
E.E., Παρ. I, 1217 Ν. 62/80 
Ά ρ . 1641, 31.10.80 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 9) τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 62 τοΰ 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
Π Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ ΧΡΗΣ1Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ορισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1980 εΐναι ανεπαρκή. 

Κα! επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι ' οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περ! Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1980. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περ! Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 9) του 1980. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταΟτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκροπίας κα! χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΟ ϋτους τοΟ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου, 1980, ποσόν μή υπερ
βαίνον τά οκτώ εκατομμύρια, έννεακοσίας έβδομη κοντά πέντε χιλιά
δας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£8,975,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1980. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας κα! τους σκοπούς τους άναψε τών δαπανη
ρό μένους είς τά έν τω Π ίνα κι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ζ^βν

 ν 

υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον κα! άρθρον άναφερόμενον π&ναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποίηση κα! δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω κα! άρθρω τούτω άναφερομένας κα! ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας κα! σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικά! Δαπάναι 

•Αρ. 

Ι5.0ΙΑ 

Κεφάλαιον 

'Εθνική Φρουρά 

57Α 

64Α 

ίΓμήμα 'Εσωτερι
κών Προσόδων. 

'Επιχορηγήσεις . 

66Α 

66Α 

67Α 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

•Αρ. 

345 

751 

451 

Χορηγίαι καΐ 
Συνεισφοραί. 

Διάφορα 

432 

433 

434 

335 

"Αρθρον 

'Εθνική Φρουρά 

Επιστροφαί Φόρου 
Εισοδήματος. 

'Επιχορηγήσεις 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων— 
Γενική Κυβερνητική 
Είσφορά. 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων— 
Κυβερνητική 
εισφορά διά Κυ
βερνητικούς 
Υπαλλήλους. 

Σχέδιον Τερματισμού 
* Απασχολή σεως— 
Κυβερνητική είσφο
ρά διά Κυβερνητι
κούς 'Υπαλλήλους. 

Δαπάναι Τόκων 

Ποσόν 

,500,000 

200,000 

3,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

Σκοποί 

125,000 

,650,000 

'Ολικό ν" 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν κάλυψιν 
τής αυξήσεως της τιμής τών 
τροφίμων καϊ τών καυσίμων 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
οικονομικού έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν επιστροφή ν 
φόρου εισοδήματος εϊς δι
καιούχα πρόσωπα. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν 
μέρους της έκ £10 έκ. ολικής 
δαπάνης δι' επιχορηγήσεις 
προς το Συμβούλιον 'Αμπε
λουργικών Προϊόντων και 
τήν Έπιτροπήν Σιτηρών. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων ΰπό το κονδύλιον 
τούτο διά τήν κάλυψιν τής 
ηΰξημένης Κυβερνητικής 
εισφοράς συμφώνως τοϋ περί 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 
Νόμου άρ. 41 τοϋ 1980 ό 
όποιος προνοεί περί αναλο
γικός εισφοράς και παροχάς. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων ΰπό τά κονδύλια 
ταϋτα διά τήν κάλυψιν τής 
ηΰξημένης Κυβερνητικής εισ
φοράς συμφώνως τοϋ περί 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 
Νόμου άρ. 41 τοΰ 1980 ό 
όποιος προνοεί περί αναλο
γικός εισφοράς καϊ παροχάς. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών διά τόκους εν σχέσει 
προς τραπεζικός διευκολύν
σεις τής Κεντρικής Τραπέζης 
Κύπρου προς τήν Κυβέρ
νησιν. 

£ 8,975,000 
— Ι 


