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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Αρ. 3) τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

Αριθμός 47 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1ΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς Τ Α ς Τ Ε Τ Ρ Α Κ Ο ς Ι Α ς ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ 
Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

ιδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπανών ρΐροοίμιον 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος το λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1980, δι' άς δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου f) δέν θά 
yivt] μετά ταύτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Ειδικεύσεως j m , ^ , ^ 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
( Ά ρ . 3) του 1980. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
ειδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρησιν της Δημοκρατίας, ή δτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν οτύ κ̂τοΟλο
τήν χρησιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ τοϋ λογαριασμοί) Ταμείου χ ^ ^ ^ ν α 
ΆνοτΓττύξεως της Δημοκροττίας καΐ χρησιμοποιηθη διά τήν χρησιν πτύξεως 
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1980, ποσού 
ττοσόν μή υπερβαίνον τάς τετρακοσίας όγδοήκοντα εννέα χιλιάδας £489,170 
και εκατόν έβδομήκοντα λίρας προς κάλυψιν των δοπτανών της Κυ "
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βερνησεως της Δημοκροττιας διά τήν περιοδον ταυτην. ίτους τοο 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμ6ρ(οο 
1980. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐόικκ^ς 
κευθείσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα τωνόαιιαν 
φερομένους εις τά έν τω Πίνοοκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή *ι°°Μ£^ν 
υπερβαίνον τό εις Μ'καΛον κεφάλαιον και άρθρον άναφεράμενον "ϋ.

οσ 1ν 

ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαποαηθη διά τάς έν τω κεφα
λα ίο και αρθρω τούτω άναφερομένας και είοικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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