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ΠροοΙμιον 

Ε.Ε., Παρ. Ι, 
•Αρ. 1001, 23.3.73 

•Ο πεοί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 2) τοΟ 1973 
έκδίδϊταΓδΤά ϊημ^σιευσείος είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δήμο-
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ1Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής 
τών 'Αντιπροσώπων' δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1973 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών &ιά σκοπούς 
δι' οϋς δέν γίνεται πρόδλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1973. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται_ ώς δ περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 2) του 1973. 
2 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 

είδικευθείσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν χρη-
σιν εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν του έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μη_υπερ-
βάΐνον τάς διακοσίας χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταυτην. 

3 Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό έν τώ Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον πο
σόν δύναται νά χρησιμοποιηθώ και δαπανηθη διά_τάς έν τω κεφα
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκμισις 
■πληρωμής έκ 
του λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου 
ποσού 
£200,000 
διά την χρήσιν 
τοϋ έτους τοϋ 
λήγοντος την 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1973. 

ΕΙδίκευσις 
τών δαπάνη 
θησομένων 
•ποσών. 
ΓΗναξ. 

ΠΙΝΑΞ 

Τακτικα'ι Δαπάναι 

Ά ρ | Κεφάλαιον 

60Α 

| Ά ρ . | Άρθρον | 

Διάφορα 36 

Ι 

Αϋξησις "Ημερομι
σθίων Κυβερνητι
κών Εργατών. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 

200,000 

£200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων διά τήν 
καταβολήν τών άναθεω
ρηθέντων ηύξημένων ωρομι
σθίων τών Κυβερνητικών 
'Εργατών διά τήν περίοδον 
άπό Ιης Αυγούστου, 1972 
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου, 1972. 

Ι 


