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Ο περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύ

ξεως) Νόμος (Αρ. 6) του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επί-

σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρ3ρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθιμός 61 του 1983; 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε1ΔΙΚΕΥΣΕΩΣ ΓΗ .ΣΤΩ Σ ΕΩΣ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 

ΥΠΕΡΒΑΜΟΝΤΟΣ ΤΑ Σ ΕΞΑΚΟΣΙΑ Σ ΟΓΔΟΗιΚΟΝΤΑ ΤΕΣ-
ΣΑΡΑ'Σ ΧΙΛΙΑιΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣ1ΑΣ ΛΙΡΑ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

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

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

Συμπληρωματα-κής Πιστώσεως (Ταμείον Αναπτύξεως) Νόμος (Αρ. 6) τίτλο<:· 
του 1983. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα'εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα " ^ P 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 πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1983, ^ g " 3οο 
ποσόν μη υπερβαίνον τας εξακοσίας ογδοήκοντα τεσσάρας χιλιά διά την 
δας και τρκχκοσίας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυδερ χρήσιν 
νήίσεως της Δημοκρατίας διά την π·ερίοδον τοτύτην. του ©τους 

τ
ου λήγοντος 

την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1983. 

3. Το υπό του Άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως Ειδίκευσις 
ειδικευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους τωνδαπανη
οα/αφερο μένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ^ ^ ν ω ν 

ποσόν μη υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο ανα πίναξ. 
φερόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθο
ριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

04.36Δ 

Δαττήναι Αναπτύξεως 

Κεψάλαιον 

Γεωργία—Παρα
γωγή Σπόρων. 

Αρ. 

310 

Άρθρον 

Παραγωγή Πιστο
ποιημένων Σπόρων. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
684,300 

£684.300 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων αναγκαίων διά την 
παραγωγήν Βελτιωμένων Πι
στοποιημένων Σπόρων Σιτη
ρών υπό του Τμήματος Γεωρ
γίας διαρκούντος του τρέ
χοντος έτους. 

ΤυτΗόθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


