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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 14) τοϋ 1966, 
ίδεται δια δηυοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο-έκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 

κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτου 
Λογαριασμοί 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£30.000 
βιάτήν 
χρήσιν τοΟ 
Ετους τοΟ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δβκβμβρίου 
1S66. 
ΕΙδΙκϊυσις 
των δαπάνη-
θησομένων 
ποσών. 
ΠΙναξ. 

'Αριθμός 75 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-

Π Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-

ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΞ. 

'Επειδή απεδείχθη οτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1966 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι ' οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1966. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

ϊ . Ό παρών Νόμος δύναται νά άνβφέρήται ώς ό ττερί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 14) τοΰ 1966. 

2. "Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθέΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος 
τήν τριακοοτήν πρώτην Δεκεμβρίου !966, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
τριάκοντα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερ
νήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω ΠΊνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή υπερ
βαίνον τό εϊς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ 
αρθρω τούτω αναφερόμενος και είδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτ ικοί Δαπάνα ι 

'Αρ . \ Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον 

58Α Χορηγία ι και 
Συνεισφοραί. 

20 Χορηγία προς τό Τα
μείον Προνοίας 
Πληγέντων Παρα
γωγών. 

Ό λ ι κ ό ν 

Ποσόν 

£ 
30,000 

£30,000 

Σκοπός 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
παροχήν Κυβερνητικής χορη
γίας προς τό Ταμεϊον f l p o 
νοίας Πληγέντων Παραγω
γών. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογράφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκβσία. 


