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Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμιΐον Αναπτύξεως) Νόμος 
τοϋ 1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 20 του 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔ ΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜ

ΜΥΡΙΑ, Ε Ξ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ

ΔΑΣ, Ε Ξ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ

ΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑ ΚΟΣ ΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 
ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡ

Γ Η Σ Ε Ω Σ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ε Ι Σ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δα πΡοοΐμιον. 
πάνων της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι* Ιργα 'Αναπτύξεως 
διά τό έτος τό ληγον τήν 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1979, δι' ας 
δέν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις ή δέν θά νίνη μετά ταύτα τοιαύτη 
ύφ' οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή Τδρυσις ώρισμένων νέων 
θέσεων καΐ ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1979.

 τΙΤλος
· 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα ήδη νομίμως έχορηγήθησαν "Εγκρωις 
διά τάς υπηρεσίας 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας η ατινα μετά ^

ρωμής 
; του 

ταύτα δυνατόν νά χορηγηθούν κατά νόάον ώς είδικευθεΐσα ίαμβίοο 
πίστωσις διά τόν αυτόν σκοπόν, εγκρίνεται όπως διατεθη διά τάς '£££***"* 
τοιαύτας υπηρεσίας έκ τοΟ Ταμείου Αναπτύξεως καΐ χρήσιμο £3ΐ.6β7,6ΐ3 
ποιηθή διά τήν χρήσιν των δώδεκα μηνών τών ληγόντων τήν 3ΐην JJ*Jt

w 

Δεκεμβρίου, 1979 οιονδήποτε ποσόν μή υπερβαίνον τό ποσόν των «Λ «τους 
τριάκοντα καΐ ενός εκατομμυρίων, εξακοσίων καΐ όγδοήκοντα ^ ί η Γ " * 
επτά χιλιάδων, εξακοσίων καΐ δεκατριών λιρών προς κάλυψιν τών ΔϊΜμβρίοο. 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον

 ,979 

ταύτην. 

3. Τό διά τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- EIBIKIUOK 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς, τους άνα- SSiSSJ

1
* 

φερομένους είς τα έν τώ" Πρώτω ΓΚνακι περιλαμβανόμενα Δελτία
 ηοοών

· 
Δαπανών. JJJJ* 

Π) 
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Χρησιμππο;-

ηοις ιοϋ 

ώρισμένων 
άρθρων 
προς 
κάλυψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων 
Γ/ηΛ τΛ «ύτο 
Κεφαλαίοι ' 

Ί6ρυο>ς »οί 
κατάργηοις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
ΠΙνοζ. 
Προϊόν 
Μιρος. 

Δεύτερος 
ΠΙισζ. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

4.—(1) Έφ' δσον το δια τάς έν έκάστω άρθρω έν τώ Πρώτω 
Πινάκι άναφερομένας καΐ έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς 
αντιστοίχως δαπανηθησόμενον όλικόν ποσόν δέν θά ύπερβη τό 
όλικόν του δια τάς έν λόγω υπηρεσίας καΐ σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό τοΰ παρόντος .Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οίονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου δια τάς έν.λογω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δαπανών επί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
και δαπανήθέν'έπΐ τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει μέ τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει τοΟ Υπουργικού Συμβου
λίου, να διατεθη καΐ δαπανηθη προς κάλυψιν του ελλείμματος 
οΙουδήποτε ποσού δαπανηθέντος επί οιουδήποτε άλλου άρθρου 
τοΟ Ιδίου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακος : 

Νοείται δτι οΙαδήποτε έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δέν θά θεωρήται ώς έξοι
κονόμησις διά τσύς σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός άπό της υπό του Υπουργικού Συμβου
λίου εγκρίσεως, συΰφωνως τω έδοκρίω (1) του παρόντος άρθρου, 
θά κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των 'Αντιπροσώπων έκθεσις 
δεικνύουσα τάς περιπτώσεις είς άς εδόθη ή τοιαύτη έγκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ'ας αδτή ίχορηγήθην ; 

5.—(1) Ιδρύονται είς τά Υπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρτητα 
Γραφεία τά οριζόμενα είς τήν πρώτην στήλην του Πρώτου Μέρους 
του Δευτέρου Πίνακρς, αϊ νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι είς τήν δεύ
τερον οτζήλην τοΟ;Μέρους τούτου, ό αριθμός των οποίων αναφέ
ρεται είς τήν τρίτην στήλην του Μέρους τούτου κσΐ ό μισθός των 
οποίων έφιοικεύε^ίρα είς ,την«τάρτηνστήλην του Μέρους τούτου 
Ιναντι έκαστης θέσεως άν^ΰϊτόίχως.: 

C2>AI είς τ ό ^ ί τ ε ρ ρ ν Μέρος τοα Δευτέρου Πίνακος αναφερό
μενοι θέσειςι καταργούνται. 

%iym&q< tit ,^Τΐίΐτόγρβφείφ της Κυπριακής, Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


