
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ *Αρ. 701 τής 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 33) του 1968, εκ

δίδεται διό: δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 135 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-
Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ. 

Επειδή απεδείχθη 8τι ώριομένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1968 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1968. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 33) τοΟ 1968. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτ ι \α μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή

 έ κ τ ο υ λ ο
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σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου π^ΐου^
0 

τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή ύπερ ™>σοϋ 
δαΐνον τάς εκατόν τριάκοντα τρεις χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των ^
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δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. χρή^Ττοϋ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1968. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 /ορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπσνη 
ρομένους είς τό έ.ν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή

 η σ
°

μ νων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο- πίναζ 
σόν δύνοτται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καί άρβρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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Δάνειον είς Συγεργα-
τικήν Ο'ικοδόμι-
κήν Έταιρείαν 
"Δημοσίων 'Υπαλ
λήλων Κύπρου. 

Ό λ ι κ ό ν 

133,000 

£133,000 

Διάθ.εσις χρημάτων αναγ
καίων δια τον διακάνονισμόν 
της ενοποιήσεως των εκκρε
μούντων δανείων ατινα εξε
δόθη σαν είς το παρελθόν 
προς την Συνεργατικήν ΟΙκο
δομικήν Έταιρείαν Δημο
σίων 'Υπαλλήλων Κύπρου. 

Έτυπώθη «ν τφ Τυπογραφβίφ τής Κυπριακή Δημοκρατίας, £ν Λκυκωσία. 




