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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ "Αρ. 968 της 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί ΣυμπληρωματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 13) του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος . 

Άρυθ'μός 75 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

Γ1ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

'Επειδή άπεδε(χθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

Καί επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1972. 

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

ματ ΐκου Προϋπολογισμού Νόμος ( 'Αρ. 13) του 1972. τίτλος. 
2 . Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκμισις 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά πληρωμής έκ 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρη ™οϋ r7a Ρΐου 
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου ταμείοι/ 
της Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του ποσού 
λήγοντος τήν τριακοστή ν πρώτην Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή ύπερ £98θ,οοο_ 
βαΐνον τάς έννεακοσίας όγδοήκσντα χ ιλ ιάδας λίρας προς κάλυψιν δ ι * ^ χρήσιν 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατ ίας διά τήν περίοδον λήγοντος τήν 
ταύτην. 31.12.1972. 

3 . Το ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενο ν ποσόν χορηγείσαι ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους άναφε των δαπανη
ρό μένους εις τά έν τώ Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα και ποσόν ufi ύπερ δομένων 
ο  ^ » « ι / . , „ η > , ' Γ ποσών, 
βαινον το εις εκαστον κεφαλαιον και άρθρον αναφερομενον ποσόν Π(ναξ 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς εν τω κεφα
λ α ί ω καί άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

(875) 
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ΠΊΝΑ: 

Τακτικαί Δαπάναι 

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

57Α 

58Α 

58Α 

69Α 

Τιμαριθμικά "Επιδό
ματα. 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Ταχυδρομεΐον 

Ι (ϋ) 

2(0 

Τιμαριθμικά 'Επιδό
ματα εις Κυβερνητι
κούς Υπαλλήλους. 

Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα 
Κύπρου—'Επιστρο
φή Τελών 'Αδειών 
Ραδιοφώνων και 
Τηλεοράσεων. 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
ΆσφαλίσεωνΓενική 
Κυβερνητική Εισφο
ρά. 

Μεταφορά Ταχυδρο
μείου. 

Όλικόν 

675,000 

130,000 

145,000 

30,000 

£980,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν, 
μέχρι τέλους τοϋ τρέχοντος 
έτους, τοϋ ηϋξημένου Τιμα
ριθμικού 'Επιδόματος εις 
Κυβερνητικούς Υπαλλήλους 
τών όποιων ή αντιμισθία 
προνοείται εις τον Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά την άντιμετώπισιν 
της ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν έπιστροφήν τελών άδειων 
ραδιοφώνων και τηλεοράσεων 
προς το Ραδιοφωνικόν "Ιδρυ
μα Κύπρου διαρκόϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
της αναμενόμενης ηύξημένης 
γενικής Κυβερνητικής εισφο
ράς εις το Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη -
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν μεταφοράν εγχωρίου και 
εξωτερικού ταχυδρομείου 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 


