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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 2) του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επί-

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

Αριθμός 28 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΊΝΟΝΤΟς ΤΟ ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΤΕΤΡΑΚΟ-
Σ Ι Α Σ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΙΑΙΑΔΑΣ Λ Γ Ρ Α Σ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή καθίσταται αναγκαία η πρόβλεψις διά τας εκ των δαπανών Προοί-μιον. 
της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά το έτος το λήγον την 31ην 
Δεκεμβρίου, 1983, δι' ας δεν έχει γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν 
θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υφ' οιουδήποτε Νόμου. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ειδικεύσεως Συνοπτικός 

Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταιμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 2) τ1τλος· 
του 1983. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα "Mf*0^ 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Ταμείου Ταμείου 
Αναπτύξεως της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν Αναπτύξεως 
του έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην, Δεκεμβρίου, 1983, ^ ( ^ 5 1 0 0 0 
ποσόν μη υπερβαίνον το εν εκατομμυριον τετρακοσίας πεντήκοντα διά την 
μιας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως χρήσιν 
της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Το υπό του ' Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειβίκευσις 
ειδικεοθέίσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τ ω ν δ α ι κ χ νη-
αναφερομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ^^^νων 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις το χέφάλαιον και άρθρον τούτο ανα- πίνοξ. 
φίέφδμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας 
έν,τω κεφα^αίωκαι άρθρωτούτ^ίζ*να<{νερομένας και ειδικώς καθο-
ρΐζομένας^υ^^σίάς και σκοπούς; si-
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

Ι3.20Δ 

Δαπάναι Αναπτύξεως 

Κεφάλαιον 

Εμπόριον και Βιο
μηχανία—Βιομη 
χανία. 

Αρ. 

871 

Άρθρον 

Ίδρυσις Βιομηχανι
κών Μονάδων. 

Ολικόν £ 

Ποσόν 

£ 
1,451,000 

1.451,000 

Σκοποί 

Διάθεσις πιστώσεων προς 
καλυψιν του υπό της Κυβερ
νήσεως αποκτηθησομένου 
επιπροσθέτου μετοχικού κε
φαλαίου της Εταιρείας «Ελλη
νικοί, Χημικοί Βιομηχανίαι 
Λτδ.» 

Ι Ι ■  ■ , ■■ ι .  » ' . ■ | , 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρστίβ&//Λευκωσία. 


