
464 

ΠΙΝΑΞ 

'Αρ. 

34Α 

60Α 

60Α 

67Α 

7ΙΑ 

Κεφάλαιον 

'Αστυνομία 

Διάφορα 

Διάφορα 

Τμήμα Πολιτ ικής 
'Αεροπορίας. 

Ίατρικόν Τμήμα 

'Αρ. 

Ι 

Ι 

28 

6 (ι) 

Ι 

"Αρθρον 

ΆποδοχαΙ Προσωπικού 

Τηλεφωνική 'Υπηρεσία 

ΝαΟλοι καΐ Ά λ λ α 
Έξοδα διά Συνέδρια, 
Άποστολάς καΙ 
Α δ ε ί α ς έπΙ Καθή
κοντ ι είς τό Έξωτε
ρικόν. 

Έξοδα Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως 'Αερο
λιμένος και Συντή
ρησις Εξοπλισμού— 
Ημερομίσθια. 

ΆποδοχαΙ Προσω
πικού. 

Ποσά αρχι
κώς ψηφι
σθέντα ύπό 

τοϋ βασικού 
νόμου' 

£ 
1.804,849 

70.000 

40,000 

55.735 

958,823 

Ποσά άντι-

καθιστώντα 
τά αρχικώς 
ψηφισθέντα 

τοιαύτα 

£ 
1,844,503 

84,579 

65,783 

77.993 

1,000,276 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 5) του 1970, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

" Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο-
γαριασμοΟ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£10 
διά τήν 
χρήσιν τοΟ 
έτους τοΟ 

λήγοντος 
τήν.31ιΐν 
Δεκεμβρίου 
1970. 

'Αριθμός 30 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1970 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοϋ 1970. 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 5) τοΟ 1970. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

ςίδικευθεισαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν ΧΡη
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας κάΙ χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς 6έκα λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως 
της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 


