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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 4) του 1974 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας σομφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 46 του 1974 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ-ΠΟΛΟ-

ΓΤΣΜΟΥ ΔIA ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΡΑΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡ3ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡϊ ΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΗΝΕΑΚΟΣ1Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ-

. ΣΑΡΑ. : · . ' . ' . - . . 
'Επειδή όπιεδείχθη δτι ώρισμένα τιοσά εγκριθέντα υπό της Βουλής προοίμιον. 

τών ^"Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους ■προβλεπόμενους είς τον 
τχερί Προϋπολογισμού Νόμον τόϋ 1974 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη άνά-γκΐ] διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι ' ους δεν γίνεται πρόδλειμις εις τόν περί Προϋπολογισμού ϊΝόμον 
του 1974. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς δ ΉερΙ Συμπλη ίΣανοττακώς 

ρωματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 4) του 1974. τίτλος. 

. ,2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδή νομίμως ώς Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή. άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αύ έκ το° λον«
τή ν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου παγίου* 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974, ποσόν ™σοϋ 
μή υπερβαίνον τάς εκατόν τεσσάρας χιλιάδας πεντακόσιας λίρας £104,500 
προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 6t"1rf|V _ 
τήν περίοδον ταύτην. I S ^ ^ S 0 

. λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ

βρίου 1974 . 
3  Τό οπό του άρθρου 2 χορηγούμενον τιοσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 

κευθεισα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα τών .δαπάνη, 
ρομένους εις τά εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ττοσόν μή όπερ θησομένων 
βαΐνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον "ποσόν m ^ v ' 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα
λαίω χα ι αρθρω τούτω άναφερομένας καί είδικως καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

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

43Α 

72Α 

'Εξωτερικοί 
Ύπηρεσίαι 

Ίατρικόν Τμήμα 

25 

14 

Άπασχόλησις 'Εκτά
κτου Προσωπικοϋ. 

Φάρμακα και "Αλλοι 
Ιατρικοί Προμή
θειαι. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την άντιμετώ
πισιν των ημερομισθίων 
δια το τρέχον έτος 1974 
τεσσάρων νέων 'Ακολούθων 
Β' προσληφθέντων ύπό τοϋ 
"Υπουργείου 'Εξωτερικών 
έπί ημερησίας εκτάκτου 
βάσεως έναντι υφισταμένων 
κενών μηνιαίων θέσεων ύπό 
τό ίδιον Κεφάλαιον 43Α. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την αντιμετώ
πισαν της ηύξημένης δαπάνης 
δια την άγοράν φαρμάκων 
καϊ άλλων ιατρικών προμη
θειών διά τάς άνάγκας τοϋ 
Τμήματος 'Ιατρικών Υ π η 
ρεσιών διαρκαΰντος τοΰ 
τρέχοντος εταυς. 

Όλικόν 


