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ΓίΑΡΑΡΤΗΗΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ "Αρ. 1206 της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1975 

Ό περί Συμπληρωματικού 'Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 4) του 1975 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 39 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό τής Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1975 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1975. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω Συνοπτικός 
ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 4) του 1975. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηψίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν το°^°Υ«Ρια
αύτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείουΐοσοΰ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του ΕΙΟΟ,ΟΟΟ 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1975 ποσόν διάτήνχρησιν 
■μή υπερβαίνον τάς εκατόν χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δα- τ°Ρέτους το° 
πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. π^Ί^κ^ 

6ρίου 1975. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίκευσις 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τώνδαπανη-
ρομένους εις τό εν τω Πινάκι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή θτισο^ένων 

υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο άναφερόμενον π°ναξ! 
ποσόν δύνοτται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και αρθρω τούτω άναψερομένας και ειδικώς κάθορίζομένας' 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικαι Δαπάναι 

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

58Α Χορηγίαι και 
Συνεισφορά! 

ι Χορηγία είς 
Ραδιοφωνικόν 
Ίδρυμα Κύπρου 

Όλικόν 

£ 

100,000 

£100,000 
ι 

Διάθεσις χρημάτο.>ν διά 
τήν παραχώρησιν ύπό της 
Κυβερνήσεως προσθέτου χο
ρηγίας εκ £100,000 διά τό 
έτος 1975 προς τό Ραδιο
φωνικόν Ίδρυμα Κύπρου. 

Έτυττώθη έν τ φ Τυπογραφε ία της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , έν Λευκωσία. 


