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Ό περί Συμπληρωμα τικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 18) του 1969, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια κής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγμα τος.
'Αριθμός 84 του 1969
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής προοίμιον.
τών 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1969 ει ναι ανεπαρκή.
Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον
τοΟ 1969.
,, ,
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς α κολούθως :
1. Ό πα ρών Νόμος δύνα τα ι νά άνα φέρητα ι ώς δ περί Συμπληρω- Συνοδικοί,
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 18) του 1969.
τίτλος.
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών όπινα έψηφίσθησα ν ήδη νομίμως ώς
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά
ταύτα δυνατόν νάψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δτΐως ττληρωθή έκ τοΟ λογαριασμού Παγίου Ταμείου
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1969, ποσόν μή ύπερ
βαΐνον τάς εκατόν οκτώ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην.
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3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφέ
ρομένους εις τά έν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή
υπερβαίνον τό εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας
ύπηρεσίαο και σκοπούς. .-■ „
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Τακτικοί Δαπάναι
Σκοποί
'Αρ.

Κεφάλαιον

40Α

Γραφεΐον Δημοσίων
Πληροφοριών.

58Α

Χορηγίαι και Συν
εισφοραί.

58Α

Χορηγίαι και Συν
εισφοραί.

•Αρ.

1(H)

"Αρθρον

Ποσόν

Εκδόσεις και Δημο
σιότης.

13.000

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διό τήν άντιμετώπισιν
των ηύξημένων αναγκών δια
τήν δημοσιότητα των 'Υπουρ
γείων και Κυβερνητικών Τμη
μάτων ύπό τοΰ Γραφείου
Δημοσίων Πληροφοριών.

Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα
ΚύπρουΈπιστροφή
Τελών
"Αδειών
' Ραδιοφώνων.. ·.

70,000

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν έπιστροφήν
τελών άδειων ραδιοφώνων
καΐ... τηλεοράσεων προς το
Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα
Κύ
πρου.

Σχέδιον Τερματισμού
Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
25.000
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν
"Απασχολήσεως—
της ηύξημένης Κυβερνητικής
Κυβερνητική Εΐσφο
εισφοράς διά Κυβερνητικούς
' ■ ρα δια Κυβερνη
'Υπαλλήλους εις το Ταμεΐον
τικούς Υπαλλήλους·
Τερματισμού 'Απασχολήσεως
βάσει τοΰ περί Τερματισμού
"Απασχολήσεως. Νόμου ύπ'
Αρ. 24 τοΰ 1967.
Όλικόν

£108,000

"Ετυπώθη έν τφ Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας', έν Λευκωσία.

