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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ0ΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1737 της ΙΙης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τομεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος ('Αρ. 6) τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 67 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΟΕΡ Ι, ΕΙΔΙιΚΒΥΣ ΕΩΣ* ΠΙ Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣ ΟΥΜΗ ΥιΠΕΡ-

'ΒΑΙίΝΟΝΤΟΣ ΤΟ Ε,Ν ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙιΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΙΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία, ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπα- προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δηιμσκρατίας δια το Ετος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1961, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή 
δέν θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη, ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
L Ό παρών Ν'όιμος δύναται να άνοτφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Άναιπτύφως) Νόμος τίτλος· 
('Αρ. 6)' του 1981. 

2* Έίπιπροσίθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "ΕγκΡισιζ 
εΐίδικευίθεΐσαι πυστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή οότινα μετά ε

Γ
Κτ£υ

>μης 

ταύτα δυνατόν να ψηίψιοίθώσι νομίμως ώς τοιαυτοτι δια τήν αυτήν λογαριασμού 
χρήσιν, εγκρίνεται διτως πληίρωθή εκ του λοίγαιριαοιμου Ταμείου· Ταμείου 
'Αναπτύξεως τής Δηιμοκίρατίας καΙ χρησυμοποιηίθή δια τήν χρήσιν του * Αναπτύξεως 
έτους του λήγοντος τήν τριαικοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ™°ΟΟΌ οοο 
>μή υπερβαίνον το εν έίκατοιμμύριον λίρας προς κόολυψιν των δαπανών διά'τήν χρήσιν 
τής Κυβερνήσεως τής Δηιμοκιρατίάς δια τήν περίσδον ταύτην. τοθέ\ους 

τοϋ λήγοντος 
Τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1981. 

3. Τό ύπό του άριθρου 2 χορηγοώμενον ποσόν χορηίγεΐται ώς εΐδι Είδίκευσις 
κευίθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τών δαπανηθη
ρομένους ε'Ίς τό εν τω Πίναΐκι κεφάλαιον καΙ άρθρον καΙ ποσόν μή ^ ^ ° ν 

υπερβαίνον τό είίς τό κεφάλαιον και άρθίρον τούτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρηίσιΐμοποιηιθή και δαπανηΐθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΙ άριθρω τούτω άνα^ρομένας καΙ ειδικώς καίθορι'ζΌ'μένας . 
υπηρεσίας ικαι οίκοπούς. 

(1255) 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

Ι3.20Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Έμπόριον και Βιο
μηχανία—Βιομη
χανία. 

Άρ. 

871 

"Αρθρον 

Ίδρυσις Βιομηχανι
κών Μονάδων. 

"Ολικόν 

Ποσόν 

£ 

1,000,000 

1,000,000 

Διάθεσις των αναγκαίων 
χρημάτων διά την άγοράν 
μετοχών της Κυπριακής Τρα
πέζης Αναπτύξεως προς 
αϋξησιν τοΰ μετοχικού κεφα
λαίου της Τραπέζης ταύτης 
προς τον σκοπόν δανειοδο
τήσεως Βιομηχανικών Μονά
δων. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


