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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 14) του 1982 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 75 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ -

Επειδή απεδείχθη ότι ω ρ ισ μένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του· 1982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι" ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1982. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Γ Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω- Συνοιπικός 

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 14) του 1982. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη, νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ®Χτου 
r ; , , , , Τ , Τ - Λ Γ r -ς ' η t λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποσόν ποσού 
μη υπερβαίνον τας εξακοσίας εβιδοιμήκοντα τρεις χιλιάδας και εξα- 5 | 7 3 , 6 6 4 

κοσίας εξήκοντα τεσσάρας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της χρ^ντοΌ 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την.περίοδον ταύτην. έτουςτου 

λήγοντος 
την31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι- ΕιδΡκεοσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα- τωνδαπανη-
φερομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μη θτισ°μένων 
Τ Γ

« Γ , .  >
τ ' ο ^ ' ποσών. 

υπερβαίνον το εις εκαστον κεφαλαιον και άρθρον αναφερομενον Π1ναξ 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

67Α 

68Α 

85Α 

Τακτικαί Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

Χορηγίαι και 
Συνεισψοραί. 

Διάφορα 

Τμήμα Ταχυδρομι
κών Υπηρεσιών. 

Ι Αρ. 

436 

437 

484 

212 

335 

325 

| Άρθρον 

Συνεισφορά εις το 
Ταμείον Συντάξεων 
και Εκτάκτων Επι
δομάτων. 

Συνεισφορά εις το 
Ταμείον Χορηγη
μάτων. 

Κρατική Αρωγή 
Εφημεριακού Κλή
ρου της Υπαίθρου. 

Τηλεφωνική Υπηρε
σία. 

Δαπάναι Τόκων 

Μεταφορά και Διεκ
περαίωσις Ταχυ
δρομείου—Εσωτε
ρικού. 

Ολικόν . .£ 

Ι Ποσόν 

£ 
20,000 

180,000 

59,394 

70,000 

264,000 

80,270 

673,664 

Ι 
Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την καταβολή ν 
ηυξημένων χορηγημάτων/ 
συντάξεων εις εξαρτώμε
νους πεσόντων/εξαφανισθέν
των και εις αναπήρους, από 
τας Επιτροπάς Χορηγημά
των και Ανακουφίσεως Πα
θόντων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ολικών αναγκών αυτής 
της υπηρεσίας μέχρι τέλους 
του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ηυξημένων αναγκών 
αυτής της υπηρεσίας μέχρι 
τέλους του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ηυξημένων αναγκών 
αυτής της υπηρεσίας μέχρι 
τέλους του τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ηυξημένων αναγκών 
αυτής της υπηρεσίας μέχρι 
τέλους του τρέχοντος έτους. 


