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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώοεως (Ταμεϊον Αναπτύ-
Εεως) Νόμος (Αρ. 2) τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 46 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ 
ΕΠΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς εκ των δαττανών nP°°^l°v. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 3Ιην 
Δεκεμβρίου, 1980 δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δέν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις ώρισμένων νέων 
θέσεων και ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 2) τίτλος* 
τοΟ 1980. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Εγκρισις 
ειδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά ^οΟΛο*-
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, γαριασμοθ 
εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 'Αναπτύξεως 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980 ποσόν μή ΰπερ £̂ 2*207 
βαΐνον τάς έξή κοντά δύο χιλιάδας, διακοσίας καΐ επτά λίρας προς διά τήν 
κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν χρήσιν του 
περίοδον ταύτην. έτους τοϋ 

λήγοντος 
τήν 31ην Δε
κεμβρίου, 
1980. 

3. Το ύπό του Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφερο ^νδαπα
μένους εις τά εν τω Πρώτω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή ^ σ ^ ν ° μ νων 

υπερβαίνον το εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν Πρβτος 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και πίναξ. 
άρθρω τούτω ,άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ 
σκοπούς. 

4. (Ι) Ιδρύονται αϊ νέαι θέσεις αί οριζόμενοι εις το Πρώτον Μέρος ίδρυοιςκαί 
τοΟ Δευτέρου Πίνακος. %££Γ* 

Δεύτερος 
Πίναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

(2) Αί εις το Δεύτερον Μέρος τοΰ Δευτέρου Πίνακος αναφερόμενοι Δεύτερος 
θέσεις καταργούνται. ™^ ρ ο ν 

Μέρος. 


