
Ε.Ε., Παρ. Ι, 
"Αρ. 1055, 7.12.73 

1309 Ν. 99/73 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 12) τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 99 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΧΙΛ1ΑΔΑΣ Λ1ΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1973, δι" ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

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

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος 
('Αρ. 12) τοΰ 1973. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται δια τήν 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Τα
μείου 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν 
χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 
1973, ποσόν μή υπερβαίνον τάς πεντήκοντα χιλιάδας λίρας προς κά
λυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν πε
ρίοδον ταύτην. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Ενκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λογα
ριαομοΟ 
Ταμείου 
"Αναπτύξεως 
ποοοΟ 
£50 ,000 διά 
τήν χρήσιν 
του £τους του 
λήγοντος τήν ■ 
31 ην Δεκεμ

βρίου 1973. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ^ ! ^ ι ς 

κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα e q g ^ ^ 1 ' 
φερομένους εις τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ποσων. 
υπερβαίνον τό εις τό 'κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πίνπξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

35Δ Τιμαριθμικά "Επι
δόματα. 

Τιμαριθμικόν "Επίδομα 

Όλικόν 

50,000 

£50,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων δια την άντιμετώπισιν, 
μέχρι τέλους τοΰ τρέχοντος 
ϊτους, τοΰ ηύξημένου Τιμα
ριθμικού 'Επιδόματος είς 
Κυβερνητικούς 'Υπαλλήλους 
τών οποίων ή αντιμισθία 
προνοείται εις τόν Προϋπολο-
γισμόν 'Αναπτύξεως. 

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία: 


