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Χ ο ρ η γ ί α ι και
Συνεισφοραί.

Άρ.

"Αρθρον
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Συνεισφορά εις
Βοηθητικόν Ταμεϊον
Παθόντων τοΰ
'Απελευθερωτικού
'Αγώνος.

Όλικόν

| Ποσόν |
15.000

Διάθεσις χρημάτων διά τήν
καταβολήν ύπό της Κυβερνή
σεως χορηγήματος έκ £15,000
εις το Ταμεϊον Συντάξ εων
και Έ κ τ α κ τ ω ν 'Επιδομάτων
των έκ των πεσόντων καΐ
των θυμάτων τοΰ ' Α γ ώ ν ο ς
εξαρτωμένων και τών ανα
πήρων αϋτοϋ κατά το τρέχον
έτος 1968.

£15,000

Ό περ! Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 3) του 1968, εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν. έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 21 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο 
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ Τ Η Ν ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓ ΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ.
'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1968 ει ναι ανεπαρκή.

ΠροοΙμιον.

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς
δι* οΟς δέν γίνεται πρόδλεψις είς τόν περί ΠροϋπολογισμοΟ Νόμον του
1968.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 3) τοΰ 1968.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα μετά
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν,
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Ταμείου της
Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1968 ποσόν μή υπερβαίνον τάς
χιλίας διακοσίας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνή
σεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.

3. Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδικευ
θεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφερομέ
νους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή υπερβαίνον
το είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τοΰτο άναφερόμενον ποσόν δύναται νά
χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφαλαίω καΐ άρθρω τούτω
αναφερόμενος καΐ ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. :
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τίτλος.
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