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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

&π Άρ. 1741 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 13) τού 1981 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως είς τήν έπισημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τού Συντάγματος. 

Άρϋθμός 73 του 1981 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1931 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΰ 1981. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναψέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικοϋ Προϋπολογισμού! Νό'μος (Άρ. 13) του 1981. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηψίσθησαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν τοϋλογαρια-
αύτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου ^°^ΠαΥ[ου_ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £5^00,000°" 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν διά τήν χρήσιν 
μη υπερβαίνον τά πέντε εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν των δαπα- τοϋΐτουςτοΟ 
νών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. λήγοντος τήν 

6ρίοο1981. 

3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς ε'ιδι- Είδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τώνδαπανη-
ρομένους εις το εν τω Πίνακι κεψάλαιον καΐ άρθρον και ποσόν θησ°μέν0>ν 

< « ρ - » > "■ * ^ ' - > y „ η ~ > ποσών , 
μή υπαρβαινον το εις το κεφαλαιον και άρθρον τούτο άναψε- Πρώτος 
ρόμενον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς Πίνοοξ, 
έν τω κεψαλαίω κ α! άρθρω τούτω άναψερομένας καΐ ειδικώς 
καθοριζόμενος υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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•Αρ. 

65Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

'Επιχορηγήσεις . . 

•Αρ. 

451 

"Αρθρον 

"Επιχορηγήσεις 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
5,000,000 

5,000,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς συμπλήρωσιν 
της εκ £10 έκ. εγκεκριμένης 
προνοίας τοϋ κονδυλίου τού
του δια την έπιχορήγησιν 
της Επιτροπής Σιτηρών Κύ
πρου και τοϋ Συμβουλίου 
'Αμπελουργικών Προϊόντων 
κατά το τρέχον οίκονομικόν 
έτος 1981. 


