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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 1984 
εκδίδεται" διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 64 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-

ΠΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗ-
ΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙιΛΙίΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ ΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ Τ Ε Σ Σ Α Ρ Α 

Επειδή απεδείχθη, ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμισν. 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπσαένους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι οςνεπαρκή. 

Και επειδή 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: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω- Συνοπτυκός 

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 1984. τίτλος. 
2. 'Επιπροισθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθηίσαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα πλτΐΡωι11ίζ 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την αυτήν λογαριασμού 
χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984 ποσόν ^°$60 420 
μη υπερβαίνον τα τρία εκατομμύρια οκτακοσίας εξήκοντα χιλιάδας διά την χρήσιν 
και τετρακοσίας είκοσι λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυ του έτους του 
βερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. λήγοντος 

Δεκεμβρίου, 
1984. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγε ί τα ι ως ειδι Ειδίκευσις 
κευθ'είσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ocva τωνδχΛκχνη
φερο μένους εις τ α εν τω [Πίνακι κεφάλαια και ά ρ θ ρ α και ^ ^ ^ 
ποσόν μη υπερβαίνον το εις έκαοτον 'κεφάλαιον και άρθρον ανα Πίναξ. 
φερόμενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή' και δαπανηθή· διά τας 
εν τω κεφαλαίω και άρθρω τούτο αναφερομένας και ειδικώς καθο
ριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Τακτικοί Δαπάναι 

Αρ. 

55Α 

67Α 

85Α 

Κεφάλαιον 

Γενικόν Λογιστή

ριον. 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Τμήμα Ταχυδρο

μικών Υπηρε
σιών. 

Αρ. 

243 

432 

433 

:434 

325 

327 

Άρθρον 

Συντήρησις και 
Λειτουργία Μηχα
νοκινήτων Οχη
μάτων. 

Ταμείον Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων— 
Γενική Κυβερνητική 
Εισφορά. 

Ταμείον Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων— 
Κυβερνητική 
Εισφορά διά Κυβερ
νητικούς Υπαλ
λήλους. 

Σχέδιον Τερματισμού 
Απασχολήσεως— 

. Κυβερνητική 
Εισφορά διά Κυβερ
νητικούς Υπαλ
λήλους. 

Μεταφορά και Διεκ

περαίωσις Ταχυ
δρομείου—Εξωτε
ρικού. 

Πληρωμαί διά Ταχυ
δρομικά Δέματα. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
420 

2,162,000 

1,400,000 

58,000 

150,000 

90,000 

3,860,420 

Σκοποί 

Δημιουργία νέου Άρθρου 
και διάθεσις ποσού £420 διά 
την αντιμετώπισιν της δαπά
νης συντηρήσεως και λει
τουργίας του υπηρεσιακού 
οχήματος του Γενικού Λογι
στού της Δημοκρατίας, το 
οποίον εχορηγήθη προσφά
τως, κατόπιν αποφάσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
της Κυβερνητικής εισφοράς 
εις τα Ταμεία αυτά. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
της ολικής δαπάνης διά την 
μεταφοράν εξωτερικού ταχυ
δρομείου. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
της ολικής δαπάνης διά την 
καταβολήν δικαιωμάτων εις 
Κράτη Μέλη της Παγκοσμίου 
Ταχυδρομικής Ενώσεως, τα 
οποία παραλαμβάνουν και 
παραδίδουν εις τας χώρας 
των, ταχυδρομικά δέματα 
Κυπριακής προελεύσεως. 


