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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματική Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 1) τοΰ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 43 toG 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-
ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ, ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ, ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον τήν 
31ην Δεκεμβρίου, 1978, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή 
δέν θά γίνη μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Είδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 1) του 1978. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Ταμείου 'Ανα
πτύξεως τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν 
μή υπερβαίνον το εν έκατομμύριον, διακοσίας και όγδοήκοντα εννέα 
χιλιάδας, έννεακοσίας και έβδομη κοντά εννέα λίρας προς κάλυψιν 
των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 
ταύτη ν. 

"Ενκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λογα 
ριασμοΟ 
Ταμείου 
'Αναπτύξεως 
ποσοΟ 
£1,289,979 
διά τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους 
τοΟ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1978. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπανηθη 
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή σ°μ*νων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο π^ξ / 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

•Αρ. 

34Δ 

Κεφάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
"Αποθεματικόν. 

•Αρ. 

801 

"Αρθρον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
'Αποθεματικόν. 

Όλικόν 

Ποσόν 

1,289,979 

.£1,289,979 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
έπαναψήφισιν αδαπάνητων 
υπολοίπων ώρισμένων σχε
δίων αναπτύξεως εγκριθέν
των ΰπό τον Προϋπολογισμόν 
"Αναπτύξεως τοϋ έτους 1977 
προς συνέχισιν και συμπλή-
ρωσιν τών σχεδίων διαρκοΰν-
τος τοϋ έτους 1978. 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


