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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 3) του 1972, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμψώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή πσρέσττ\ ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οΟς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1972. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 3) του 1972. τίτλος™ ς 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς „Ε 
είδικευθεισοα πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά βρώμης 
ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν χρή έκτου λο
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου ΥαΡισσμ°ο 
τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του y " 7 ^ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1972 ποσόν μή ύπερ 0οοΓ. 
βαΐνον τάς έβδομήκοντα τεσσάρας χιλιάδας πεντακόσιας έβδομήκον £74,578 
τα οκτώ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως της Δη διά Τ'ΐν 

μοκρατιας δια τήν περιοδον ταυτην. gj το0 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεαδρίου 
1972. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΓσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε τώνδαπανη
ρομένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή θΐΐσ°Ηένων 

υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον πο π°^ξ * 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίο καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Τακτικοί Δαπάναι 

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

58Α Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

16 Συνεισφορά είς Βοη
θητικόν Τα μείον 
Παθόντων τοϋ 
'Απελευθερωτικού 
'Αγώνος. 

Όλικον 

Διάθεσις χρημάτων δια την 
καταβολήν ύπό της Κυβερ
νήσεως χορηγήμάτος έκ 
£74,578 εις το Ταμεΐον Συν
τάξεων και "Εκτάκτων 'Επι
δομάτων των έκ των πε
σόντων και των θυμάτων τοϋ 
'Αγώνος εξαρτωμένων και 
των αναπήρων αύτοϋ κατά 
τό τρέχον έτος 1972. 


