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Ό ττερί Συμπληρωματικού Προϋπ ολόγιομου Νόμος (Άρ. 8) του 1976 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 72 τοΰ 1976 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΕΞ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1976 είναι ανεπαρκή. 

Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμοΰ Νόμον 
τοΰ 1976. 

Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) του 1976. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν τουλ°γαριο:
r , . >  , . « Ύ Ι Τ , η  »  Λ  π ' ' σμου Παγίου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πάγιου Ταμείου ποσοΰ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £ ι,238,745 
έτους τοΰ λήγοντος (τήν τριακοστήν Ήρώτην Δεκεμβρίου 1976 ποσόν, διά την χρήσιν 
μή υπερβαίνον το ε να έίκοπσμμύριον διακοσίας τριάκοντα οκτώ χι τοϋ έτους τοΰ 
λιάδας έπτακοσίας καΐ τεσσαράκοντα πέντε λίρας προς κάλυψιν 3ΤΐτίνλΔεκεΐ|ν 

τών δοοπανών ιτής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον gpioui976. 
ταύτην. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπανη
ρσ,μένους ιείς τά εν τω Πινάκι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή θησομένων 
υπερβαίνον το εις ε,κίαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόιμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ε'Ιδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

ποσών. 
Πίναξ. 
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ΠΙΝΑΞ 

"Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

49A 

58A 

59A 

59A 

59A 

60A 

6IA 

Χορηγίαι και Συν-
εισφοραί. 

Έπιστροφαί Χρη
μάτων και Δα
σμών. 

ΕπιστροφαΙ Χρη
μάτων και Δα
σμών. 

* ΕπιστροφαΙ Χρη
μάτων και Δα
σμών. 

Διάφορα 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

14 

13 

Άπόσβεσις και Άπω
λειαι Υλικών 'Απο
θήκης. 

Χορηγίαι εις Κυ
πριακόν Όργανι
σμόν 'Αθλητισμού. 

ΈπιστροφαΊ Χρημά
τωνΤελωνεία. 

ΈπιστροφαΊ Χρημά
τωνΤμήμα Εσωτε
ρικών Προσόδων. 

ΕπιστροφαΙ Δασμών
Τελωνεΐα. 

Τηλεφωνική Υπηρε
σία. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Ά π ο 
θεματικόν. 

£ 
58,745 

40,000 

150,000 

100,000 

200,000 

Όλικόν 

90,000 

600,000 

.£1,238,745 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν διαγραφήν 
άπωλεσθέντων υλικών απο
θήκης κατά τόν Δεκέμβριον, 
1963 και Ίούλιον/Αϋγουστον, 
1974. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν κάλυψιν 
της εκ £185,000 ολικής κρα
τικής χορηγίας ως προνοείται 
εϊς τόν έγκεκριμένον προϋπο
λογισμόν τοϋ Κυπριακού 
'Οργανισμού 'Αθλητισμού. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν επιστρο
φή ν υπό τοϋ Τμήματος Τελω
νείων εισαγωγικών δασμών 
καΐ φόρων καταναλώσεως 
ε'ις δικαιούχα πρόσωπα βάσει 
τών γενικών προνοιών τής 
υφισταμένης νομοθεσίας καϊ 
άλλων σχετικών εν ίσχύϊ κα
νονισμών διαρκοΰντος τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν έπιστροφήν 
υπό τοΰ Τμήματος Εσωτερι
κών Προσόδων φόρου εισο
δήματος είς δικαιούχα πρό
σωπα και επιχειρήσεις βάσει 
τών προνοιών τής υφισταμέ
νης νομοθεσίας. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπάνης 
διά τήν έπιστροφήν ύπό τοΰ 
Τμήματος Τελωνείων εισα
γωγικών δασμών και φόρων 
καταναλώσεως βάσει τών 
προνοιών τοΰ Έκτου Πίνα
κος τοϋ περί Τελωνειακών 
Δασμών και Φόρων Κατανα
λώσεως Νόμου τοΰ 1975 
('Αρ. 34 τοϋ 1975) διαρ
κοΰντος τοΰ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν κάλυψιν 
τών ηύξημένων αναγκών 
της υπηρεσίας ταύτης διαρ
κοΰντος τοΰ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς άντιμετώπισιν 
διαφόρων υποχρεώσεων αϊ
τινες προέκυψαν έκ τής 
παρούσης εκτάκτου κατα
στάσεως διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Έτυπώθη εν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, εν Λευκωσία. 3 ^ \ 


