
Ε.Ε., Παρ. Ι, 
Ά ρ . 1020, 22.6.73 

677 Ν. 43/73 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 10) τοΰ 1973, εκ
δίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 43 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥ'ΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΡΙΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Καί επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οϋς δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1973. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 10) τοΰ 1973. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμοΰ Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς εκατόν όγδοη κοντά εννέα λίρας προς κάλυψιν τών δαπα
νών τής Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΰ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου ποσό 
£189 
διά τήν χρήσι 
τοΰ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1973. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους άναψε τώνδατανη
ρομένους είς τό έν τω Πινάκι κεφάλαιον καί άρθρον καί ποσόν μή βησομένων 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καί άρθρον τοΰτο άναφερόμενον πο ™°"f

v 

σόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Δελτίον Τακτικών Δαπανών 

Άρ. | Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον | Ποσόν 

30Α Ύπηρεσίαι Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων 

ΙΓ 

(Ι) 

(2) 

ΆττοδοχαΊ Προσω
πικού :— 

Δικαστήριον "Εργα
τικών Διαφορών 

(Πρώην Διαιτη
τικόν Δικαστήριον). 
(Μόνιμοι Θέσεις) 

Πρόεδρος (Κλΐμαξ 
27Α) αντί (Κλΐμαξ 
27). 

Π ρωτοκολλητής, Ι ης 
και 2ας Τάξεως 
(Κλΐμαξ 16) αντί 
Πρωτοκολλητής 
(Κλΐμαξ 13). 

Όλικόν "Αρθρου ΙΓ 

120 

69 

£189 

Σκοποί 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων διά τήν δημοσιονομικήν 
διευθέτησιν είς τόν Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν τοϋ τρέ
χοντος έτους της αντιμισθίας 
τών θέσεων Προέδρου και 
Πρωτοκολλητοϋ τοϋ Δικαστη
ρίου 'Εργατικών Διαφορών 
συμφώνως προς τάς ρητός 
προνοίας τών 'Εδαφίων 3 (β) 
και 9 αντιστοίχως τοϋ 
"Αρθρου 3 τοϋ περΊ Ετησίων 
'Αδειών μετ' 'Απολαβών 
(Τροποποιητικού) Νόμου τοϋ 
1973 ("Αρ. 5 τοϋ 1973) 
διά τοϋ οποίου συνεστήθη 
το Δικαστήριον 'Εργατικών 
Διαφορών εις άντικατάστασιν 
τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 


