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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 20) του 1984 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 90 του 1984 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΓΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΑΊΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΤιΕΣ ΣΑΡΑ 

Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1984 είναι ανεπαρκή. 

Και επειιδή 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

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 20) του 1984. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως 

ειδικιευθείσαι 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 Δηίμοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του 
έτους του λήγοντος την τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1984 ποσόν 
μη υπερβαίνον τας εκατόν ογδοήκοντά εννέα χιλιάδας και τετρακο
σίας είκοσι εννέα λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνή
σεως της Δηιμοκροοτίας διά την περίσδον ταύτην. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι
κευθείσα πύστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις το εν τω Πινάκι Κεφάλαιον και Άρθρον και ποσόν μη 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερόμενον 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω αναφεραμένας και ειδικώς καβοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

Συνοπΐίκσς 
τίτλος. 

' Εγκρισις 
πληρωμής 
8HT0U 
λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσού 
£189,429 
διά την 
χρήσιν του 
έτους του 
λήγοντος 
την 3ι1 ην 
Δεκεμβρίου, 
1984. 

Ειδίκεσσις 
των δαπάνη -
θησσμένων 
ποσών. 
Πίναξ. 
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Π Ι Ν Α : 

Αρ. 

68Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Διάφορα 

Αρ. 

339 

Άρθρον 

Πληρωμαί λόγω 
Εγγυήσεων. 

Ολικό ν 

Ποσόν 

£ 
189,429 

189,429 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
της ηυξημένης δαπάνης ήτις 
απαιτείται διά τον συναλ
λαγματικόν κίνδυνον ο οποίος 
απορρέει εξ εξωτερικών δα
νείων άτινα έχουν συναφθή 
υπό της Τραπέζης Αναπτύ
ξεως, την επιχορήγησιν των 
επιτοκίων της Τραπέζης, 
καθώς επίσης και την κάλυ
ψιν του ελλείμματος του Σχε
δίου Μικρών Επιχειρήσεων. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


