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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 21) 
του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 92(11) του 1994 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ 

ΤΙΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ 
ΛΙΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες της Κυβερνήσεως 
της Δημοκρατίας για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1994 για τις οποίες 
δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη με νόμο ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα με οποιοδήποτε 
νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής 
Πιστώσεως (Ταμείο Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 21) του 1994. 

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες 
πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να ψηφιστούν αργότερα 
νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το λογα
ριασμό του Ταμείου Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και διατεθεί για τη χρήση 
του έτους που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1994 ποσό που δεν υπερβαίνει 
τις τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσιες λίρες για κάλυψη των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση 
για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο και άρθρο 
του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο 
και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες 
και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κεφάλαιο και 
άρθρο αυτό. 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής 
από το 
λογαριασμό 
του Ταμείου 
Αναπτύξεως 
ποσού £344.700 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 
1994. 

Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα δαπα

νηθούν. 
Πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(άρθρο 3) 

Δαπάνες Αναπτύξεως 

Κεφάλαιο Αρθρο Ποσό Σκοποί 

12.02.3.04 Τμήμα Γεωρ 622 Σχέδιο για την Ενθάρ

γίας—Γεωργία—Πα ρυνσητης Καλλιέργειας 
ραγωγή και Διατήρηση Κτηνοτροφικών Φυτών 
Κτηνοτροφικών Φυ και Σανοποιήσεως 
τών. 

£ 
344.700 Διάθεση των αναγκαίων πρόσ

θετων πιστώσεων για κάλυψη της 
ολικής δαπάνης για επιδότηση της 
ποσότητας των 35.100 τόνων σανού 
που παράχθηκε και καταμετρήθηκε 
το 1994 μέσα στα πλαίσια εφαρμογής 
του Σχεδίου για την Ενθάρρυνση 
Κτηνοτροφικών Φυτών και Σανο

ποιήσεως. 

Ολικό £344.700 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


