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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1738 της 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικοί) Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 12) τοϋ 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 68 τοΰ 1981 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΙΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού* Νόμον τοΰ 1981 είναι ανεπαρκή. 

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

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

ματικοϋ Προϋπολογισμού ]Νό!μος ι(*'Αρ. 12) τοϋι 1981., τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών όότινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 

εΐδικεϋθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαύτα ι διά τήν αυτήν λογ™ ασμο0 
χ,ρήσιν,; εγκρίνεται δπως πληρωθή έ'κ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν του Ταμβίου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν π°σοΰ 
μή υπερβαίνον τά ένδεκα εκατοιμμύρια, τεσισαράκοντα εννέα χιλιάδας δ ιά ' ν ' ° 
ίλίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δηιμοκιρα ΧΡήσιν 
τίας διά τήν πειρίοδον ταύτη,ν. τοΟ έτους 

τοΟ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1 9 8 1 . 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χσρηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίχευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε ™μέ^

ανηθη~ 
ρομένους έ'ις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ηοσών. 
υπερβαίνον τό είς Ξκαστον κεψάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

(1257) 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

57Α 

68Α 

69Α 

Τακτικαι Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Τμήμα "Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Διάφορα 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Ά ρ . 

751 

335 

348 

"Αρθρον 

Έπιστροφαι Φόρου 
Εισοδήματος. 

Δαπάναι Τόκων 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άπο
θεματικόν. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
1,000,000 

1,049,000 

9,000,000 

11049000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την έπιστρο
φήν φόρου εισοδήματος εις 
δικαιούχα πρόσωπα. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν δα
πανών διά τόκους εν σχέσει 
προς τραπεζικός διευκολύν
σεις της Κεντρικής Τραπέζης 
Κύπρου προς τήν Κυβέρνη
σιν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν 
δπου παρίσταται ανάγκη, εις 
διάφορα κονδύλια του Τα
κτικού Προϋπολογισμού διά 
τήν άντιμετώπισιν κυρίως αυ
ξήσεων τών ημερομισθίων, 
τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος, 
καυσίμων, τών επιδομάτων 
οδοιπορικών κα'ι γενικώς αυ
ξήσεων τών τιμών και απρο
βλέπτων δαπανών κατά τήν 
διάρκειαν τοϋ τρέχοντος οι
κονομικού έτους. 

Έτυττώθη έν τφ Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


