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Ό περί Ε16ικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Τσμεΐον Αναπτύξεως) 
Νόμος {'Αρ. Π) του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 94 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς Τ Α ς ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΜΙΑΝ ΧΙΛΙΆΔΑς 
Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

"Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δοσιανων προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 1973, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γΙνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύξεως) Νόμος τ(Τλο«· 
(Άρ. 11) τοϋ 1973. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών* άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκριση 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πλιρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αύ ρ " σ μ ο ΰ ° γ α 

τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ τοΟ λογαριασμού Ταμείου ταμείου 
'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθρ διά τήν χρήσιν Αναπτύξεως 
τοΰ έτους τοϋ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973. ™£?°38ϋ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς έξήκοντα μίαν χιλιάδας τριακοσίας όγδο Βιά ^ ν χ ρ ί ί σ ι ν 
ήκοντα λίρας προς κάλυψιν των δοπτανών τής Κυβερνήσεως της Δη Τοϋέτους 
μοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. τοΰ λήγοντος 

τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐ&ΐκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε των δαπανηθη,
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα καί ποσόν μή °οσΐ'ων 

υπερβαίνον τό είς έκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον nivat,. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθη διά τάς έν τφ κεφα
λαίω καί άρθρω τούΓω άναφερομένας καί ειδικώς καθορι,ζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Άρ. | Κεφάλαιον Ι >ρ . Ι Αρθρον ! Ποσόν 

7Δ 

7Δ 

Ι6Δ 

Κτηνιατρικοί Ύπη 
ρεσίαι. 

Κτηνιατρικά! 
ρεσίαι. 

Ύπη-

Δημόσια "Εργα 

Φάρμακα και 
'Εμβόλια. 

'5,000 

Εκστρατεία κατά[ 26,380 
της Βρουκελλώ
σεως. 

Αδειαι μετά Πληρω
μής εις Τακτικούς 
'Ημερομισθίους 
"Εργάτας. 

Όλικόν 

20,000 

£61,380 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά την 
άγοράν Εμβολίων υπό τοϋ 
Τμήματος Κτηνιατρικών 'Υπη
ρεσιών διά τήν άνοσοποίησιν 
τοϋ ζωϊκοϋ πληθυσμού τής 
Νήσου κατά τής 'Αφθώδους 
Στοματίτιδος διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν παροχήν κατά χάριν φιλο
δωρήματος είς Άγελαδοτρό
φους καΐ ΑΙγοπροβατοτρό
φους τών οποίων τά ζώα 
προσεβλήθησαν ΰπό τής 
Βρουκελλώσεως διαρκοϋντος 
τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν πληρωμήν τών ετησίων 
άδειων τών Τακτικών 'Ημε
ρομισθίων 'Εργατών τοϋ Τμή
ματος Δημοσίων "Εργων 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Έτυττώθη έν τω ΤυιτογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσ(α\ 


