
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 737 τής 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
"Ο περί Είδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) 

Νόμος (Άρ. 6) του 1969 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 53 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1Δ1ΚΕΥΣΕΩΣ Π1ΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
Υ Π Ε Ρ Β Α Ί Ν Ο Ν Τ Ο ς Τ Α ς Τ Ε ς ς Α Ρ Α Κ Ο Ν Τ Α Μ Ι Α Ν Χ Ι Λ Ι Ά 

Δ Α ς ΛΙΡΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
^ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΪλ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόδλεψις δια τάς έκ των δαπα- Προοίμιον 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1969, δι* ας δέν t/ει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δέν 
θά γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύφ* οΙουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεΐον 'Αναπτύξεως) Νόμος (Άρ. 6)
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τοΟ 1969. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς ^
γ κ ρ Μ
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1 κ 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα μετά χ ο ο ^ * 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, ΛογαριασμοΟ 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ Λογαριασμού Ταμείου 'Αναπτύξεως J
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τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τού £££***** 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή ύπερβαΐ £4ΐ,οοο 
νον τάς τεσσαράκοντα μίαν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών οιά την χρήσιν 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.
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31 ην Δεκεμ
βρίου 1969. 

3. Τό ΰπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ Εΐβίκβυσις 
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφέρομε ιώνδαποτνη 
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή υπερβαίνον βη
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τό εις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά i^^ 
χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καί άρθρω τούτω 
αναφερόμενος καί είδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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Δαττόναι 'Αναπτύξεως . 

•Αρ. Κεφάλοιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

4Δ Γεωργία 61 Βελτιωμένοι πιστο
ποιημένοι σπόροι 
δι" έγχώριον 

> πώλησιν. 

Όλικόν 

41.000 

£41,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά 
τήν παραγωγήν ηϋξημένων 
ποσοτήτων βελτιωμένων πι
στοποιημένων σπόρων δι" 
έγχώριον πώλησιν ϋπό του 
Τμήματος Γεωργίας διαρ
κοϋντος τοΰ τρέχοντος 
2τους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυτιογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


