
Ν. 56/80 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1637 της 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Α ρ . 5) τοϋ 1980 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άρϋθμός 56 του
1 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-
Π Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΒΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1980 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοϋ 1980. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικό* 
ματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 5) τοΟ 1980. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς ·Έγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά πληρωμής 
ταΰτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή

 έ
*τοθλο_ 

σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου παγίου^" 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν τοΟ έτους τοΟ Ταμείου 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980, ποσόν μή ύπερ ποσοϋ 
βαΐνον τάς εκατόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της 5 1 ^ ' ν 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. χρήσιν τοϋ 

έτους τοϋ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1980. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τώνοοπο̂ η
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεψάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή θηισομένων 
υπερβαίνον τό ε'ις τό κεψάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναψερόμενον ποσόν ^ ^ ' 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθη διά τάς έν τω κεψαλαίω 
και άρθρω τούτω άναψερομένας και ειδικώς καθοριζομένας υπη
ρεσίας καϊ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

9ΙΑ 

Τακτικά! Δαττάναι 

Κεψάλαιον 

Ματρικόν Τμήμα 

•Αρ. 

367 

"Αρθρον 

Φάρμακα και "Αλλαι 
"Ιατρικοί Προμή-
θειαι. 

Όλικόν £ 

Ποσόν 

£ 

100,000 

100,000 

Σκοποί 

Διάθεσις τών απαιτουμένων 
χρημάτων διά την άντιμετώ-
πισιν τών ηΰξημένων 
αναγκών της ύττηρεσίας 
ταύτης διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 


