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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 7) του 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επί-

σημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 71 του· 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙίΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) Σ ΧΙΛΙΑΔΑΣ 
ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ Ι'Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπα- Προοίμιον. 
νών της Κυβερνήσεως της Δηΐμακρατίας δια το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1982, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψΐς διά νόμου 
ή δεν θα γίνη, με*τά ταύτα τοιαύτη: υφ* οιουδήποτε Νόίμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. .0 παρών Νόιμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύ- Συνοπτικός 

σεως Συμπληρωμαιτυκής Πιστώσεως (Τοομείον Αναπτύξεως) Νόμος τ1τλ°ζ· 
(Αρ. 7) του 1982.1 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψη^ί'σθηισαν ήδη νοιμίίμως ως Έ^κρισις 
ειΐδιίκευθεύσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα ^ιρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την χ^^^^μού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Τα- Ταμείου 
μείου Αναπτύξεως της Δηιμοκρατίας και χρηισιΐμοποιηθή διά την Αναπτύξεως 
χρήσϋν του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου·, ηοο°ύ 

1982, ποσόν μη υπερβαίνον τας πεντακόσιας χιλιάδας λίρας προς b[aTJv 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δηίμοκρατίας διά την χρήσιν του 
περίσδον ταύτη VJ έτους του 

λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό υπό του Άρθρου 2 χορηγρύμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδικιευθίεΟσα πίιστωίσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ™™δαπανη-
αναψεροιμένους εις το εν τω Πΐνοακι κεφάλαιον ικαι άρθρον και πσσόν .Π£σών7'ων 

μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόιμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρη;σι|μοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κε-
φαλαίω και άρθρω τούτω αναφεροΐμένας και ειδικώς κοοθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Π Ί Ν Α : 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Αρ. 

23.04Δ 

Κεφάλαιον | 

Αγροτική 
Ανάτττυξις. 

Αρ. | 

881 

Άρθρον 

Ενοποιημένον Σχεδιον 
Αγροτικής Αναπτύ
ξεως Πιτσιλιάς. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 

500,000 

500,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων πι
στώσεων διά την συνέχισιν 
της εκτελέσεως περισσοτέ
ρων έργων του Σχεδίου τού
του κατά την διάρκειαν του 
τρέχοντος έτους. 

Ετυττώθη εν τω Τυπογράφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 


