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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 16) του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί

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

/Αιριίθίμός 83 rrou 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ IN ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ. 

ΕπτεΊδή καθίοιταται αναγκαία η /πρόδλεψις διά τας εκ των δαπα Προοίμιον» 
νων της (Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 
31 ην Δεκεμβρίου, 1985, δι* ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις δια νόμου 
ή δεν θα γίνη «μετά ταύτα τοιαύτη οφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντυπροσωπων ψηφίζει ως ακολούθως:· 
1Λ Ο παρών Νόμος δύναται να αναφερηιται ως ο περί Ειστικεύ Σονοπτακός 

σεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμιείον Αναπτύξεως) Νόμος τ1τλο(:· 
(Αρ. 16) του 1985. 

2* 'ΕιπιπτροσθέΓΓως των πασών όΛτνα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
βϋδιίκευθείσαι πιστώσεις δια την χρήοιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύΐτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυ)τήν χρήσιν, εγικρίΜείται όπως πληρωθή εικ του λογαριασμού Τα
μείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διό: την 
χρήσυν του έιτους του λήγοντος ιτην τριακαοπήν πρώτην Δεκεμβρίου, 
1985, ποσόν μη υπερβαίνον τας διακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
την περίοδον ταύτην. 

' Εγκρισις 
πληρωμής 
εκ του λο
γαριασμού 
Ταμείου 
Αναπττυξεως 
ποσού 
£225,000 
διά την 
χρήσιν του 
έτους που 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου» 
1985. * 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγε&ται ως Ε(δϋχευ»ις 
εϋδιικευθείσα πίσιτωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνοαπανη
αναφεραμένους εις το εν τω 'Πτνακι κεφάλαιον και άρθρον και eT°°n*ViiW 

ποσόν ιμη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο <χν<χ- J^L· " 
φεραμενον ποσόν δύναται να χρηαιιμαποιηθή και δαπανηθή διά πας 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφεραμένας και ειδικώς κα
θοριζαμένας υπηρεσίας και άκοπους. 
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Αρ. 

04.36Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Γεωργία— 
Παραγωγή 
Σπόρων. 

Αρ. 

310 

Άρθρον 

Παραγωγή 
Π ιστοποιη μένων 
Σπόρων. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
225,000 

225,000 

Ι Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά κά
λυψιν των αυξημένων δαπα
νών αι οποίαι απαιτούνται διά 
την εφαρμογή ν του Σχεδίου 
Παραγωγής Πιστοποιημένων 
Σπορών μέχρι τέλους του 
τρέχοντος έτους. 


