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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 1) του 1970, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημόν εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμψώνως τω άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 16 τοΟ 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΉΓΟΝΤΟΣ' ΤΗΝ Τ ' Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τού 1970 είναι ανεπαρκή. 

Και. επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις-είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμο\ 
του 1970. . . ; 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. Ί) τού 1970. 

. - 2 . 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμους ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόχ νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τού ε ιούς του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς εκατόν/ τριάκοντα πέντε χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών 
δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

Προοίμιο^ 

Συνοιπικοι, 
τίτλος. 

"Εγκρισις πλι, 
ρωμής έκ τοΟ 
λογαριασμού 
ΠοτνΙου Τα 
με Ιου ποσού 
£ 135,000 δι.·· 
τήν χρήσιν το<. 
ίτους τοϋ λή 
γοντος τήν 
31 .12.1970 

3. Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσκ, 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους άναφε τωνδατανη
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαιον καί άρθρα καί ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς Μκαστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω ά\αψερομέ\ας και ειδικώς καθοριζομέλ'ας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

θησομένί.ι 
•π όσον 
Πίναί. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαττάναι 

Ά ρ . | Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον | Ποσόν J 
Σκοποί 

5 5 Α Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια και Προ-
καταβολαί. 

Δάνειον είς Συνερ
γατικήν Οίκοδο
μικήν Έταιρείαν 
Δημοσίων 'Υπαλλή
λων Κύπρου 

Δάνειον είς Συνεργα
τικόν Ταμιευτήριον 
Δημοσίων Υπαλλή
λων Λευκωσίας. 

Ολικόν 

76.000 

59,000 

£(35.000 

Διάθεσ ϊς πιστώσει^ν διά 
τήν μετατροπήν τών εκκρε
μούντων δανείων, ατινα 
έξεδόθησαν εις τό παρελθόν 
προς τήν Συνεργατικήν Οίκο
δομικήν Έταιρείαν Δημοσίων 
'Υπαλλήλων Κύπρου καί τό 
Συνεργατικόν Ταμιευτήριον 
Δημοσίων 'Υπαλλήλων Λευ
κωσίας είς νέα μακροπρό
θεσμα δάνεια 


