
499 

Ό περϊ Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 2) του 1969 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 19 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ 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 ΕΝΝΕΑ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προο(μιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή. 

Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1969. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη

ρωματικού ΠροϋπολογισμοΟ Νόμος (Άρ. 2) του 1969. 
2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα 
μετά ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Τα
μείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή δια τήν χρήσιν τοΟ έτους 
τοΟ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς τριάκοντα επτά χιλιάδας έξήκοντά λίρας προς κά
λυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν πε
ρίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεμ?α πίστωσις διά. τάς .υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό έν τω ΤΤίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοΟτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τώ κεφα
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΟ λογα
ρισσμοΟ 
Παγίου 
ΤαμεΙοο 
ποσοΟ 
£37.060 
διά την 
χρήσιν τοϋ 
Ετους τοΟ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1969. 
Ε18(κευσις 
τών δοπκχνη
θησομένων 
ποσών. 
ΠΙναζ. 

ΠΙΝΑΞ 
ΤακτικαΙ Δαπάναι 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. Άρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

58Α ΧορηγΙαι καΐ Συν
εισφορά!. 

15 Συνεισφορά είς Βοη
θητικόν ΤαμεΤον 
Παθόντων έκ τής 
'Εκτάκτου Κατα
στάσεως. 

Όλικόν 

£ Ι 
| 37,0601 Διάθεσις χρημάτων διά τήν 

καταβολήν ύττό τής Κυβερνή
σεως, κατά τό τρέχον ίτος, 
χορηγίας έκ £37,060 είς τό 
Ταμεΐον Χορηγημάτων είς 
'Εξαρτώμενους Πεσόντων 
καΐ είς 'Αναπήρους τό ΰφι-
στάμενον δυνάμει τών ττερί 
τής "Εθνικής Φρουράς (Χο
ρηγήματα εις 'Εξαρτώμενους 
Πεσόντων καΐ εις Αναπή
ρους) Κανονισμών του 1966 
ώς καΐ του Νόμου ΰπ* Ά ρ . 47 
του 1967. 


