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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος 
(Αρ. 25) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 127 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡ-

ΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον 
την 31ην Δεκεμβρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά 
νόμου ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 25) 
του 1985. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως 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 
Ταμείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποίηθή διά την 
χρήσιν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 
1985 ποσόν μη υπερβαίνον τας εξήκοντα επτά χιλιάδας λίρας προς 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την 
περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του 'Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν 
μη υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποίηθή και δαπανηθή διά τας εν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις πλη

ρωμής εκ του 
Λογαριασμού 
Ταμείου Ανα

πτύξεως ποσού 
£67,000 διά 
την χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος την 
3 Ιην Δεκεμ

βρίου, 1985. 

Ειδίκευσις των 
δαπάνη θησο

μένων ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

08.02Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον Αρ. 

Ανάπτυξις Δασών— 273 
Προστασία, Δημι

ουργία και Συντή

ρησις. 

Άρθρον 

Σώμα Δασοπυρο

σβεστών. 

Ολικόν Κεφ. 08Δ 

Ποσόν 

£ 
55,000 

55,000 

Σκοποί 

Διάθεσις προσθέτων πιστώ

σεων διά την κάλυψιν της 
ολικής δαπάνης λειτουργίας 
του Σώματος Δασοπυροσβε

στών του Τμήματος Δασών 
μέχρι της 31ης Οκτωβρίου 
1985. 

11Δ Μετεωρολογική 
Υπηρεσία. 

100/122 Αποδοχαί Προσωπι

κού—Δικαιώματα 
Υπερωριών. 

Ολικόν Κεφ. 11Δ 

Γενικόν Σύνολον 

Ολικόν ποσόν διά 
το οποίον απαιτεί

ται Ειδίκευσις 
Συμπληρωματικής 
Πιστώσεως. 

12,000 Διάθεσις προσθέτων πιστώ

σεων διά κάλυψιν των ολι

κών δαπανών της Μετεωρο

λογικής Υπηρεσίας, δι ' υπε

ρωρίας μέχρι του τέλους του 
τρέχοντος έτους. 

12,000 

67,000 


