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Ό ττερί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 10) του 1967 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμψώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£112,892 
δια τήν 
χρήσιν τοΰ 
έτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1967. 

Εϊδίκευσις 
των δαπάνη -
θησομένων 
ποσών. 
Πίναξ. 

Αριθμός 42 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ-ΠΟΛΟΠ-
ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1967 είναι ανεπαρκή. 

Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1967. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 10) τοΰ 1967. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
εϊδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαϋται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους τοϋ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1967 ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
εκατόν δώδεκα χιλιάδας όκτακοσίας και ένενήκοντά δύο λίρας προς 
κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν 
περίοδον ταύτην. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους εις το έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον 
το εις το κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά 
χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτω 
αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ. 

Τακτικαι Δσττάναι 

•Αρ. Κεφάλαιον Ά ρ . "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

57Α Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

16 Συνεισφορά έναντι 
της δαπάνης της 
έν Κύπρω Ειρη
νευτικής Δυνάμεως 
των Ηνωμένων 
'Εθνών. 

Όλικόν £112,892 

Διάθεσις χρημάτων δια 
την καταβολήν ΰπό της Κυ
βερνήσεως των ακολούθων 
ποσών προς τήν έν Κύπρω 
Είρηνευτικήν Δύναμιν . τών 
Ηνωμένων 'Εθνών : 

(α) £62,891.402 μίλς προς 
πλήρη έξόφλησιν 
τών μέχρι τής 30.9.66 
νομικών υποχρεώ
σεων τής Κυβερνή
σεως προς την Εί
ρηνευτικήν Δύναμιν 
και 

(β) £50.000 ώς έθελον
τικήν συνεισφοράν 
τής Κυβερνήσεως 
προς τάς δαπανάς 
συντηρήσεως της 
Ειρηνευτικής Δυνά
μεως δια τήν περίο
δον 19661967. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


