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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 16) του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 85 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ ΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον 
περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1990 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς 
για τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο 
του 1990. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 16) του 1990. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται 
όπως πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημο
κρατίας και διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μια 
Δεκεμβρίου, 1990 ποσό που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες σαράντα 
εννέα χιλιάδες και εξακόσιες λίρες για κάλυψη των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως 
ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που ανα
φέρονται στα κεφάλαια και άρθρα του Πίνακα και ποσό που δεν 
υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο 
δύναται να χρησιμοποιηθεί και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς 
που αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κάθε κεφάλαιο και άρθρο. 

Προοίμιο. 

232 του 1989. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το λογαριασμό 
του Πάγιου 
Ταμείου ποσού 
£849,600 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου, 
1990. 
Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Τακτικές Δαπάνες 

Κεφάλαιο Άρθρο Ποσό 
Σκοποί 

22Α Μετεωρολογική 
Υπηρεσία. 

39Α Υπηρεσίες Κοινωνι

κής Ευημερίας. 

49Α Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών. 

83Α Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας. 

193 Επιδόματα Νυκτε

ρινού Καθήκοντος. 18,000 

193 Επιδόματα Νυκτερι

νού Καθήκοντος. 12,800 

193 Επιδόματα Νυκτερι

νού Καθήκοντος. 1,800 

193 Επιδόματα Νυκτερι

ρινού Καθήκοντος. 140,000 

Διάθεση ποσού £849,600 
για εξασφάλιση της έγκρι

σης της Βουλής για την 
καταβολή αύξησης της υφι

στάμενης αποζημίωσης για 
νυκτερινό και απογευματινό 
καθήκον που καταβάλλεται 
στο προσωπικό που εργάζεται 
με σύστημα βάρδιας με βάση 
σχετικό σχέδιο που εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

90Α Ιατρικές Υπηρεσίες 
και Υπηρεσίες Δημό

σια Υγείας. . 

193 Επιδόματα Νυκτερι

νού Καθήκοντος. 550,000 

91Α Ψυχιατρικές Υπηρε

σίες. 
193 Επιδόματα Νυκτερι

νού Καθήκοντος. 127,000 

Ολικό £849,600 


