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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 20) του 1971, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ. 
τοΟ λογαρια-
σμοΟ Πσγ(ου 
Ταμείου ποσοΰ 
£81 ,62 0 
διά τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους του 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1971 . 

ΕίδΙκευσις 
τών δοπτανη

θησομένων 
ποσών. 
Π(ναξ, 

Αριθμός 74 του 1971 

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 ΧΙΛΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1971 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1971. 

ιμπληρω

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

ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 20) του 1971. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμοί) Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ Ιτους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς όγδοήκοντα μίαν χιλιάδας έξακοσίας είκοσι λίρας προς 
κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν 
περίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίσχωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τφ Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς έκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται; νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηρή διά τάς έν τώ κεφα
λαίο καΐ &ρβρφ τούτω αναφερόμενος καΐ εΐ&κ&ς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

ι 
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ΠΙΝΑΞ 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

'Αρ. | Κεφάλαιον | "Αρ. "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

66Α 

75Α 

Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας. 

Γενικό ν Γραμμα
τειακό ν Πρόσω
πικόν. 

7 ( 0 Έξοδα Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως 
"Αερολιμένος— 
'Ημερομίσθια. 

Απασχόλησις 
"Εκτάκτου Προ
σωπικού. 

Όλικόν . . 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμε
τώπισιν της ηύξημένης δα
πάνης δι' ημερομίσθια τών 
εργατών καϊ καθαριστριών 
τών απασχολουμένων ύπό 
τοΟ Τμήματος Πολιτικής 
'Αεροπορίας εις τόν Διεθνή 
"Αερολιμένα Λευκωσίας διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμε
τώπισιν τής ηύξημένης δα
πάνης δι* ημερομίσθια τοϋ 
Γενικού Γραμματειακού Προ
σωπικού τοϋ απασχολου
μένου έπί έκτακτου βά
σεως διαρκοϋντος τοϋ τρέ
χοντος έτους. 


