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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 2) τοΰ 1978 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 53 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤλ ΟΚΤΩ 
ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡ1ΑΚΟΣΙΑΣ ΕΝΕΝΗΚΟΝΤΑ ΛΙ ΡΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

'Επειδή καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον τήν 31ην. 
Δεκεμβρίου, 1978, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θά 
γίντ) μετά ταΰτα τοιαύτη 6φ' οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος τίτλος. 
(Άρ. 2) του 1978. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσΐν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αύ- y*™aj^u 
τήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του* λογαριασμού Ταμείου Ταμείου ·Ανα 
'Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν πτύξεως 
τοΰ έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1978, ποσ°ϋ 
ποσόν μή υπερβαίνον τάς εκατόν ένένήκοντά οκτώ χιλιάδας καί τρία- διάιή 'υ 
κοσίας ένενή.κοντα λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνή- ΧΡήσιντοΰ 
σεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. έτους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1978. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους άνα- τών δαπάνη 
φερομένους ε'ις το έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή ^°ωνένων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο άναφερόμενον Π(ναζ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καί άρθρω τούτω άναψε ρομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

04.07Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεψάλαιον 

Γεωργία—Παραγω
γή Σπόρων 

Ά ρ . 

860 

"Αρθρον 

Βελτιωμένοι Πιστο
ποιημένοι Σπόροι 
δι' Έγχώριον Πώ
λησιν. 

Όλικόν. . 

Ποσόν 

£ 

198,390 

£198,390 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την άντιμετώ
πισιν των ηΰξημένων αναγ
κών της υπηρεσίας ταύτης 
κατά την διάρκειαν του τρέ
χοντος έτους. 

Έτυττώθη εν τφ Τυπογρα<|>είφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


