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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνώς τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 34 του 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΙΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1981 εΤναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' οΟς δεν γίνεται πρόδλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1981. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

μάτικου Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 4) του 1981. τίτλος. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 

είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν έκτου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου λογαριασμού 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ποσού

μή υπερβαίνον τάς έννεακοσίας ένενή κοντά τεσσάρας χιλιάδας, έξα £994,673_ 
κοσίας και έβδομήκσντα τρεις λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής διαΤ^ν χρ^σ}ν 

Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. λη̂ οντοςτήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου, 1981. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε- τώνδαπανη-
ρομένους ε!'ις τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή θησομένων 
ύπερδαΐνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Τ?**?' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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| "Αρθρον 

"Εξοδα "Εκλογών 

ΜετατροπαΊ Ξένου 
Συναλλάγματος. 

Πληρωμαί λόγω 
'Εγγυήσεων. 

Συντήρησις και Λει
τουργία Μηχανο
κινήτων "Οχημά
των. 

Φωτισμός, θέρμανσις 
και Καύσιμα. 

Συντήρησις, Καθα
ριστής και"Εκτακτα 

Τέλη και Τέλη "Υδα
τος. 

Ημερομίσθια 
Γραφική ϋλη και 

"Εκτυπωτικά. 
Προμήθειαι και "Εξο

δα 'Εργαστηρίου. 
Μαθητική Πρόνοια .. 
"Αγορά 'Εξοπλισμού 

Όλικόν 

Ποσόν 
Σκοποί 

£ 
580,000 Διάθεσις των απαιτουμένων 

χρημάτων προς κάλυψιν των 
δαπανών δια τήν διεξαγωγήν 
εκλογών δι' άνάδειξιν Μελών 
της Βουλής τών 'Αντιπρο
σώπων. 

155,323 Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων προς κάλυψιν της συ
ναλλαγματικής διαφοράς ήτις 
προέκυψε λόγω τής διακυ
μάνσεως της δραχμής έναντι 
τής Κυπριακής λίρας, έν 
σχέσει προς τήν οίκονομικήν 
ένίσχυσιν (72 έκ. Δραχ.) τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως προς 

[τήν Κυπρον δια το οΐκονο
μικόν έτος 1978. 

250,000 Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων προς κάλυψιν τής δα
πάνης έκ ζημιών αΐτινες προ
κύπτουν άπό εξωτερικά δά
νεια συναπτόμενα ΰπό τής 
Τραπέζης 'Αναπτύξεως Κύ
πρου και τήν έπιχορήγησιν 
τών επιτοκίων. 
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£994,673 

Δημιουργία τών "Αρθρων 
τούτων και διάθεσις ολικού 
ποσού έξ £9,350 προς κάλυψιν 
τών δαπανών λειτουργίας τής 
Νέας Τεχνικής Σχολής «Μα
κάριος Γ"» Λευκωσίας ήτις 
θά λειτουργήση διά πρώτην 
φοράν άπό του Σχολικού 
"Ετους 1981/82. 


