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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) 
Νόμος (Άρ. 14) τοΟ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

"Αριθμός 114 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δοσκχνών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος το λήγον τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1973, δι* άς δέν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δέν θα 
γίντ) μετά ταϋτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 14) τοΰ 1973. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν οώ έκτο0λ°Υα
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου χ^,1^ 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν Αναπτύξεως 
του έτους τοΟ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1973, ποσοο 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς δέκα τρεις χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν ίΐ3·?00 ' 

η m ~ -a w m -ι - Α ε > » ι c Βιά τήν χρήσιν 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας δια τήν περίοδον mue.mu<i 
ταυτην. τοΰ λήγοντος 

τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε των δαπανηθη
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή σομενων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο iSJj2'' 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα '· — 
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

'Αρ. | Κεφάλαιον | "Αρ. | Άρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

35Δ Τιμαριθμικά 
'Επιδόματα. 

Τιμαριθμικόν 
'Επίδομα. 

Όλιι 

13,000 

£13,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την άντιμετώ
πισιν, μέχρι τέλους τοϋ τρέ
χοντος έτους, τοϋ ηύξημένου 
Τιμαριθμικού 'Επιδόματος 
ε'ις Κυβερνητικούς 'Υπαλλή
λους των όποιων ή αντιμι
σθία προνοείται εις τόν 
Προϋπολογισμόν 'Αναπτύ
ξεως. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


