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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 15) του 1981 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Άριίθ'μός 75 του: 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΐΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

,ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΡΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ϋπό της Βουλής Προοίμων. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1981 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρό'βλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1981« 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω Συνοπτικός 

ιματϋκου Προϋπολογυσιμου Νόμος (ΓΑρ. 15) τοΟΙ 19811. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 

είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν λ * τ ° υ 

χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρηοιμοποιηθή δια τήν χρήσιν τοΟ Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1981, ποσόν ποσοΰ 
<μή υπερβαίνον τά εξ εκατομμύρια όκτακοσίας επτά χιλιάδας δια'®?ν

7,000 

λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δηιμοκρα ΧΡησιν 
τίας διά τήν περίοδο ν ταύτην. του έτους 

τοϋ λήγοντος 
τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1981. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεϊσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τωνδαπαντιθη-
ραμένους είς τά έν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή ποσων. 
υπερβαίνον τό είς Εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθόριζα μένας 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

•Αρ. 

43Α 

67Α 

68Α 

69Α 

9Ι.39Α 

Κεψάλαιον 

'Αστυνομία.. 

Χορηγίαι και 
Συνεισψοραί. 

Διάφορα 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Ιατρικοί Ύπηρε
σίαι καΐ Ύπη
ρεσίαι Δημοσίας 
'Υγείας. 

•Αρ. 

243 

432 

433 

434 

212 

348 

562 

"Αρθρον 

Συντήρησις και Λει
τουργία Μεταφο
ρικών Μέσων 
Ξηράς και Θαλάσ
σης. 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
ΆσφαλίσεωνΓενι
κή Κυβερνητική 
εισφορά. 

Ταμεϊον Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων—Κυ
βερνητική Εισφορά 
δια Κυβερνητικούς 
'Υπαλλήλους. 

Σχέδιον Τερματισμού 
'Απασχολήσεως— 
Κυβερνητική εισ
φορά διά Κυβερ
νητικούς 'Υπαλλή
λους. 

Τηλεφωνική 'Υπηρε
σία. 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Ά π ο 

. θεματικόν. 

Σχέδιον θεραπείας 
Κυπρίων εις το 
Έξωτερικόν. 

Όλικόν 

Ποσόν 

£ 
200,000 

Σκοποί 

1,501,000 

519,000 

52,000 

60,000 

4,400,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν των 
ηύξημένων δαπανών της υπη
ρεσίας ταύτης λόγω κυρίως 
της ηύξημένης κινητοποιή
σεως της 'Αστυνομικής Δυ
νάμεως κατά τήν περίοδον 
τών Βουλευτικών 'Εκλογών 
και της αυξήσεως της τιμής 
τής βενζίνης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ολικών Κυβερνητικών εισ
φορών εϊς τά Ταμεία ταΰτα. 

75,000 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ολικών αναγκών τής υπηρε
σίας ταύτης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομήν, 
δπου παρίσταται ανάγκη εις 
διάφορα κονδύλια τοϋ Τακτι
κού Προϋπολογισμού διά 
τήν άντιμετώπισιν κυρίως τών 
ακολούθων δαπανών:— 
(α) Μή προβλεφθεΐσαι αυ

ξήσεις ημερομισθίων 
(£1,095,851). 

(β) Παραχωρηθεϊσαι αυξή
σεις εκ 3 1/2% επί τών 
βασικών μισθών τών Δη
μοσίων Υπαλλήλων συμ
φώνως τοϋ περί Κρατι
κών Υπαλλήλων (Αίίξη
σις Μισθών) Νόμου *Αρ. 
52τοΰ 1981 (£2,350,000), 
και 

(γ) Μή προβλεφθεΐσαι άλλαι 
δαπάναι αΐτινες κατέ
στησαν πληρωτέοι εντός 
τοϋ 1981 (£954,149). 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τής 
ηΰξημένης δαπάνης ήτις άπη
τήθη διά το Σχέδιον τούτο 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους 
1981. 

6,807,000 


