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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 19) του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 101 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-
ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοϋ 1972. 

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

ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 19) του 1972. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του ?^ογαριασμοΰ Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τριακοσίας τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδας τετρακοσίας 
έβδομήκοντα μίαν λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνή. 
σεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή υπερ
βαίνον τό είς έκαστο ν κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας ^καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

"Εγκμισις 
■πληρωμής έκ 
τοΰ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου 
ποσοϋ 
£343,471 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ Ιτους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31.12.1972. 

ΕΙδΙκευσις 
τών δαπανη
θή σο μένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 



Ν ΪΟ1/72 tooa 
ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

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

59Α 

67Α 

7 ΙΑ 

Έπιστροφαΐ 
Χρημάτων και 
Δασμών. 

Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας. 

Ιατρικόν Τμήμα ., 

Έπιστροφαί 
Χρημάτων
Τελωνεΐα. 

Κέντρον Έλεγχου 
Πτήσεων— 
Ύπηρεσίαι 
Τηλεπικοινωνιών. 

Απασχόλησις 
'Εκτάκτου 
Προσωπικού. 

Όλικόν . . 

200,000 

70,000 

73,471 

£343,471 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την άντιμετώ
πισιν τής ηΰξημένης δαπάνης 
διά τήν έπιστροφήν ύπό τοϋ 
Τμήματος Τελωνείων εισαγω
γικών δασμών και φόρων 
καταναλώσεως διαρκοϋντος 
τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπάνης 
διά τήν παροχήν ύπό τής 
'Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύ
πρου υπηρεσιών τηλεπικοι
νωνιών ε'ις . τό. Κέντρον 
'Ελέγχου Πτήσεων τοϋ 
Διεθνούς 'Αερολιμένος Λευ
κωσίας διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπάνης 
δι' ημερομίσθια τοϋ νοση
λευτικού και άλλου παρα
ϊατρικού προσωπικού τοϋ 
απασχολουμένου επί εκτά
κτου βάσεως ύπό τοϋ 
Τμήματος 'Ιατρικών 'Υπηρε
σιών εις τά διάφορα Νοσο
κομεία και άλλα 'Ιατρικά 
Ιδρύματα διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία) της Κυπριακής Δημοκρατίας,. έν· Λεϋκωσίφ; 


