
Ε Ε., Παρ. Ι, 
*Αρ. 1652, 22.12.80 

1273 Ν. 75/80 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 5) τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 75 του I960 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡβΑΙΝΟΝΤΟΣ TO ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ, ΤΕΤΡΑ,ΚΌ-

■ΣΙΛΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΙΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΙΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑ-

ιΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΒΝΙΝΕ Α'Κ Οι Σ ΙΑ ΟΠΔ ΟΗΚ ΟΝΤΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος τό λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 1980, δι* &ς δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά τοευτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ως ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 5) του 1980. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα Γ λ ^ ^ ς 

μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αύ Υ^ρ ΐ α σ ι^ 
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ τοΟ λογαριασμοΟ Ταμείου Ταμείου ·Ανα· 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθτ) διά τήν χρήσιν πτύξεως 
του έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980, ^"f25 000 
ποσόν μή υπερβαίνον τό εν έκατομμύριον, τετρακοσίας είκοσι πέντε 5ιά'τήν ' 
χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της χρήσιν TOO 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. eTOU<: T O O 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1980. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκβυσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα τώνδοπτανη
φειρομένους είς τά έν τω Πίναΐκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ^σδν "* 
υπερβαίνον τό ε'ίς έικαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Π[ναξ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηΐθή και δαπανηθή διά τάς έν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζό
μενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι "Αναπτύξεως 

•Αρ. 

02.02Δ 

02.04Δ 

08.07Δ 

09Δ 

34Δ 

.:1 

Κεψάλαιον 

Άνάπτυξις 'Υδά
των—"Αρδευσις, 
Άποχέτευσις και 
Ύδατοφράκται. 

Άνάπτυξις 'Υδά
των—' Υδατοπρο 
μήθειαι Πόλεων. 

Άνάπτυξις Δασών 

Γεωλογική Έπισκό
πησις. 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

•Αρ. 

841 

605 

312 

657 

348 

Άρθρον 

Μείζονα 'Υδατικά 
"Εργα. 

Σχέδιον Μείζονος 
Λευ κωσίας—Συ μπλη 

ρωματικαι Ύδατο
προμήθειαι. 

Εξαγωγή Βιομηχα
νικής Ξυλείας. 

Γεωτρήσεις και "Ερευ
ναι οι' 'Υπόγεια 
Ύδατα. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Ά π ο 
θεματικόν. 

Ποσόν 

Όλικόν 

650,000 

125,000 

80,000 

70,000 

500;000 

Σκοποί 

1,425,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών δια τήν συνέχισιν τών 
εργασιών εντός τών πλαι
σίων εφαρμογής τοϋ μεγά
λου Σχεδίου διά τήν άξιο
ποίησιν τών. υδατίνων πό
ρων τής περιοχής Πάφου. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών διά τήν άντιμετώττισιν 
συμβατικών υποχρεώσεων 
εν σχέσει προς τήν συνέχισιν 
τών εργασιών τοϋ Σχεδίου 
τούτου. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων αναγκών τής 
υπηρεσίας ταύτης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων λόγω τής αυξή
σεως τών ημερομισθίων, τής 
τιμής τών καυσίμων και τοϋ 
ηύξημένου αριθμού άνορύ
χθησομένων διατρήσεων: 

Διάθεσις: επιπρόσθετων .; 
χρημάτων προς κατανομή ν, 
όπου παρίσταται ανάγκη, είς 
διάφορα κονδύλια τοϋ Προϋ
πολογισμού Αναπτύξεως διά 
τήν άντιμετώττισιν κυρίως 
τών ακολούθων δαπανών : 

(α) Αΰξησις ημερομισθίων 
κατά 27%. 

(β) Φωτισμός, θέρμανσις 
κάϊ καύσιμα. ' '.-. 

(γ) Άναθεώρησις επιδο
μάτων οδοιπορικών, 

. καν *. .· . . 
(δ) Γενικοί αυξήσεις τιμών., 


