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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
όττ' Άρ. 1539 της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Nop oc ( Α ρ . 4) τοϋ 1979
εκδίδεται διά δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς ε ^ την έπίσημον εφημερίδα Trjc Κυπριακής
Δημοκρατίαο συμφώνωα τω άρθρω 52 τοϋ Σuvτάγμaτoc.
Αριθμός 70 τοϋ 1979
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο 
Γ Ι Σ Μ Ο Υ Δ Ι Α ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν Ί Ο Υ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. Χ Ι Λ Ι Α Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ.
'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισ μένα ποσ ά εγκριθέντα οπό της Βουλής προοίμιον.
των Αντιπροσ ώπων διά τους σ κοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν
περί Προϋπολογισ μοί) Νόμον του 1979 είναι ανεπαρκή.
Κα'ι επειδή παρέσ τη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σ κοπούς
δι* οΟς δ£ν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισ μού Νόμον
του 1979.
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω
ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 4) του 1979.
2 . 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς
είδικευθείσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά
ταΟτά δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου
τής Δημοκρατίας κ α ι χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1979, ποσόν μή υπερ
βαίνον τ ά τέσσαρα εκατομμύρια διακοσίας δέκα οκτώ χιλιάδας
πεντακόσιας κ α ι τριάκοντα τρεις λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών
τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον 'ταύτην.

Συνοπτικός
τίτλος.
"Εγκρισις
•πληρωμής
έκ τοΟ λο
γαριασμού
Παγίου
Ταμείου
ττοσοΟ
£4,218,533
διά τήν
χρήοιν τοϋ
ί.τους τοϋ
λήγοντος
τήν31 ην
Δεκεμβρίου
1979.

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας κ α ι τους σκοπούς τους άναφε- τώνδαπσνηρομένους ε'Ις τ ά έν τω ΠΙνακι κεφάλαια καΐ άρθρα καΐ ποσόν μή θησομένων
υπερβαίνον τό είς έ*καστον κεψάλαιον καΐ άρθρον άναώερόμενον Π ° ^ ν '
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω
κεφαλαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας κ α ι είδικώς καθοριζομένας υπηρεσίας και σκοπούς.
(1037)
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ΠΙΝΑΞ
Τακτικοί Δαττάναι
Σκοποί
Άρ.

Κεφάλαιον

Άρ.

56Α Τελωνεία

761

S6A Τελωνεία

762

67Α Διάφορα

485

68Α Μή Προβλεπόμενοι
Δαττάναι καΐ
Άποθεματικόν.

348

75Α ΓραΑεΙον Δημοσίων
Πληροφοριών.

270

75Α Γράφεΐον Δημοσίων
Πληροφοριών.

344

Άρθρον

Ποσόν

ΕττιοτροφαΊ Δασμών

.750.000

Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων δια τήν άντιμετώπισιν της ηύξημένης δαπάνης
δια τήν έπιστροφ ήν ύπό τοΰ
Τμήματος Τελωνείων είσαγω
γικών δασμών και φόρων
καταναλώσεως βάσει τών
προνοιών τοϋ Πέμπτου Πίνα
κος τοϋ περί Τελωνειακών
Δασμών καΐ Φόρων Κ ατανα
λώσεως Νόμου τοϋ 1978
(Άρ. 18 τοϋ 1978) διαρκοϋν
τος τοϋ τρέχοντος 2τους.
ΈττιστροφαΙ
επιπρόσθετων
800.000 Διάθεσις
Χρημάτων.
χρημάτων διά τήν έπιστρο
φήν ύπό τοϋ Τμήματος Τελω
νείων εισαγωγικών δασμών
και φόρων καταναλώσεως
είς δικαιούχα πρόσωπα βάσει
τών γενικών προνοιών της
υφισταμένης νομοθεσίας και
άλλων σχετικών έν Ισχύϊ
κανονισμών διαρκοΰντος τοϋ
τρέχοντος Ετους.
Άποζημίωσις καΐ
επιπρόσθετων
60.000 Διάθεσις
"Εξοδα "Αγωγών.
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν πληρωμών δι* αποζη
μιώσεις και Εξοδα αγωγών
περιλαμβανομένων δαπανών
προς διευθέτησιν πολιτικών
αγωγών κατά τοϋ Κ ράτους.
επιπρόσθετων
Μή Προβλεπόμενοι
1.000.000 Διάθεσις
χρημάτων αναγκαίων διά τήν
Δαπάναι καΐ
άντιμετώπισιν απροβλέπτων
"Αποθεματικόν.
δαπανών και τήν συμπλήρω
σιν κονδυλίων τά όποιο δυνα
τόν νά αποδειχθούν ανε
παρκή διαρκοϋντος τοϋ οικο
νομικού έτους.
Τηλετυπική 'Υπηρεσία 109.392 Διάθεσις
επιπρόσθετων
χρημάτων διά τήν άντιμετώ
πισιν της ηύξημένης δαπάνης
λειτουργίας τής υπηρεσίας
ταύτης κατά τήν διάρκβιαν
τοϋ τρέχοντος Ετους.
επιπρόσθετων
499.141 Διάθεσις
Εκδόσεις κοί
χρημάτων προς κάλυφιν τών
Δημοσιότης.
ηΰξημένων αναγκών της υπη
ρεσίας ταύτης κατά τήν διόρ
κειαν τοΰ τρέχοντος Ετους.
Όλικόν

4.218.533

