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Ο περί Ειδικεύσεως Πιστώστεως (Ταμείον Αναπτύξεως) 
Νόμος του 1984 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Ά ρ θ ρ ω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 2 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΐ-

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ. ΕΙΚΟΣΙ 
ΤΕΣΣΆΡΑς ΧΙΛΙΆΔΑς, ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΛΊΡΑς ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΊΑ 
ΚΑΙ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΩΡΙ-

ΣΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας, δι* έργα αναπτύξεως διά το έτος το 
λήγον την 31ήν ημέραν του Δεκεμβρίου, 1984, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει 
πρόβλεψις ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ* οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΉ καθίσταται αναγκαία η ίδρυσις ωρισμένων νέων θέσεων 
Kui η κατάργησις υφισταμένων τοιούτων. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ο περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως, Συνοπτικός 
(Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα ήδη νομίμως εχορηγήθησαν διά 
τας υπηρεσίας Αναπτύξεως της Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταύτα 
δυνατόν να χορηγηθούν κατά νόμον ως ειδικευθείσα πίστωσις διά τον 
αυτόν σκοπόν, εγκρίνεται όπως διατεθή διά τας τοιαύτας υπηρεσίας εκ 
του Ταμείου Αναπτύξεως και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν των 
δώδεκα μηνών των ληγόντων την 31 ην Δεκεμβρίου, 1984, οιονδήποτε 
ποσόν μη υπερβαίνον το ποσόν των εξηκοντα δύο εκατομμυρίων, είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων, .'και εξηκοντα λιρών, προς κάλυψιν των δαπανών 
της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. 

Έγκρισις 
πληρωμής εκ 
του Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσού 
£62.024.060 
διά την. 
χρήσιν 
του έτους 
του λήγοντος 
την JΙ ην 
Δεκεμβρίου 
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3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγοΰμι:νον ποσόν.χορηγείται ως ειδικκυ

Οείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομένους 
εις τα εν τω Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα Δελτία Δαπανών. 

4.—(Ι) Εφ' όσον το διά τας εν εκάστω άρθρω εν τω Πρώτω Πίνακι 
αναφερομένας και εξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
δαπανηθησόμενόν ολικόν ποσόν δεν θα υπερβή το ολικόν του διά τας εν 
λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως υπό του παρόντος Νόμου 
χορηγουμένου ως ειδικευθείσης πιστώσεως ποσού, οιονδήποτε περίσ

σευμα προκύπτον εξ οιουδήποτε άρθρου διά τας εν λόγω υπηρεσίας και 
σκοπούς, είτε διά της εξοικονομήσεως δαπανών επί του εν λόγω άρθρου 
είτε εκ του ότι το διά το εν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει το 
απαιτηθέν και δαπανηθέν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, εν σχέσει 
με το εν λόγω άρθρον,, δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου 
να διατεθή και δαπάνηθή προς κάλυψιν του ελλείμματος οιουδήποτε 
ποσού δάπανηθέντος επί οιουδήποτε άλλου άρθρου του ιδίου. Κεφαλαίου 
του Πρώτου.Πίνακος : 

Νοείται ότι οιαδήποτε εξοικονόμησις εκ παραλείψεως εκτελέσεως 
οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θα θεωρήται ο>ς εξοικονόμησις διά 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της υπό του Υπουργικού Συμβουλίου 
εγκρίσεως, συμφώνως τω εδαφίω (1) του παρόντος άρθρου,, θα κατα

τίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεσις δεικνύουσα τας 
περιπτώσεις εις ας εδόθη η τοιαύτη έγκρισίς και τάς συνθήκας υφ' ας 
αύτη εχορηγήθη. 

5.—(1) Ιδρύονται εις τα Υπουργεία ή Τμήματα, ή , Ανεξάρτητα 
Γραφεία τα οριζόμενα εις την πρώτην στήλην του Πρώτου Μέρους του 
Δευτέρου Πίνακος, αι νέαι θέσεις αι οριζόμεναι εις την δευτέραν στήλην 
του Μέρους τούτου, ο αριθμός των οποίων αναφέρεται εις την τρίτην 
στήλην του Μέρους τούτου και ο Μισθός των οποίων εξειδικεύεται εις 
την τετάρτην στήλην του Μέρους τούτου έναντι εκάστης θέσεως 
αντιστοίχως. 

(2) Αι εις το Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος αναφερόμενοι 
θέσεις καταργούνται. , , 


