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Ό Τ^ιφπ&ιητ ικός ( Ά ρ . 2) του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1967 
Ιόμος τοΰ\ 1 9 ^ 1 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της 

Κυπριακής ]Δ]^^ι)ακρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1 το0 1967. 

ΤροποποΙησις 
τοΟ "Αρθρου 2 
τοΰ Κεφαλαίου 
57Α τοΰ βασι
κού Νόμου. 

Αριθμός 44 του 1968 

ίΌΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 1967 

ΕΠΕΙΔΗ το κονδύλιον έν τω "Αρθρω 2 (ί) «Ταμεΐον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων—Γενική Κυβερνητική Εισφορά» τοΰ Κεφαλαίου 57Α 
ύπό τόν τίτλον «Χορηγίαι και Συνεισφοραι» του περί Προϋπολογι
σμοΰ Νόμου τοΰ 1967 ώς ψηφισθέν ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώ
πων διεπιστώθη δτι ήτο ανεπαρκές. 

Δια ταΰτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό Τροποποιητικός ( Ά ρ . 2) 

τοΰ περί Προϋπολογισμού Νόμου του 1967 Νόμος τοΰ 1968 και θα 
άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Προϋπολογισμού Νόμου τοΰ 1967 
(έν τοις έ'φεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»), 

2 . Ό βασικός Νόμος θα έρμηνεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν 
αντί τοΰ ποσοΰ τών £615,000 είς τό εδάφιον (i) «Γενική Κυβερνητική 
Εισφορά» τοΰ "Αρθρου 2 τοΰ Κεφαλαίου 57Α ύπό τόν τίτλον «Χορη
γ ία ι και Συνεισφοραι» άντικαθίστατο τό ποσόν τών £675,986. 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 10) τοΰ 1968, 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£2,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1968. 

'Αριθμός 45 τοΰ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ Ι Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ ΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1968 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1968. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 10) του 1968. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών όπινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ocriva μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς δύο χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπαχών τής Κυβερ
νήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 


