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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 12) του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 97 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ Τ Ε Τ Ρ Α Ι Κ Ο Σ Ι Α Σ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ 
ΧΓΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗ
ΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟ'ΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕ
ΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗ
ΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α . 

Επειδή 'καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις δια τας εκ των δαπα Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια το έτος το λήγον την 
31ην Δεκεμβρίου, 1984, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου 
ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υψ* οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών 'Νόμος δύνοτται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Ανοπττύξεως) Νόμος τίτλος· 
(Αρ. 12). του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησοη/ ήδη νοιμίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 
1984, ποσόν μη υπερβαίνον τας τετρακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα
τίας διά την περίαδον ταύτην. 

Έ γ κ ρ ι σ ι ς 
πληρωμής 
εκ του 
λογαριασμού 
Ταμείου 
Ανοπττύξεως 
ποσού 
£450 ,000 
διά την 
χρήσιν 
του έτους 
του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδοπτανη
αναφερο μένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και θτ)σ°\'ένων 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις το 'κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφε πίναξ. 
ρόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω κεψαλαίω και άρθρω τούτω αναψερομένας και ειδικώς καθορι
ζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙ ΝΑΙ 

Αρ. 

34Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικών. 

Αρ. 

348 

Άρθρον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
450,000 

450,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν 
όπου παρίσταται ανάγκη εις 
διάφορα κονδύλια του Προ
ϋπολογισμού Αναπτύξεως, 
διά την αντιμετώπισιν ειλημ-
μένων υποχρεώσεων. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


