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Ταμεϊον Κοινωνικών. 
"Ασφαλίσεων— 
Γενική Κυβερνη
τική Εισφορά. 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων — 
Κυβερνητική Είσ

. φορά διά Κυβερ
νητικούς 'Υπαλ
λήλους. 

Ό λ ι κ ό ν 

£ 
175.000 

6,000 

£181,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμε-
τώπισιν τής ηύξημένης γεν ι 
κής Κυβερνητικής εισφοράς 
είς το Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων βάσει τού Νέου 
Νόμου Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων ϋπ' άρ. 48 τοΰ 1969. 

Δίάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμε
τώπισιν τής ηύξημένης Κ υ 
βερνητικής είσφοράς διά 
Κυβερνητικούς 'Υπαλλήλους 
είς το Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων βάσει τοΰ Νέου 
Νόμου Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων ΰπ' 'Αρ. 48 τοΰ 1969. 

Ό περί Συμπληρωματικοί) Προϋπολογισμού Νόμος ( Ά ρ . 13) τοΰ 1969, 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής. Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισιςπλη 
ρωμής έκτου 
λογαριασμοϋ 
Παγ Ιου Τα
μείου ποσού 
£28,868 δια 

τήν χρήσιν τοΰ 
Ετους τοΟ λή
γοντος τήν 
31.121969 

ΕΙδίκευσις' 
τών δαπάνη 
θησομένών ■' 
ποσών. 
ΠΙνο* 

'Αριθμός 67 τοΰ 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
Γ ΙΣΜΟΥ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό τής Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι ' οί)ς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμο\ 
του 1969. ■ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων.ψηφίζει ώς ακολούθως ■:.,. 
1 . Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηταί ώς Ο περί Συμπληρω" 

ματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 13) του .1969. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτ'ινα έψηφίσθησάν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεϊσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτ ι να μετά 
ταύτα.δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τόιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως τϊληρωθή £κ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου" 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ ε ιούς τού 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς εϊκοοι οκτώ χιλιάδας όκτακοσίας έξήκοντα οκτώ λίρας, 
προς κάλυψιν των δαπανώ\ της Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά 
τήν περίοδοι· ταύτη ν. 

•3* Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενοι', ποσόν χορηγείται ώς εί,δι 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας 'και.τους σκοπούς τους άι.αφ*. 
ρομένους είς τό έν τω Π ίνα κ ι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μή 
ύπέρβϊαΐνον το' είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο αναφερόμενοι πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή , και δαπάνηθή διά τάς έν, τω κεφα
λα(ω κάΙ αρθρω τούτω όπαφερομένας και είδικως κοτθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 


