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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον "Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Αρ. 1) τοΰ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπί-
οημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 64 τοΟ 1979 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΫΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ, ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΚΤΩ Λ1ΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1979, δι' α ς δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θά γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί ΕΙδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
( Ά ρ . 1) τοΟ 1979. 

2 . 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκριοις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρή **™*^*

να
" 

σι ν, εγκρίνεται δπως πληρώθή έκ του λογαριασμού Ταμείου Ά ν α  ταμιϊου 
πτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του ·Λναπτ6ς*ως 
έτους τοΟ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1979 ποσόν

 η ρ σ ο
° 

μή υπερβαίνον τό Ιν εκατομμύριο ν, έννεακοσίας καΐ έξήκοντά §ξ e i t i i i S o w 
χιλιάδας, έννεακοσίας καΐ οκτώ λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τοοίτους 
της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε,ρίοδον ταύτην. too λήγοντος 

τήν31ην 
Δεκεμβρίου 
1979. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ΕίΜκωσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε »ώνίο*ανηβη

ρομένους είς τό έν τ φ ΠΙνακι κεφάλαιον κάΙ άρθρον κσλ ποσόν μή J^SJ
9
* 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναψερόμενον πο ntw*. 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφα
λ α ί ο καΐ αρθρω τούτφ άναφερομϊνας καΐ είοικώς καθοριξομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

34Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως ; 

Κεφάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
Άποθεματικόν. 

•Αρ. 

348 

Άρθρον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
Άποθεματικόν. 

Όλικόν £ 

Ποσόν 

£ 

1,966.908 

1,966,908 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
έπαναψήφισιν αδαπάνητων 
υπολοίπων ωρισμένων σχε
δίων αναπτύξεως εγκριθέν
των υπό τόν Προϋπολογι· 
σμόν 'Αναπτύξεως τοΰ Ετους 
1978 προς συνεχισιν καΐ συμ
πλήρωσιν τών σχεδίων διαρ
κοΟντος του {τους 1979. 

Έτυιτώθη iv τφ Tuneypofci« της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


