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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 1984 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.. 

Αριθμός 54 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ 
ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 

ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΑ 

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 Νόμον του 
1984. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :— 

Ι. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπλήρωμα- Συνοπτικός 
τικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 1984. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ω ς -Έγκρισις 
ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα μετά πληρωμής 
ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ω ς τοιαύται διά την αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται όπως πληρώθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου της Πζ^ 
Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του έτους του λήγοντος ταμείου 
την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984 ποσόν μη υπερβαίνον τας ™σ°ύ 
τριακοσίας μίαν χιλιάδας και επτακοσίας ογδοήκοντα τεσσάρας λίρας 
προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά 
Την περίοδον Ταύτην. τόυ" έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. . 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ω ς ειδι Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε των δαπάνη. 
ρομένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν μη υπέρ ^σα^νων 

βαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον ποσόν πίναξ. 
δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφαλαίω και 
άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
και σκοπούς. 

λογαριασμού 
ίου 

£301 ,784 
διά την 
χρήσιν 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

Αρ. 

66Α 

Κεφάλαιον 

Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια και 
Προκαταβολαί. 

Σκοποί 
Αρ. 

496 

Άρθρον 

Άλλα Δάνεια 

όλικόν £ 

Ποσόν 

301,784 

301,784 

Διάθεσις των απαιτουμένων χρη
μάτων διά την δανειοδότησιν της 
Εταιρείας «Ελληνικοί Χημικοί Βιο
μηχανίαι Λτδ.» διά την αντιμετώπι
σιν των ακολούθων αναγκών κατά 
τους μήνας Μάιον  Αυγουστον, 
1984:— 

£ 
(α) Μισθοί και ημερομί

σθια αποχωρούντων 
υπαλλήλων 113,621 

(β) Καταβλητέοι αποζημι
ώσεις εις αποχωρούν
τος εργατοϋπαλλή
λους . . . . . . . 45,218 

(γ) Καταβλητέοι άδειαι εις 
αποχωρούντος εργατο
ϋπαλλήλους . . 37,931 

(δ) Δώρα, 13ος και 14ος 
μισθός εις αποχωρούν
τος εργατοϋπαλλή
λους 11,627 

(ε) Αναδρομικοί μισθοί 
και ημερομίσθια διά 
την περίοδον Ι /11 /82
30/6/83 . . 30,378 

(στ) Τομείον Προνοίας 
εργατοϋπαλλήλων διά 
την περίοδον Ιουνίου
Νοεμβρίου 1983 . . 59,899 

(C) Ταμείον Περιθάλψεως 
(υπόλοιπον 30/4/84) . . 3,110 

Σύνολον . . 301,784 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


