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Ιοί- Ν. 103/72 

Ό περί ΣυμπληροίματικοΟ'. Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 20) του 1972 
εκδίδεται, δια δημοσιεύσεως, εις την έπίσημον εφημερίδα της. Κυπριακής Δημρ. 
κρατίας σύμφωνος; τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 103 του 1972" 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΊΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

'Επειδή; απεδείχθη· δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους ε'ις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1972 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς δι' 
οΰς", δεν γίνεται πρόβλεψις εί'ς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1972: 

'Η; Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος" δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωμαίικου Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 20) του 1972. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα, έψηφίσθησαν ήδη: νομίμως ώς; 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσίν της, Δημοκρατίας, ή ατινα 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσΐ νομίμως ώς τόιαυται διά τήν αυτήν 
χρήσίν,. εγκρίνεται δπως πληρωθή έ'κ τθ0 λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή.διά τήν χρήσίν του έτους 
του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1972, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς εκατόν δέκα χιλιάδας όκτακοσίας έξήκοντα επτά 
λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας 
διά τήν περίοδον ταύτην. 

"Εγκρισις, 
πληρωμής 
έκτου 
ΛογαριασμοΟ 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£110 ,867 
διά τήν 
χρήσίν τοΰ 
έτους τοΰ 
λήγοντος 
τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 
1972. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τών δαπάνη· 
ρομένους εις τά έν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή θτισ°^ένων 

υπερβαίνον τό εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πο- ηΐναξ 
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθη και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 



Ν . ,Ι03/Τ?1 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαι Δαπάναι 

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

| Ποσόν 

40Α 

67Α 

68Α 

7ΙΑ 

7ΙΑ 

Γραφείο ν Δημο
σίων Πληροφο
ριών. 

Τμήμα ; Πολιτικής 
'Αεροπορίας. 

Λιμενικοί 
σίαι.' 

Ύπηρε-

' Ιατρικό ν Τμήμα 

Ίατρικόν Τμήμα .'; 

73(i) 

(ϊ) 

(ϊϋ) 

'Εκδόσεις και Δημο-
σιότης. 

"Έξοδα Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως 'Αερο
λιμένος και Συντή
ρησις Έξοπλισμοΰ
' Ημερο μίσθια. ■ ( 

Συντήρησις .και Λει
τουργία Λιμενικού 

·■ /'Εξοπλισμού. 

Συντήρησις και 'Εξο
πλισμός1 ' Νοσοκο
μείων, 'Ιδρυμάτων 
και Φαρμακείων— 

; Τροφή.. ; Ο , <ν 

Συντήρησις kai Έξο
πλ ισ μός Ν ρσο κο

 μείων, Ιδρυμάτων 
και Φαρμακείων— 
Φωτισμός, "' ©έρ

.' μανσις, Καύσιμα 
και. 'Ηλεκτρισμός. 

Όλικόν 

20,000 

26,337 

23,730 

! 25,200 

15,600 

£110,867 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια την άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπάνης 
δια τήν δημοσιότητα τών δρα
στηριοτήτων των 'Υπουρ
γείων και Κυβερνητικών 
Τμημάτων ύπό τοΰ Γραφείου 
Δημοσίων Πληροφοριών 
διαρκοϋντος τοΰ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις "i επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπάνης 
δι* ημερομίσθια τοΰ εργατι
κού προσωπικού τοΰ Διε
θνούς 'Αερολιμένος Λευκω
σίας διαρκρΰντος τοΰ τρέ? 
χοντός ετόϋς. 
■ ϊ ■: Λ :·..'. i ; ! r-\ . ϊ < 

. Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων ;διά την αντιμετώ
πισίν τής ηύξημένης 'δαπάνης 
δια τήν συντήρησιν και λει
τόυργίαν τοΰ λιμενικού εξο
πλισμού ,τρϋ Τμήματος , Λι
μένων διαρκοΰντος τρϋ τρέ
χοντος 'έτους. 

Διάθέσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντϊμετώ
πισιν τής ηύξημένης δατΐάνής 
διά τήν προμήθειαν ειδών 
διατροφής \.εις ,τα'"διάφορα 
Νοσοκομεία και άλλα 'Ιδρύ
ματα τοΰ; Τμήματος 'Ιατρικών 
Υπηρεσιών ; . διαρκοΰντος 
τό'ΰ τρέχοντος έτους. 

' Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώί 
πισιν,τής ή.ΰξημένης.δαπάνης 
διά; φωτισμόν, θέρμάνσιν ,.κάι 
αλλά καύσιμα τών δ(άφόρωχ) 
Νοσοκομείων , κάί1 ■ άλλων 
Ιδρυμάτων τοΰ ν Τμήματος 
'Ιατρικών 'Υπηρεσιών διαρ, 
κοΰντος τρΰ τρέχοντος 
έτους. 


