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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογιομού Νόμος (Αρ. 3) του 1984 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 21 του (1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

<ΧΙΛΙΑ ©ΝΙΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΒΣ'ΣΑΡΑ 
ΕΠΕΙΔΗ απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά'σκοπούς 
δι* ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νό:μον 
τρϋ 1984, ήτοι διά την ίδρυσιν ωρισμένων νέων θέσεων έναντι καταρ
γήσεως ωρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού. Νόμος (Αρ. 3) του 1984. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984, ποσόν 
μη υπερβαίνον τας ογ&οήκοντα οκτώ χιλιάδας και τεσσαρακοστά 
οκτώ λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημο
κρατίας διά την περίοδον ταύτην. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τα εν τω Πρώτω Πινάκι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν 
μη υπερβαίνον το εις έκασίτον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κε
φαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

4.—(1) Ιδρύοινται αι νέαι θέσεις αι οριζόμεναί εις το Πρώτον 
Μέρος του Δευτέρου Π ινιακός. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριοις 
πληρωμής 
εκ του 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμιΐου 
ποσού 
£88.048 
διά την 
χρήσιν 
του έτους 
του λήγοντος 
την 31η* 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

ΕιδΙκευσις 
τωνδοοιανη-
θησομένων 
ποσών. 
Πρώτος 
ΠΙυαζ. 

(2) Αι εις το Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνίακος αναφέρο
με ναι θέΌΈ.ις κατταργούντχχι. 
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