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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 7) τοΰ 1969, εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκρισις 
πληρωμής 
ί.κ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£488,422 
δια τήν 
χρήσιν τοΟ 
Ιτους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Αεκεμβρίου 
1969. 

Είδίκβυσις 
των δαπανη
θησομένων 
ποσών. 
Πίνοξ. 

'Αριθμός 47 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1969 είναι ανεπαρκή. 

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

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 7) του 1969. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών δτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα υετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας κα ι χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τετρακοσίας όγοοήκοντα Οκτώ χιλιάδας τέτρακοσίας εί
κοσι δύο λίρας προς κάλυψιν τω ν δαπανών τής Κυβερνήσεως τής 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Το ύπό του Αρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό εις £καστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή κα ι δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάνα t 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

5Α 

6Α 

7Α 

Ι2Α 

20Α 

34Α 

36Α 

56Α 

73Α 

Βουλή τών "Αντι
προσώπων. 

Δικαστικόν Τμήμα 

Νομική 'Υπηρεσία 

Κυπριακός 
Στρατός. 

Φυλακαί 

'Αστυνομία 

Πυροσβεστικοί 
Ύπηρεσίαι. 

Τιμαριθμικά 
'Επιδόματα. 

Παιδεία 

Άποδοχαΐ Προσω
πικού. 

"ΑποδοχαΙ Προσω
πικού. 

Άποδοχαΐ Προσω
πικού. 

'ΑποδοχαΙ Προσω
πικού. 

Άποδοχαΐ Προσω
πικού. 

Πρόσθετοι Βοηθητι
κοί Ύπηρεσίαι. 

Άποδοχαΐ Προσω
πικού. 

ΕΙδικοΙ Αστυφύλακες 
Άποδοχαΐ 

Προσωπικού. 
Πρόσθετοι Βοηθητι 

καΐ Ύπηρεσίαι. 
Τιμαριθμικά 

'Επιδόματα εις 
Κυβερνητικούς 
Υπαλλήλους. 

Άποδοχαΐ 
Προσωπικού. 

Όλικόν 

£ 
2,100 

9.543 

3,628 

25,599 

18,042 

1,578 

314,810 

12,630 
20,162 

5,520 

57,000 

17,810 

£488.422 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
κάλυφιν τής διαφοράς τών 
άναθεωρηθέντων μισθών και 
τοΰ σχετικού τιμαριθμικού 
επιδόματος δι' ώρισμένας 
θέσεις της Δημοσίας Υπη
ρεσίας έν σχέσει προς τό 
έτος 1968 ήτις έπληρωθη 
κατά τό τρέχον έτος 1969 
καΐ κατεχωρήθη είς τά κον
δύλια τοΰ Τακτικού Προϋ
πολογισμού τοΰ έτους τούτου. 

'.Ετυιτώθΐΐ έν τώ Τυπογραφείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


