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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 12) τοϋ 1982 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ Π Ρ ΟΎΤΪΟ-

(ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΓΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΙΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώριοιμένα ποσά έγκριΐθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί ΠροϋπολογισιμοΟ Νόμον του 1982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οΟς δεν γίνεται πρόβλεψις ε'ις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοϋ 1982. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός. 

ρωματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 12) του 1982. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα εψηφίσιθη.σαν ήδη νομίμως ώς -Εγκρισις 
ε'ιΐδιικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφιαθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν τοΰλογαρια-

» ' ~ χ · st \ α~ JL ~ Λ _ - π ' σμοϋ Παγίου 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθη εκ του λογα^ιασίμου Πάγιου Τ„με[ου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρηίσιμοποιηθη διά τήν χρήσιν του πθσοϋ 
έτους του λήγοντος τήν τριακοιοπην πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποσόν £3,οοο,οοο 
μή υπερβαίνον τά τρία εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν των δαπα- δι* τήν χρησιν 
νών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. λήτνοντος ™° 

τήν31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τωνδαπανη-
ρομένους ε'ις τά εν τω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν θησομένων 
μή υπερβαίνον τό είς εκαστον κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερό-
μενον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθη διά τάς εν τω 
κεφαλαίω και άρθρω τούτω άναφερο.μένας και είδΐ'κώ£...καθοριζο^ 
μένας υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙ ΝΑΙ 

■Αρ. 

66Α 

67.01Α 

67.Θ2Α 

Τακτ ικα ι Δαπάναι 

"Κεφάλαιον 

Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια και Προ-
καταβολαί. 

Χορηγ ία ι καί 
Συνεΐσφόραί. 

Χορηγία ι καί 
Συνέισφοραί. 

Ά ρ . 

494 

495 

499 

499 

"Αρθρον 

Δάνεια ε ϊς Κυπρια
κόν Όργαν ισμόν 
'Αναπτύξεως Γης. 

Δάνεια είς Ό ρ γ α ν ι 
σμόν Χρηματοδο
τήσεως Στέγης. 

Χορηγία είς Κυπρι
ακόν Όργαν ισμόν 
'Αναπτύξεως Γης. 

Χορηγία είς Ό ρ γ α 
νισμόν Χρηματοδο
τήσεως Στέγης. 

Ό λ ι κ ό ν . . £ 

Ποσόν 

1,000,000 

1,000,000 

500,000 

500,000 

3,000,000 

> 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά καταβολήν 
προς τον Κυπριακόν Ό ρ γ α 
νισμόν 'Αναπτύξεως Γης καί 
τον Όργαν ισμόν Χρηματοδο
τήσεως Στέγης, ποσοϋ εκ 
£500,000 είς εκαστον τών 
'Οργανισμών αυτών συμ
ψώνως της σχετικής νομοθε
σίας, ώς επίσης και την παρα
χώρησιν μακροπροθέσμων 
δανείων έκ £1 εκ. δ ι ' εκαστον 
τών εν λόγω 'Οργαν ισμών, 
διά να δυνηθούν οι 'Οργαν ι 
σμοί αυτοί νά ανταποκριθούν 
προς τους σκοπούς των . 

Έτι/ττώθη έν τφ Τπτογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


