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Ο περί Ειδικεύσεων Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 10) του 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 83 του· 1982 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥιΠΕΡιΒΑΙ'ΝΟιΝιΤΟΣ Τ Α Σ ΒΝΙΝΕΑΙΚΟΣΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 
Χ Ι Α Ι Α Δ Α Σ ΆΙΡ'ΑΙΣ Δ Ι Α ΤΗΝ ΧΡΗΣ IN ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΓΓΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α ΒΝ'ΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΔΥΟ.. 

Επειδή, καθίσταται αναγκαία "η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1982, δι ' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νό;μου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδυκεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Αρ. 10) του 1982. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηψισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την f

K του 

~ , , , χ I T c~ t~ > » ι λογαριασμού 
αυτήν χ,ρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα ταμείου 
μείου Αναπτύξεως της 'Δημοκρατίας και χρησυμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, ποσού 
1982, ποσόν ·μη υπερβαίνον τας 'εννεακοσίας και πεντήκοντα χιλιάδας £^

50
>

000 

λίρας προς ικάλυψιν των δαπανών της 'Κυ'βερνήΐσεως της Δηίμσκρα- χρή^του 
τίας διά την περίοΙδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδί'κευθ'είσα πίστωίσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδαπανη-
αναψερο'μένους εις το εν τω Πίνοοκι κεφάλαιον ικαι άρθρον και ποσόν J^^v

vav 

μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κε-
φαλαίω και άρθρω τούτω αναφέρομενας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

34Δ 

Κεφάλαιον 

Μη Προβλεπόμεναι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Αρ. 

348 

Άρθρον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
950,000 

950,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη

μάτων προς κατανομήν, όπου 
παρίσταται ανάγκη, ε ι ς διά
φορα κονδύλια του Προϋπο 
λογισμού Αναπτύξεως διά 
την αντιμετώπισιν κυρ ίως της 
αυξήσεως της τ ιμής του ηλεκ 
τρικού ρεύματος κα ι των 
καυσίμων, της αυξήσεως λό
γω αναθεωρήσεως τ ω ν επι
δομάτων οδοιπορικών, των 
γενικών, αυξήσεων τ ι μ ώ ν και 
απροβλέπτων δαπανών. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


