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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ ·Αρ. 1158 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) τοΟ 1974 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 του 1974 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-

ΤΊΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
Λ Ή Γ Ο Ν Τ Ο ς ΤΗΝ ΤΡ3Α.ΚΟΣΤΉΝ Π Ρ Ω Τ Η Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣ
ΣΑΡΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Πρσοίμιον 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1974 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόδλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1974. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω Συνοπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 8) του 1974. τίτλος. 

,2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς «Εγκρισις 
είδικευθείσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής έκ 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαύται διά την αυτήν χρή τοϋλογαρια
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου σμοο Παγίου 

~ » , , " νΙ
 Λ ~ c , ', ~ ~ „ ^ ~ Ταμείου ποσοΟ 

τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη δια την χρήσιν του έτους του £154941 
λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1974 ποσόν μή ύπερ διά τήν χρήσιν 
δαΐνον τας εκατόν πεντήκοντα τεσσάρας χιλιάδας έννεακοσίας τεσ τοΰΐτουςτοΟ 
σαράκσντα μίαν λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυδερνή- λήγοντος τήν 
σεως τής Δημοκρατίας δια τήν περίοδον ταύτην. epfc^i974 

3 . Τό υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστώσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε- τωνδαπανη-
ρομένους είς τα έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή θησομένων 
υπερβαίνον τό ε'ις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο- 1Γθσων· 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα- (ναζ' 
λαίω καί αρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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Γ4ν865 (Spinr, 197^, rdi» ΐηρΕΒ«ΐΒΪΰί 
ίσΰ περί Ά^πτναμκις καϊ 
Παροσβεστκηζ 'Υπηρεσίας 
(Άναβεώρησις Μισθολογίου 
και Άναδιάρθραισις Βαθ
μών) Νόμου τσδ 1974= ('Αρ. 

J 32 τού 1974). 

£154,941 

'Ετυττώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας,. έ.ν Λευκωσία^ 


