HAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑΣ
όιτ" Άρ. 697 τής 13ης ΔΕΚ ΕΜΒΡΙΟΥ 1968

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 29) του 1968,
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Αημοκρατίας συμφώνως τφ άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος.
'Αριθμός 123 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ.
'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον.
των 'Αντιπροσώπων διό: τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν
περί Προϋπολογισμού" Νόμον τοΟ 1968 είναι ανεπαρκή.
ΚαΙ επειδή η<χρέσντ\ ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς
δι* οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον
του 1968.
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 29) τοΟ 1968.
τίτλος.
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Ενκρισις
είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρα τία ς ή Oftiva μετά πληρωμής
τοΟ λο
ταύτα δυνα τόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοια υτα ι διά τήν α υτήν χρή *κ
γαριασμοί)
σιν, εγκρίνετα ι δπως πληρωθη έκ του λογα ρια σμού Πα γίου Τα μείου flay Ιου
της Δημοκρα τία ς καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £τους του Ταμείου
λήγοντος τήν τρια κοστή ν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1968, ποσόν μή υπερ ποοοΟ
£88,720
βαίνον τάς όγδοήκοντα οκτώ χιλιάδ α ς έπτα κοσία ς είκοσι λίρα ς διά
την
προς κάλυψιν τών δα πα νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρα τία ς διά χρήσιν τοΟ
τήν περίοδον τα ύτην.
ίτους τοΟ
λήγοντος
τήν 31 ην
ΔεκβμβρΙου
1968.

3 . Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείτα ι ώς είδι
κευθεϊσα πίστωσις δια τάς υπηρεσία ς κα ΐ τους σκοπούς τους α να φε
ρομένους είς τά έν τω Πινάκι κεφάλα ια κα ΐ άρθρα κα ΐ ποσόν μή
υπερβαίνον τό εις £κα στον κεφάλα ιον κα ΐ άρθρον άνα φερόμενον πο
σόν δύνα τα ι νά χρησιμοποιηθή κα ΐ δα πα νηθη διά τάς έν τώ κεφα 
λαίω κα ΐ άρθρω τούτω άνα φερομένα ς κα ΐ ειδικώς κα θορις"ομένα ς
υπηρεσίας κα ΐ σκοπούς.
(897)
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"Αστυνομία,

Ά π ο δ ο χ α Ι Προσω
πικού.

22,000

Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων α α
ν γκ
α ίων
διά
τήν κάλυψιν των "Αποδοχών
Προσωπικού των Μελών της
'Αστυνομίας λόγω α υξήσεως
κυρίως τών δα πα νών "Επι
δομάτων 'Ενοικίου τοΟ κον
δυλίου τούτου δια ρκοϋντος
τοϋ τρέχοντος £τους.

58Α

Χ ο ρ η γ ί α ι κα ΐ
Συνεισφοραί.

Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα
Κύπρου.

66,720

Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων α α
ν γκ
α ίων
διά
τήν έπιστροφήν προς το Ρα 
διοφωνικόν "Ιδρυμα
Κύπρου
τών Τελών 'Αδειών Ρα διο
φώνων κα ΐ Τηλεοράσεων τ ώ ν
εισπραχθέντων υπό της Κ υ 
βερνήσεως δια ρκοϋντος τοϋ
τρέχοντος έτους.

Όλικόν

£88,720

