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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 14) τοΰ 1973 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 84 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον τοϋ 
1973. 

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

ρωματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 14) τοϋ 1973. τίτλο<:· 

2 . "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκριση 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηφισθωσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν * * * . 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοϋ λογαριασμού Παγίου Πβγΐου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους Ταμείου 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή ^ ? 
υπερβαίνον τάς εκατόν έβδομήκοντα εννέα χιλιάδας λίρας προς κά- *£ · 
λυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν πε- χ ρήσ ι ν τ ο υ 
ρίοδον ταύτην. Ετους τοΟ 

λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ε'ιδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τδνδοπκχνη-
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή J j2 j " "* 
υπερβαίνον τό είς £καστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον πο- Πΐναξ. 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καί άρθρφ τούτω άναφέρομένας καί είδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαττάναι 

Ά ρ . | Κεφάλαιον •Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

3ΙΑ 

68Α 

76Α 

Ύπηρεσίαι 
Κοινωνικής 
Ευημερίας. 

Λιμενικοί 
Ύττηρεσίαι. 

Γενικόν 
Γραμματειακόν 
Προσωπικόν. 

Δημόσια Βοηθήματα 

Συντήρησις και 
Λειτουργία 
Λιμενικού 
Εξοπλισμού. 

Απασχόλησις 
'Εκτάκτου 
Προσωπικού. 

Όλικόν. 

19,000 

90,000 

£179,000 

70,000 Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διό τήν άντιμετώ
πισιν των ηΰξημένων αναγ
κών τοϋ σχεδίου Δημοσίων 
Βοηθημάτων παρεχομένων 
είς άπορους ύπό τοϋ Τμήμα
τος Κοινωνικής Ευημερίας 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
Ετους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άντιμετώ
πισιν τής ηϋξημένης δαπάνης 
δια τήν συντήρησιν καΐ λει
τουργίαν τοϋ λιμενικού εξο
πλισμού τοϋ Τμήματος 
Λιμένων διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

. Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξήμένης δαπάνης 
δι* ημερομίσθια τοϋ Τενικοϋ 
Γραμματειακού Προσωπικού 
τοϋ απασχολουμένου έπΐ έκ
τακτου βάσεως διαρκοϋντος 
τοϋ τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


