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Συμφώνως τώ "Αρθρφ 52 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματ ικής Πιστώσεως (Τα-
μεΐον Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς ) Νόμος ( Ά ρ . 2) του 1962, τό κείμενον του οποίου ακολου
θεί, εκδίδεται ύπό τοΟ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια 
δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημρν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΠροοΙμι.ον. 

Συνοτττικός 
τίτλος. 

"Ενκρισις 
κληρωμής 
έκ τοΟ 
Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ττοσοΟ 
£267.660 ο«<: 

Τήν χρήοιν 
τοΟ ϊτους 
τοΰ λήγοντος 
την 31 ην 
Af κεμΑρίο'υ 
1962. 
ΕΙδίκρ.υοις 
των δαηανη

ποοΛν. 

'Αριθμός 38 χου 1962 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ
ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑ! 
ΕΞΑΚΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή ττρόβλεψις δια τάς έκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό £τος τό λήγον τήν 31 ην Δεκεμ
βρίου, 1962, 6Υ ας δέν £χει ήδη γίνει ττρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά γίνη 
μετά ταΟτα τοιαύτη ύφ" οιουδήποτε νόμου. 

"Η ΒοιΛή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως:— 

I. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώ ς ό περί Ειδικεύσεως 
υμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (*Αρ. 2) Σ 

τοϋ 1962. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δ π ω ς πληρωθή έκ ΤοΟ Ταμείου "Αναπτύξεως τής 
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους του λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1962, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
διακοσίας καΐ έξήκοντά επτά χιλιάδας έξακοσίας καΐ έξήκοντά λίρας 
προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό Οπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώ ς είδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ Τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τώ Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς £καστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφαλαίω καί 
άρθρω τούτω αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καί σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ. 

*Αρ. 

Δαπάνάι 'Αναπτύξεως 
Σκοποί 

Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον Ποσόν j 

8Δ 

Ι7Δ 

Χρηματοδότησις 
"Αναπτύξεως. 

'Αγροτική 
Άνάπτυξ ι ς . 

Δάνειον είς 
ΣΟΔΑ Π. 

'Αγροτική Ό δ ό ς 
Παραλιμνίου— 
Δωρεάν χορη

γία διά μερικήν 
άποπληρωμήν 
6ove(wv καί 
τόκου. 

Όλ»κ6ν . . 

£ 
260,000 

7.660 

£267.660 

Διάθεσις χρημάτων διά χ ρ 

ρήγησιν δανείου είς ΣΟΔΑ Π. 
Διάθεσις χρημάτων διά δ ω 

ρεάν χορηγίαν προς τους κα

τοίκους τοΟ Παραλιμνίου 6ιά 
νά δυνηθούν ούτοι νά π ρ ο 

βοΟν €ΐς τήν ίζόφλησιν τών 
όπ* οότΟν καθύ«Ηίΐρ*>*>μ€νων 
δόσεων άναψορικώς προς 8όο 
δάνεια συναφθέντα ύττ αυτών 
διά τήν κατασκευήν αγρο
τικής όδοΟ. 

Έτυπώθη tv τΛ ΤυττογρΛφβΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


