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Ό Ttepl Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως ΥΤσψιεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 8) του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τη ν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τρΟ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη 
ρωμής έκ τοΟ 
Λογαριασμοί) 
Ταμείου "Ανα

πτύξεως ιτοσοΟ 
£400.000 διό 
τήν χρησιν τοΟ 
Ετους τοΟ λή

γοντος τήν 
31.12.1970. 

Εί&ίκευσις 
τών δαπάνη
θησομένων 
ποσών. 
Π (vat. 

'Αριθμός 44 τοΟ 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩ-
ΤΗΝ 'ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΌΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟ
ΜΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά το Ετος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου 1970, δι' ας δέν Εχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνΥ) 
μετά ταϋτα τοιαύτη Οφ" οίουοήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς.ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 8) 
τοΟ 1970. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟτάι διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λή
γοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς τετρακοσίας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό υπό τοΟ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό) έν τω Πίνακι κεφάλαιο ν καΐ δρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαί
νον τό είς τό κεφάλαιον καΐ δρθρον τρΟτο άναφερόμενον ποσόν δύναται 
νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ αρθρω τού
τω άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαττάναι 'Αναπτύξεως 

*Αρ. | Κεφάλαιον 

Ι0Δ Πιστοδότησις 'Ανα
πτύξεως. 

'Αρ. | "Αρθρον 

Ι Πιστοδότήσις "Ανα
πτύξεως. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

400.000 

£400,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων έκ τοΟ 
Ταμείου "Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας προς τό Ταμεΐον 
τών Δανειστικών "Επιτρόπων 
διά τήν ύπ' αυτών παραχώ
ρησιν δανείου προς τήν Κυ
πριακήν Τράπεζαν "Αναπτύ
ξεως Λτδ. 

"£τυπώθη εν τφ ΤυπογραφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


