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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 23) του* 1969, εκ

δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπ(σημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 93 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής Προοίμιυν. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμρν του 1969 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόδλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του. 1969. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός' 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 23) του 1969. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς ·Έγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιάυται διά τήν αυτήν χρή-
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σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου πανΐου
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τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή ύπερ- ποσοΰ 
δαΐνον τάς διακοσίας είκοσι δύο χιλιάδας οιακοσίας όγδοήκοντα τεσ

σάρας λίρας προς κάλύψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημο

κρατίας διά τήν περίοδον ταύτήν. έτους του 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1969. 

3. Τό υπό του άρθρου 2 χόρηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι ειδίκευες 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τών δαποτνη

ρομένόυς είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή θησομένων.·; 
ύπερδαΐνον τό είς £κάστον κεφάλάιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πο « t ^ 
σόν δύναται νά. χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα

λαίο καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

.V 222.281 
δια τήν 
χρήσιν τοΰ 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαττάναι 

Αρ. Κεψάλαιον ■Αρ. "Αρθρον | Ποσόν [ 
Σκοποί 

46Α 

59Α 

60Α 

60Α 

68Α 

7ΙΑ 

Τελωνεία 

Έτηστροφαϊ Χρη
μάτων και. 
Δασμών. 

Διάφορα 

Διάφορα 

Λιμενικοί Ύττηρε-
σίαι. 

Ίατρικόν Τμήμα 

25 

ΙΙ(ϋ) 

Άποδοχαί Προσω
πικού. 

Επιστροφαί Χρημά
των—Τμήμα 'Εσω
τερικών Προσόδων. 

Αττοζημίωσις και 
Έξοδα "Αγωγών. 

Ύπηρεσίαι μη άλλως 
. προνοούμεναι. 

Αποδοχαί Προσω
πικού. 

Συντήρησις και "Εξο
πλισμός Νοσοκο
μείων, 'Ιδρυμάτων; 

: και Φαρμακείων— 
"Ημερομίσθια.; 

Όλικόν 

22,919 

120,000 

8,000 

20,000 

19,700 

31,665 

£222,284 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων δια τήν κάλυψιν των 
ηύξημένων δαπανών δι' Ά π ο 
δοχάς Προσωπικού, κυρίως 
εις Δικαιώματα "Υπερωριών, 
των μελών τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων μέχρι τέλους τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων αναγκών δι' 
έπιστροφάς φόρων ύπό τοΰ 
Τμήματος 'Εσωτερικών Προ
σόδων διαρκοϋντος τοΰ τρέ
χοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων δια τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων δαπανών της 
Κυβερνήσεως δι' αποζημιώ
σεις και έξοδα αγωγών διαρ
κοΰντος τοΰ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων αναγκών διά 
διαφόρους υπηρεσίας μή 
άλλως προνοουμένας εις τόν 
Προϋπολογισμόν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων διά τήν κάλυψιν τών 
ηύξημένων δαπανών δι' Άπο
δοχάς Προσωπικού, κυρίως 
εις Δικαιώματα 'Υπερωριών, 
τών μελών τοΰ Τμήματος 
Λιμένων μέχρι τέλους τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ηύξημένων δαπανών εις 
ημερομίσθια τοΰ υπηρετικού 
προσωπικού τοΰ απασχολου
μένου ύπό τοΰ Τμήματος 
'Ιατρικών "Υπηρεσιών είς τά 
διάφορα Νοσοκομεία και άλλα 
'Ιατρικά 'Ιδρύματα διαρκρΰντος 
τοΰ τρέχοντος έτους. 


