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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 6) τοΰ 1978 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφ'ώνως τω αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 71 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο 

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ IN ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής, Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοϋ 1978 είναι ανεπαρκή. 

ΚαΙ επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οϋς δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1978. 

Ή. Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος ( 'Αρ. 6) του 1978. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηψίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας , ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν ^oor^Tou 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ τοΰ λογαρ ιασμού Παγίου ταμείουποσοϋ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας κ α! χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £3,4θι4,οοο 
έτους τοΰ λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τά τρία εκατομμύρια τετρακοσίας τεσσάρας χιλιά ™"ο™οςτου 

δας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δήμο τήν3ΐην 
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. Δεκεμβρίου, 

1978. 

3. Το ύπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγε ίτα ι ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναψε ^ωνδαπανιι

• » i » ~ ι// Λ < # Λ> » ι » θησομένων 
ρομενους εις τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ποσΰ\,. 
υπερβαίνον τό ε'ις εκαστον κεφάλαιον καΐ άρθρον άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καΐ δαπανηθή διά τάς εν τω 
κεφαλαίω και αρθρω τούτω άναφερομένας και ε'ιδικώς καθοριζό
μενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

46Α 

47Α 

58Α 

70Α 

·-

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Τελωνεία 

Τμήμα 'Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Ίατρικόν Τμήμα . . 

•Αρ. 

301 

420 

801 

310 

r 
"Αρθρον 

ΈπιστροφαΊ Δασμών 

Έπιστροφα ϊ Φόρου 
Εισοδήματος. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
Άποθεματικόν. 

Φάρμακα και Ά λ λ α ι 
ΊατρικαΊ Προμήθειαι 

Ό λ ι κ ό ν . . . .£ 

Ποσόν 

£ 

375,000 

110,000 

2,750,000 

169,000 

3,404,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν της 
ηύξημένης δαπάνης δια την 
έπιστροφήν ε ισαγωγικών 
δασμών κυρίως έπΐ των 
πρώτων υλών έξαχθέντων 
βιομηχανοποιημένων προϊόν 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν άντ ιμετώ
πισιν τών ηύξημένων αναγ
κών τής υπηρεσίας ταύτης 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ τρέ
χοντος έτους. 

Δ.άθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς συμπλήρω
σιν διάφορων κονδυλίων τοΰ 
Τακτικού Προϋπολογισμού 
διαρκοϋντος τοϋ τρέχοντος 
έτους. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς άντιμετώπι
σιν τών ηύξημένων αναγκών 
τής υπηρεσίας ταύτης διαρ
κοϋντος τοΰ τρέχοντος έτους. 


