗ
ΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δα προοίμων. 
πανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι9 έργα Αναπτύξεως 
δια το έτος το λήγον την 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1978, δι' ας 
δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη 
ύφ' οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται άνοίγκαία ή ΐδρυσις ώρισμένων νέων 
θέσεων και ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1978. τίτλος· 

ι 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα ήδή νομίμως έχορηγήθησαν "Ενχρισις 
δια τάς υπηρεσίας 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας ή ατινα μετά έκτοομης 

ταύτα δυνατόν νά χορηγηθούν κατά νόμον ώς είδικευθεΐσα ταμείου 
πίστωσις διά τον αυτόν σκοπόν, εγκρίνεται δπως διατεθη διά τάς ™^Γύζεως 

τοιαύτας υπηρεσίας έκ του Ταμείου 'Αναπτύξεως και χρήσιμο £27,835,236 
ποιηθη διά τήν χρήσιν των δώδεκα μηνών των ληγόντων τήν 31 ην %jjff 
Δεκεμβρίου, 1978 οιονδήποτε ποσόν μή υπερβαίνον το ποσόν των τοοίτους 
είκοσι επτά εκατομμυρίων, οκτακοσίων καΐ τριάκοντα πέντε χιλιά SJJMJJJ"0* 
δων και διακοσίων τριάκοντα εξ λιρών προς κάλυψιν τών δαπανών Δεκεμβρίου, 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 1978" 

3. Τό διά του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς, τους άνα CnSST 
φερομένους εις τά έν τώ Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα Δελτία ποσών· 
Δαπανών. * [jf^ 

(Ι) 
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Χρησιιμοτιοί-

ησις τοϋ 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρθρων 
προς 
κάλυψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων 
into το αυτό 
Κεφάλαιον. 

"Ιδρικπς καΐ 
κοπάργηισις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
ΓΚναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

4.—(1) Έφ' δσον το δια τάς έν έκάστφ άρθρω εν τω Πρώτω 
Πινάκι αναφερόμενος καΐ έξειδικευομένας υπηρεσίας καΐ σκοπούς 
αντιστοίχως δαπανηθησόμενον όλικόν ποσόν δεν θα ύπερβη τό 
όλικόν του δια τάς έν λόγω υπηρεσίας καΐ σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου δια τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
και δαπανηθέν^έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει μέ τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά διατεθη και δαπανηθη προς κάλυψιν του ελλείμματος 
οιουδήποτε ποσού δαπάνηθέντος έπί οίουδήποτε άλλου άρθρου 
τοΰ ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακος : 

Νοείται δτι οιαδήποτε έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δέν θά θεωρήται ώς έξοι
κονόμησις διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της ύπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβου
λίου εγκρίσεως, συμφώνως τω έδαφίω (1) τοΰ παρόντος άρθρου, 
θά κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων £κθεσις 
δεικνύουσα τάς περιπτώσεις εις ας εδόθη ή τοιαύτη εγκρισις καΐ 
τάς συνθήκας ύφ* άς αύτη έχορηγήθη. 

5.— (1) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρτητα 
Γραφεία τά οριζόμενα εις την πρώτην στήλην τοΰ Πρώτου Μέρους 
τοΰ Δευτέρου Πίνακος, α ϊ νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι εις τήν δεύ
τερον στήλην τοΰ Μέρους τούτου, ό αριθμός των όποιων αναφέ
ρεται εις τήν τρίτην στήλην τοΰ Μέρους τούτου και ό μισθός των 
όποιων εξειδικεύεται εις τήν τετάρτην στήλην τοΰ Μέρους τούτου 
έναντι εκάστης θέσεως αντιστοίχως. 

(2) At εις τό Δεύτερον Μέρος τοΰ Δευτέρου Πίνακος αναφερό
μενοι θέσεις καταργούνται. 

Έτυττώθη έν τφ "ΠπτοΥραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


