
472 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) τοΟ 1970, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Προοίμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
-τληρωμης 
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Παγίου 
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£36 
5ΐί. τήν 
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£τους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1970. 
Είδίκευοις 
~ών δαιιανη-
θησομένων 
■ποσών. 
Πί,αξ. 

Αριθμός 33 του 1970 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων δια τους- σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον. τοΟ 1970 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δέν γίνεται πρόδλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1970. 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 8) του 1970. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμοΟ Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1970, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς τριάκοντα εξ λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυ
βερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδόν 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 και άρθρον και ποσόν μή 
ύπερΟαΐνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερόμένας και ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

Δελτίον Τακτικών Δαπανών 

Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

25Α Τμήμα Γεωλογικής 
Έπισκοπήσεως. 

"ΑττοδοχαΙ 
Προσωπικού : 
(Μόνιμοι Θέσεις). 

(5) Φωτολιθογράφος— 
Ι Σχεδιαστής 

(Κλϊμαξ 15) αντί 
Σχεδιαστής, Ι ης 
Τάξεως (Κλϊμαξ 
13). 

Όλικον "Άρθρου Ι 

36 

£36 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν άναθεώρησιν 
άπό τής Ιης Ιανουαρίου, 
1970 τής Μισθοδοτικής Κλί
μακος τής θέσεως Σχεδια
στού, Ιης Τάξεως είς τό Τμή
μα Γεωλογικής "Επισκοπή
σεως άπό Κλίμακα 13 
(£798 χ 36— 1,014) είς Κλίμακα 
15 (£1,014x36—1,230) καΐ 
τήν άλλαγήν τοΰ τίτλου τής 
θέσεως είς Φωτολιθογράφον
Σχεδιαστήν. 


