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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Άρ. 8) τοΰ 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 77 τοΟ 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥΜΗ ΥΠΕΡ-

ΐΒΑΙίΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΕιΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΣ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑιΣ ΟΓΔΟ
ΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ
ιΚΟΝΤΑ ΙΚΑΙ; ΕΝΟΣ., 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δηιμοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1981, δι' ας δεν έχει γίνει πρόιβλεψις διά νόμου ή 
δεν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

'Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόιμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσιεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 8)1 rroul 1981. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
εΐδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά -πληρωμής 
ταϋτα δυνατόν νά ψηιφιοίθώσι νοιμίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χ^αριασαοϋ 
χρήσυν, εγκρίνεται δττως πληιρωθή έκ του λογαριασμού' Ταμείου Ταμείου 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιιμοποιηίθη διά τήν χρήσιν του Αναπτύξεως 
έτους του λήγοντος τήν τριαικοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ποσο° 
:μή υπερβαίνον το εν έ'κατοιμμύριον πεντακόσιας έξήΐκοντα μιας χιλιά- βιά'τήν χρήσιν 
δας και έννεακοσίας όγδοήικοντα πέντε λίρας προς κάλυψιν των δα- τοΰ έτους 
πανών της Κυβερνήσεως της Δηιμοίκρατίας διά τήν περίοΐδον ταύτην. τοϋ λήγοντος 

τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1981. 

3. Τό 6πό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- εΐδίκευοις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας χαΐ τους σκοπούς τους άναψε- των δοηκχνηθη-
ροίμένους είς τά έν τω Πινάκι Κεφάλαια και άρθρα και ποισόν μή σ°μ^νων 

υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον καΙ άρθρον άναφερόμενον "^£1' 
ποσόν δύναται νά χρηίσυμσποιηθη καΙ δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΙ άρθρω τούτω άναφερομένας και εΐίδικώς καθοριζο'μένας 
ύπτηρεσίας ικαΐ σίκοπσύς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως. 

•Αρ. 

02.02Δ 

08.07Δ 

Ι6Δ 

34Δ 

Κεψάλαιον 

Άνάτττυξις 'Υδά
των—"Αρδευσις, 
Άποχέτευσις και 
Ύδατοφράκται. 

Άνάπτυξις— 
Δασών 
"Αλλα Σχέδια. 

Δημόσια "Εργα 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

•Αρ. 

841 

312 

631 

348 

"Αρθρον 

Μείζονα Υδατικά 
"Εργα Πάψου. 

'Εξαγωγής Βιομηχα
νικής υλείας. 

Δικαιώματα 'Εμπει
ρογνωμόνων. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άπο
θεματικόν. 

Όλικόν . 

Ποσόν 

£ 
600,000 

50,000 

111,985 

800,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών διά την συνέχισιν τών 
εργασιών εντός τών πλαισίων 
εφαρμογής τοΰ μεγάλου Σχε
δίου διά τήν άξιοποίησιν τών 
υδατίνων πόρων της περιο
χής Πάφου. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων αναγκών της υπη
ρεσίας ταύτης, λόγω κυρίως 
της ηύξημένης ποσότητος 
ξυλείας ήτις εξήχθη διά τάς 
Δασικός Βιομηχανίας. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν συμβατικών υποχρεώ
σεων τής υπηρεσίας ταύτης 
εν σχέσει προς τήν νέον όδόν 
ΛευκωσίαςΛεμεσοϋ και τάς 
μελετάς τοΰ Τρίτου Σχεδίου 
'Οδοποιίας. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομήν, 
όπου παρίσταται ανάγκη, είς 
διάψορα κονδύλια τοΰ Προ
ϋπολογισμού 'Αναπτύξεως 
διά τήν άντιμετώπισιν κυρίως 
τών ακολούθων δαπανών:— 
(α) Παραχωρηθεϊσαι αυξή

σεις έκ 3 112% έπΐ τών 
βασικών μισθών τών Δη
μοσίων Υπαλλήλων συμ
ψώνως τοΰ περί Κρατι
κών 'Υπαλλήλων (Αϋξη
σις Μισθών) Νόμου "Αρ. 
52 τοΰ 1981, καί 

(β) "Απρόβλεπτοι Δαπάναι. 

1,561,985 


