
Ε.Ε., Παρ. Ι, 
"Αρ. 1061, 28.12.73 

1413 Ν. 112/73 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 23) τοΰ 1973, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα 
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 112 του 1973 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
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 τής Βουλής Προοίμιον. 
τών 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 1973 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς δι' 
ους δέν γίνεται πρόβλεψις είς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΰ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 23) τοΰ 1973. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
ε'ιδικευθεϊσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταϋτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν αυτήν iKTO0Xoya-
χρήσιν._έγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ λογαριασμού Παγίου Τα- Πο^οΐ." 
μείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν τοϋ έτους Ταμείου 
τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1973, ποσόν μή ηοοο° 
υπερβαίνον τάς τριακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας, διακοσίας όγδο- Β"4 0 , 2 8 6 

ήκοντα εξ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής χρήσΤτοϋ 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. ϊτουςτοϋ 

λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1973. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- ειδίκευες 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- των δοσκχνη-
ρομένους ε'ις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή θησ°ιιένων 

υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Γ ^ * ' 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και είδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

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

56Α 

57Α 

58Α 

Δέκατος Τρίτος 
Μισθός. 

Τιμαριθμικά 
* Επιδόματα. 

Χορηγίαι κα'ι 
Συνεισφορά!. 

15 

Παροχή Που 
Μισθού :— 

Μηνιαίοι Δημόσιοι 
"Υπάλληλοι. 

'Ημερομίσθιοι 
"Εκτακτοι Υπάλ
ληλοι. 

Τακτικοί 'Ημερο
μίσθιοι Έργάται. 

Συνταξιούχοι 

Τιμαριθμικόν 
'Επίδομα. 

Κρατική 'Αρωγή 
τοϋ "Εφημεριακοϋ 
Κλήρου τής 'Υπαί
θρου. 

Όλικόν 

60,000 

35,000 

55,000 

25,000 

100,000 

65,286 

£340,286 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άντιμετώ
πισιν τής ηύξημένης δαπά
νης δια τήν πληρωμήν 13ου 
Μισθού διά τό τρέχον έτος 
ε ί ς 

(α) Μηνιαίους Δημοσίους 
"Υπαλλήλους. 

(β) 'Ημερομισθίους 'Εκ
τάκτους "Υπαλλήλους. 

(γ) Τακτικούς 'Ημερομι
σθίους "Εργάτας· και 

(<5) Κυπρίους Συνταξιού
χους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν, μέχρι τέλους τοΰ τρέ
χοντος έτους, τοϋ ηύξημένου 
Τιμαριθμικού Επιδόματος 
είς Κυβερνητικούς 'Υπαλλή
λους των οποίων ή αντιμισθία 
προνοείται είς τόν Τακτικόν 
Προϋπολογισμόν. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν τής ηΰξημένης δαπά
νης διά τήν Κρατικήν Έπιχο
ρήγησιν έναντι τής μισθοδο
σίας τοΰ 'Εφημεριακοϋ Κλή
ρου τής 'Υπαίθρου διαρκοϋν
τος τοϋ τρέχοντος έτους. 


