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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 1) τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 38 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟίΣ ΤΟ ΕΝ ΕΚ ΑΤΟΜιΜΥΡ Ι Ο'Ν, ΠΕΝΤΑΚΟ

Σ Ι Α Σ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΜΙΑΝ ΧΙΛΙΑΔΑ Σ, ΕΝίΝΕΑΚΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑ

ΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Ι Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ 
Δ Ε Ι Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε'ΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ

ΚΟΝΤΑ. 
Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών Προοίμιον. 

της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 1980, δι' ας δεν έχει γίνει πρό:βλεψις διά νόιμσυ ή δεν θα 
γίντ) μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 1) του 1980., 

2, Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσΐν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηΦισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αύ- έκΤο0λ·°-_ 

' - ι t si Λ η>~ Γ -Χ ' ~ τ- ι Υαριασμου 
τήν χρησιν, εγκρίνεται όπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Ταμείου Ταμείου Άνα· 
'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν χρησιν πτύξεως 
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980, "°σοθ 
ποσόν μή υπερβαίνον το εν έκατο'μμύριον, πεντακόσιας και τριάκοντα δ .' . J ,905 

μίαν χιλιάδας, έννεακοσίας και πέντε λίρας προς κάλυψιν των δα- ΧΡησιντοθ 
πανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. Ετους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1980. 

3. Το ύπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα- τ ώ ν o o m o t V T i · 
φερομένους εις το έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^£JQV

 νων 

υπερβαίνον το ε'ις το κεψάλαιον και άρθρον τοΟτο άναψερόμενον Πίναξ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεΦα-
λαίω και άρθρω τούτω άναψερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

34Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεψάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Απο
θεματικών. 

Άρ. 

348 

"Αρθρον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άποθε
ματικόν. 

Όλικόν ..£ 

Ποσόν 

£ 

1,531,905 

1,531,905 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων δια την 
έπαναψήφισιν αδαπάνητων 
υπολοίπων ώρισμένων σχε
δίων αναπτύξεως εγκριθέν
των ύπό τον Προϋπολογι
σμόν Αναπτύξεως του έτους 
1979 προς συνέχισιν και συμ
πλήρωσιν των σχεδίων διαρ
κοϋντος τοϋ έτους 1980. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


