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ΠροοΙμιον. 

Ό ττερί Ειδικεύσεως Συμττληρο>μο:τικής Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξε
ως) Νόμος (Άρ. 9) τοΰ 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είςΐ την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 103 τοΰ 1968 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΥΠΕΡΒΑΙ

ΝΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΕΞΗ ΚΟΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος το λήγον την 31ην Δεκεμ
βρίου 1968, δι* δς δέν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν θα γίνη 
μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οίουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος ("Αρ. 9) 
του 1968. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Ταμείου Αναπτύξεως 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λή
γοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερβαί
νον τάς έξήκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τά ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καί ποσόν μή υπερβαίνον 
τό είς έκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί αρθρω τούτω 
άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις πλη 
ρωμής έκ τοΟ 
Λογαριασμοί' 
Ταμείου 'Ανα
πτύξεως ποσοΟ 
£00,000 διά 
τήν χρήσιν τοϋ 
Ετους τοΟ λή
γοντος τήν 
31.12.1968. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπανη
θή σο μένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 

ΠΙΝΑΞ 
Δαπάναι "Αταπτυξεως 

•Αρ. Κεφάλαιον Άρ "Αρθρον Π ο σ ό ν 
Σκοποί 

4Δ 

22Δ 

Γεωργία 

Α γ ρ ο τ ι κ ή 
Άνάπτυξ ις . 

Ι7(ϋ) 

7 

'Αμπελουργία— 
Βελτίωσις Παρα
γωγής Σταφίδος. 

Βελτίωσις καί Κατα
σκευή Χωριτ ικών 
'Οδών καί 'Ατρα
πών. 

Ό λ ι κ ό ν 

£ 
100 

59.900 

£60,000 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν έπιχορήγησιν 
ώρισμένων υλικών τά όποια 
θά χρησιμοποιηθούν διά τήν 
παραγωγήν καλυτέρας ποιό
τητος σταφίδος. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν κατασκευήν 
αγροτικών οδών ε'ις τάς 
κυριωτέρας αμπέλου ργικάς 
περιοχάς τών "Επαρχιών Λε
μεσού (£29,900). Πάφου 
(£20,000) και Λευκωσίας 
(£10,000). 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


