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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 2) του 1984 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την ετύ-. 
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 22 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΑς ΔΥΟ ΧΙΛΙΆΔΑς ΕΞΑΚΟς ΙΑς ΚΑΙ 
«ΔΕΚΑΕΞ ΛΙΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1984, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν 
θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ" οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η ίδρυσις ορισμένων νέων 
θέσεων και η κατάργησις ωρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να ανάφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 2) 
του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Ταμείου 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμσποιηθή διά την χρήσιν 
του έτους του λήγοντος "τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου. 1984, 
ποσόν μη υπερβαίνον τας δύο χιλιάδας εξακοσίας και δεκαέξ λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
την περίοδον ταύτην. 

Συνοτττιικός 
τίτλος. 

Έγκρισις . 
πληρωμής 
βκ τοο 
λογαριασμού 
Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσού 
£2.616 
δια την 
χρήσιν 
του έτους 
του λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3^ Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ει&ΐκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και.τους σκοπούς τους "»νδαπανη-
αναφερομένους εις τα εν τω Πρώτω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ^^f"3* 
ποσόν μη υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον ανα- Πρώτος 
φερόμενον: ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς πίναξ. 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθο-
ρίζομένας υπηρεσίας και σκοπούς. 

4.—(.1) Ιδρύονται αι νέαι θέσεις άι οριζόμενοι εις το Πρώτον ''δουσιςκαι 
Μέρος του Δευτέρου Πίνακος. wST^' 

Δεύτερος ■ 
ΠΙναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

(2) Αι εις το Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος αναφερό- Αρύτερος 
μεναι θέσεις καταργούνται. ΔΙΟΤΙ 

Μέρος.. 


