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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

56Α 

57Α 

Τακτ ικά! Δαπάναι 

Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον 

Τιμαριθμικά 'Επι

δόματα 

\ 

Χορηγ ία ι και 
Συνεισφοραί. 

Ι 

I (i<) 

Τιμαριθμικά Επι

δόματα είς Κυβερ
νητικούς Υπαλ 
λήλους. 

Ραδιοφωνικόν 
Ίδρυμα Κύπρου— 
'Επιστροφή Τελών 
'Αδειών Ραδιοφώ
νων και Τηλεορά
σεων. 

Ό λ ι κ ό ν 

ι 
1 Σκοποί 

Ποσόν | 

£ 
160,000 

76,000 

£ 236,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώπι-
σιν, μέχρι τέλους τοϋ τρέ
χοντος £τους, τοϋ ηύξημένου 
Τιμαριθμικού 'Επιδόματος 
είς Κυβερνητικούς "Υπαλλή
λους των οποίων ή αντιμισθία 
προνοείται είς τόν Τακτικόν 
Προυπολογισμόν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν επιστρο
φή ν τελών άδειων ραδιοφώ
νων και τηλεοράσεων προς 
το Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα 
Κύπρου διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 14) του 1970, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΟ 
ΛογαριασμοΟ 
Ταμείου 
•Αναπτύξεως 
ποσοΟ 
W 0.000 

διά τήν χρήσιν 
τοΟ ϊτους τοΟ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δβκβμ

βρίου 1970. 

'Αριθμός 85 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑ1ΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΔΕΚΑ Χ1ΛΙΑΔΑΣ Λ Ι Ρ Α Σ Δ Ι Α ΤΗΝ 
Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 31ην 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόδλεψις διά τάς έκ τών δαπα
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έ'τος τό λήγον τήν 
31 ην Δεκεμβρίου 1970, δι* ας δεν έχει γίνει πρόδλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίντ] μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (ΤαμεΤον Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 14) 
τοΟ 1970. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή δτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας καϊ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ 2τους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς δέκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό ύττό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδικευ Ειδίκευση 
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε ^δαπάνη 
νους είς τό έν τω Πίνακι κεψάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή υπερβαίνον ,££&„ νων 

τό είς τό κεψάλαιον καΐ δρθρον τοΟτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά ηΐναζ. 
χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη" διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ δρθρω τούτω 
άναφερομένας καΐ είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

"Αρ. | Κεψάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν J 
Σκοποί 

30Δ Τιμαριθμικά "Επι
δόματα. 

Τιμαριθμικών 'Επί
δομα. 

Όλικόν 

10,000 

£ 10.000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώ
πισιν, μέχρι τέλους τοϋ τρέ
χοντος έτους, τοϋ ηύξημέ
νου Τιμαριθμικού 'Επιδόμα
τος είς Κυβερνητικούς Υπαλ
λήλους των οποίων ή αντι
μισθία προνοείται είς τόν 
Προϋπολογισμόν 'Αναπτύ
ξεως. 

Έτυπώθη έν τώ Τυπογραφείο τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


