
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 906 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ IV7I 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 16) του 1971, εκδί

δεται διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 τού 1971 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-

ΓΊΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΓΙΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛ ΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1971 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δΓ ους δέν γίνεται πρόδλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1971. 

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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 16) τού 1971. 
2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αύτήν χρή
σιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1971, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς ένενήκοντα εννέα χιλιάδας πεντακόσιας λίρας προς κά
λυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περί
οδο ν ταύτη ν. 

3 . Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τώ" Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς Εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα
λαίο καΐ άρβρφ τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Προοίμιον 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ λο
γαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΰ 
£99,500 
διά τήν 
χρήσιν του 
Ιτους τοΰ 

λήγοντος 
τήν 3Την 
Δεκέμβριοι) 
1971. 

Είδίκευσις 
τών δαπάνη
θησομένων 
ποσών. 
Πίνσξ. 

(«89) 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαι Δοπάναι 

Ά ρ . -| Κεφάλαιον | Ά ρ . | "Αρθρον | Ποσόν 
Σκοποί 

34Α 

59Α 

68Α 

'Αστυνομία. 

Διάφςρα 

Ταχυδρομεϊον 

IB 

10 

Ειδικοί Αστυφύλακες 

Τηλεφωνική Υπη
ρεσία. 

Μεταφορά Ταχυδρο
μείου. 

Όλικόν 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη 
μάτων διά την κάλυψιν των 
απολαβών τών είδικών 'Αστυ
φυλάκων οϊτινες απασχο
λούνται υπό τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως διαρκοΰντος τοϋ 
τρέχοντος ίτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
της ηϋξημένης δαπάνης τής 
Τηλεφωνικής 'Υπηρεσίας τών 
'Υπουργείων καΐ Κυβερνη
τικών Τμημάτων διαρκοϋντος 
τοϋ τρέχοντος Ζτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν μεταφοράν εγχωρίου καΐ 
εξωτερικού ταχυδρομείου 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 


