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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ

ξεως) Νόμος ("Αρ. 4) τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

"Αριθμός 50 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙιΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΡΕΡίΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 
κίΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ 
(ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

Έίπειδή 'καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1981, δι* άς δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου ή δεν θά 
γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόίμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Είδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος τ τ ο ς · 
(Άρ. 4) του 1981. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηιφίσθησαν ήδη: νομίμως ώς "Εγκρισις 
είιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν της Δημοκρατίας,, ή άτινα ^ηρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηίφισθωσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν λ£γ™ιασμοΰ 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληίρωιθή εκ του λογαριασμού Τα Ταμείου 
μείου 'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηίθή διά τήν χρή 'Αναπτύξεως 
σιν του έτους του λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκ&μβρίου, 1981, πσσ°!? 
πόσον μή υπερβαίνον τάς έπτακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας λίρας διάτή'ν 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά χρήσιν 
τήν περίοδον ταύτην., τοϋ έτους τοΰ 

λήγοντος 
τήν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981 . 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς Εϊδΐκευσις 
είδικευΟεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τώνδαπανη
άναφερομένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν ^^ν

νων 

μή υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφέρομε Π(νας 
νον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηιθίή διά τάς έν τω 
κεφαλαίω και άρθ'ρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζο
μένας υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Ά ρ . 

34Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Μη Προβλεπόμεναι 
Δαπάναι και 
'Αποθεματικών. 

Ά ρ . 

348 

"Αρθρον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
750,000 

750,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν, 
οπού παρίσταται ανάγκη, εις 
διάφορα κονδύλια τοϋ Προ
ϋπολογισμού 'Αναπτύξεως 
δια τήν άντιμετώπισιν κυρίως 
της αυξήσεως της τιμής τοϋ 
ηλεκτρικού ρεύματος και των 
καυσίμων, τής αυξήσεως 
λόγω αναθεωρήσεως, των 
επιδομάτων οδοιπορικών, των 
γενικών αυξήσεων τιμών και 
απροβλέπτων δαπανών. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογράφε ί ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


