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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) τοϋ 1978 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίισηιμον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 52 του 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο" ΥΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ϋπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τόυ 1978.είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1978. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοΟ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 4) του 1978. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν ™oOrTô Lou 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου ταμείου ποσοΟ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £2,661,636 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τά δύο εκατομμύρια έξακοσίας έξήκοντά μίαν χιλιά χ^^ος™ 0 

δας και έξακοσίας τριάκοντα εξ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τήν3ΐην 
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. Δεκεμβρίου, 

1978. 
3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 

κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε ^νδαπανη
ρομένους είς τά έν τω Πινάκι κεφάλαια καΐ άρθρα και ιτοσόν μή π^ν.™™ 
υπερβαίνον τό ε'ις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω άναψερομένας και ειδικώς καθοριζο
μένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

46 Α 

46Α 

58Α 

72Α 

Τακτικά! Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

Τελωνεία 

Τελωνεία 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν 

Παιδεία 

•Αρ. 

301 

401 

801 

355 

"Αρθρον 

Έπιστροφαί Δασμών 

Έπιστροφαί Χρημά
των. 

Μή προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Ά π ο 
θεματικόν 

Χορηγίαι—Ειδικοί 
Χορηγίαι Μέσης 
"Εκπαιδεύσεως. 

Όλικόν . . . .£ 

Ποσόν 

£ 

600,000 

500,000 

1,500,000 

61,636 

2,661,636 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τής 
ηΰξημένης δαπάνης διά τήν 
έπιστροφήν εισαγωγικών δα
σμών κυρίως επί τών πρώ
των υλών έξαχθέντων βιο
μηχανοποιημένων προϊόν
των. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν έπιστροφήν 
εισαγωγικών δασμών και 
φόρων καταναλώσεως εις δι
καιούχα πρόσωπα βάσει τών 
γενικών προνοιών τής υφι
σταμένης νομοθεσίας και άλ
λων σχετικών εν ίσχύϊ κανο
νισμών. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς συμπλήρωσιν 
διαφόρων κονδυλίων τοΰ 
Τακτικού Προϋπολογισμού 
διαρκοΰντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τής 
ηΰξημένης δαπάνης λόγψ αυ
ξήσεως άπό τοΰ σχολικού 
έτους 1977/78 τής κρατικής 
χορηγίας άπό £ 11 εις £ 12 
κατά μαθητήν διά τάς τρεις 
πρώτας τάξεις τών Σχολών 
Μέσης 'Εκπαιδεύσεως λόγω 
καταργήσεως τοΰ εσωτερι
κού Ταμείου. 


