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Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικές Πιστώσεως (Ταμεϊον Αναπτύ
ξεως) Νόμος (Άρ. 3) τοϋ 1981 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπί-
σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 47 του 1981Ι 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΊΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

( Υ Π Ε Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς Τ Α ς Τ Ε Τ Ρ Α Κ Ο ς Ι Α ς Ε Ί Κ Ο Σ Ι Τ Ε Σ 

Σ Ά Ρ Α ς ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Ε Π Τ Α Κ Ο Σ Ι Α Σ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ 
(ΠΕΝΤΕ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΙΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΒΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕίΝΝΕΑΙΚΟΣ ΙΑ ΟΡΔΟΒΚΟΝΤΑ 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ. 

Έίπειδή 'καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ των δαπανών Προοίμιον. 
της Κυβερνήσεως της Δηιμοκρατίας διά το έτος τό λήγον την 31ηιν 
Δεκεμβρίου, 1981, δι·* ας δέν έχει γίνει πρόίβλεψις διά νόμου ή δέν θά 
γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οιουδήποτε Νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό τταρών ΝόΊμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί ΕΓιδικεύ- Συνοδικός 

σεως Συμπληρωιματικής Πιστώσεως (Ταμεϊον 'Αναπτύξεως); Νόμος τίτλ°ζ· 
('Αρ. 3) του 1981. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθήσαν ήδη: νομίμως ώς Έγκρισις 
είδικευθέΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δηιμοκρατίας,, ή ατινα πληρωμής 
■ "■ J- —-~. « Α-. ---5- ..._-^.._Λιίϊ— .' -«._ -Ϊ i c . j . _ν__ έκτου 

λογαριασμού 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθωσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν έ κ τ ο ° 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου 
μείου 'Αναπτύξεως της Δηιμοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρή- Αναπτύξεως 
σιν του έτους τοΟ λήγοντος τήν τριοοκοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσοϋ 
ποσόν ιμή υπερβαίνον τάς τετρακοσίας είκοσι τεσσάρας χιλιάδας καί gi2jl·735 

έπτακοσίας τριάκοντα πέντε λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της χρήσιν 
Κυβερνήσεως της Δηίμοκροητίας διά τήν περίοδον ταύτη.ν. τοϋ έτους τοϋ 

λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1981 . 

3. Τό ύπο του "Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς Είδίκευσις 
είδικευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους *ωνδαπανη-
άναφερομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιο ν και άρθρον καί ποσόν ^^ ν

έ ν ω ν 

μή ύπερ&αΐνον τό εις τό κεφάλαιον καί άρθρον τούτο αναφέρομε- n(vae 
νον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθΐ) καί δαπανηθ^; διά τάς έν τω 
κεφαλαίω καί άρθ|ρω τούτω άναφερσμένας καί ειδικώς καθοριζο-
μένας υπηρεσίας καί σκοπούς. 



Ν. 4J/8I 748 

Π Ι Ν Α Ξ 

•Αρ. 

04.36Δ 

Δαπάναι 'Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Γεωργία—Παρα
γωγή Σπόρων. 

•Αρ. 

310 

"Αρθρον 

Παραγωγή Πιστο
ποιημένων Σπόρων. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

424,735 

424,735 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων δια την 
παραγωγήν Βελτιωμένων 
Πιστοποιημένων Σπόρων σι
τηρών ύπό τοϋ Τμήματος 
Γεωργίας διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


