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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 1985 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 57 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΓΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕιΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

Επειδή απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμισν. 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογυσμού Νόμαν του 1985 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1985. 

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

ματιικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 11) του 1985. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμή 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται, διά την ^ ^ L ^ ^ 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά την χρήσιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριαίκοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1985, ποσόν ^ ^ L οοα 
μη υπερβαίνον το εν εκαταμμυριον εκατόν χιλιάδας λίρας προς οιβ' ν ' 
κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήισεως της Δημοκρατίας διά την χρήσιν του 
περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1985. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ως ειδίτ ^JJ^JL 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε βησομενων" 
ρομένους εις το εν τω Πινάκι κεφάλαιον και άρθρον και ποσόν <μη ποσών, 
υπερβαίνον το εις το κεφάλαιον και άρθρον τούτο αναφερό πίναξ. 
μενον ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν 
τω κεψαλαίω και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθο
ριζόμενος υπηρεσίας και σκοπούς. 
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Αρ. 

66.02Α 

Τακτ ικοί Δαττάναι 

Κεψάλαιον 

Μακροπρόθεσμα 
Δάνεια και 
Προκαταβολαί. 

Αρ. 

496 

Άρθρον 

Δάνεια εις Πληγέντος 
Γεωργούς και 
Κτηνοτρόφους εκ 
θεομηνιών. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 
1,100,000 

1,100,000 

Σκοποί 

Διάθεσις του ποσού τούτου 
διά την δανειοδότησιν των 
γεωργών και κτηνοτρόφων που 
έχουν πληγεί εκ της κακοκαι
ρίας, του Νοεμβρίου, 1984 και 
των γεωργών που έχουν πλη
γε ί εκ της κακοχαιρίας του 
Φ.:βρουαρίουΜ αρτίου, 1985. 


