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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 1) του 1969, εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τφ "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής·, 
έκ τοΰ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£12 ,000 
διά τήν 
χρήσιν τοΰ 
έτους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1969. 
ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη 
θησομένων 
ποσών. 
Πίναξ. 

'Αριθμός 18 του 1969 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώριο μέγα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1969. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 1) του 1969. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτι να μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς δώδεκα χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν μή 
ύπερδαϊνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και..δαπάνηθή διά τάς έν τω κεφα
λαία) καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και.σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

58Α Χορηγίαι καΐ 
ΣυνεισφοραΙ. 

14 [Συνεισφορά είς Βόη
] θητικόν Ταμεϊον 

Παθόντων τοΟ 
ΆπέλευθερωτικοΟ 
'Αγώνος. 

Όλικόν 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
καταβολή ν ύπό τής Κυβερνή
σεως χορηγήμάτος έκ 
£12,000 είς τό Ταμεϊον Συν
τάξεων καΐ 'Εκτάκτων "Επι
δομάτων των έκ των πεσόν
των καΐ των θυμάτων τοΟ 
"Αγώνος εξαρτωμένων καΐ 
τών αναπήρων αύτοϋ κατά 
τό τρέχον Ετος 1969. 


