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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ *Αρ. 1562 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Ειδικεύσεις Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος ( Α ρ . 6) τοϋ 1979 εκδίδεται b\a δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Αρθρω 52
τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 81 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ
ΤΑΣ Ε Π Τ Α Κ Ο ς Ι Α ς ΕΒΔΟΜΗ ΚΟΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗ Ν ΧΡΗ ΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕ
ΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ Λ Ή Γ Ο Ν Τ Ο ς ΤΗ Ν ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ Ν ΠΡΩΤΗ Ν
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟ
ΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ των δαπα πρϋοίμκ»ν.
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος το λήγον τήν
31 ην Δεκεμβρίου, 1979, δι* ας δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου
ή δέν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη υφ ' οιουδήποτε νόμου.
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφ ίρηται ώς δ περί Είδικεύοεως Συνοπτικός
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως)
Νόμος τίτλος.
(*Λρ. 6) τού 1979.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα ίψηφ ίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήοιν της Δημοκρατίας, ή ατινα
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν
αύτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθη έκ του λογαριασμοΟ Τα
μείου 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν
χρήσιν τοΰ έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν προντην Δεκεμβρίου,
1979, ποσόν μή υπερβαίνον τάς έπτακοσίας έβδομήκοντα πέντε χι
λιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν.

Έγκρισις
πληρωμής
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Αναπτύξεως
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C775 000
·
τοοΙϊο^τοίΓ
λήγοντος την
31ηνΔεκεμ·
ίρίου. 1979.

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφ ερόμένους είς τό έν τω Πίνακι κεφ άλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή
υπερβαίνον τό είς τό κεφ άλαιον και άρθρον τοΟτο άναφ ερόμενον
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθη διά τάς έν τω κεφ αλα(ω καΐ άρθρω τούτω άναφ ερομένας καΐ. είδτκώς καθοριζόμενος

υπηρεσίας καΐ σκοπούς.
(1099)

Ε Σείχης
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ΠΙΝΑ.
Δαπάναι 'Αναπτύξεως
Σκοποί

Άρ.

Κεφάλαιον

Ι3.20Δ Έμπόριον και Βιο
μηχανία—
Βιομηχανία.

'Αρ

871

Άρθρον

Ίδρυσις Βιομηχανι
κών Μονάδων.

Όλικόν :

Ποσόν

775.000

£ί 775.000

•

Διάθεσις πιστώσεων προς
κάλυφιν (α) τοϋ ύ π ο τής
Κυβερνήσεως
άποκτηθησο
μένου μετοχικού Κεφαλαίου
(15%) της 'Εταιρείας «'Ελλη
νικοί Χημικοί Βιομηχανίαι
Λτδ» (£750.000), και (β) τών
προκαταρκτικών εξόδων fj
τής συμμετοχής τής Κυβερ
νήσεως είς βιομηχανικός μο
νάδας τών οποίων μελετάται
ή ϊδρυσις (£25.000)

