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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 18) τοϋ 1973 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δήμο. 
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 98 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟ-
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. 
τών Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Και έπειοή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι̂  
οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 
1973. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη
ρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 18) τοΰ 1973. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν 
χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή" έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοΰ έτους 
τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή 
υπερβαίνον τάς έννεακοσίας είκοσι χιλιάδας έπτακοσίας πεντήκοντα 
δύο λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών της Κυβερνήσεως τής Δημο
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκ τοϋ 
Λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£920,752 
διά τήν 
χρήσιν του 
έτους τοΟ 
λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3 . Τό ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εϊδι- είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τών δαπάνη· 
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καΐ ποσόν μή ^οών

ένων 

υπερβαίνον τό είς £καστον κεφάλαιον καί άρθρον άναφερόμενον πο- Π(ναξ 
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 

Τακτικοί Δαπάναι 

•Αρ. Κεφάλαιον | "Αρ. | "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

34Α 

34Α 

57Α 

7 ΙΑ 

7 Ι Α 

7 Ι Α 

7 Ι Α 

'Αστυνομία 

'Αστυνομία 

Τιμαριθμικά 'Επι
δόματα. 

IB 

Ίατρικόν Τμήμα 

Ιατρικόν Τμήμα 

Ιατρικόν Τμήμα 

"Ιατρικόν Τμήμα 

11(1) 

I I (ii) 

I I (iii) 

ΆποδοχαΊ Πρόσω 
πικοϋ. 

Ειδικοί 'Αστυφύλακες 

Τιμαριθμικόν 'Επίδομα 

Άπασχόλησις 'Εκτά
κτου Προσωπικού. 

Συντήρησις και 'Εξο
πλισμός Νοσοκο
μείων, 'Ιδρυμάτων 
και Φαρμακείων— 
Τροφή. 

Συντήρησις και 'Εξο
πλισμός Νοσοκο
μείων, ' Ιδρυμάτων 
και Φαρμακείων— 
'Ημερομίσθια. 

Συντήρησις και 'Εξο
πλισμός Νοσοκο
μείων, ' Ιδρυμάτων 
και Φαρμακείων— 
Φωτισμός, θέρμαν
σις, Καύσιμα καΐ 
'Ηλεκτρισμός. 

Ό λ ι κ ό ν . . 

£ 
52,000 

98,392 

550,000 

128,060 

40,000 

37,300 

15,000 

£920,752 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
της ηύξημένης δαπάνης διά 
τήν πληρωμήν επιδομάτων 
ενοικίου και δικαιωμάτων υπε
ρωριών εις τά μέλη τής 
'Αστυνομικής Δυνάμεως διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν κάλυψιν των 
απολαβών των Ειδικών 'Αστυ
φυλάκων οϊτινες απασχο
λούνται ύπό τής 'Αστυνομικής 
Δυνάμεως διαρκοϋντος τοϋ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν, 
μέχρι τέλους τοϋ τρέχοντος 
έτους, τοϋ ηϋξημένου Τιμα
ριθμικού 'Επιδόματος εις Κυ
βερνητικούς 'Υπαλλήλους τών 
οποίων ή αντιμισθία προνο
ε ίται εις τον Τακτικόν Προϋ
ττολκγι '; '>" 

Διάθεσις έιτ<προσθέτων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης δ ι ' 
ημερομίσθια τοϋ νοσηλευτικού 
και άλλου παραϊατρικού προ
σωπικού τοϋ απασχολου
μένου επί εκτάκτου βάσεως 
ύπό τοϋ Τμήματος ' Ιατρικών 
'Υπηρεσιών εις τά διάφορα 
Νοσοκομεία και άλλα ' Ιατρικά 
' Ιδρύματα διαρκοϋντος τοΰ 
τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηϋξημένης δαπάνης διά 
τήν προμήθειαν ειδών δια
τροφής εις τά διάφορα Νοσο
κομεία και α\\α Ιδρύματα 
τοΰ Τμήματος ' Ιατρικών Ύ π η 
σιών διαρκοΰντος τοΰ τρέ
χοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης δ ι ' 
ημερομίσθια τοϋ υπηρετικού 
προσωπικού τοΰ απασχολου
μένου ύπό τοΰ Τμήματος 
' Ιατρικών 'Υπηρεσιών εις τά 
διάφορα Νοσοκομεία και 
άλλα Ι α τρ ι κά ' Ιδρύματα διαρ
κοϋντος τοϋ τρέχοντος έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων χρη
μάτων διά τήν άντιμετώπισιν 
τής ηύξημένης δαπάνης διά 
φωτισμόν, θέρμανσιν και άλλα 
καύσιμα τών διαφόρων Νοσο
κομείων και άλλων ' Ιδρυμάτων 
τοΰ Τμήματος ' Ιατρικών 'Υπη
ρεσιών διαρκοϋντος τοϋ τρέ
χοντος ϊ τους . 


