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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 1993 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 34(11) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

Προοίμια. 
3(11) του 1993. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το λογαριασμό 
του Πάγιου 
Ταμείου ποσού 
£308.610 
για τη χρήση 
του έτους που 
λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 
1993. 

Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προ
ϋπολογισμού Νόμο του 1993 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς για τους 
οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 1993. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 1993. 
2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα ως 

ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Δημοκρατίας ή που δυνατόν να 
ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως 
πληρωθεί από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας και 
διατεθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου 1993 
ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες οκτώ χιλιάδες και εξακόσιες δέκα 
λίρες για την κάλυψη των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας για 
την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως 
ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά 
καθορίζονται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Άρθρο 3) 

Τακτικές Δαπάνες 

Κεφάλαιο Άρθρο 
Σκοποί 

Ποσό 

49Α Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών 

344 "f" Εκδόσεις και 
Δημοσιότητα 

£ 
308.610 Διάθεση των αναγκαίων πιστώ

σεων για κάλυψη των αναγκών 
διαφώτισης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1993, όπως αναλύονται στο 
Παράρτημα του Πίνακα. 

Ολικό £308.610 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ 
£ 

1. Φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων 5.000 
2. Παραγωγή ταινιών και οπτικοακουστικών προγραμμάτων 25.400 
3. Παραγωγή ειδικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων 39.100 
4. Εκδόσεις— 

(α) Υπουργείων/Τμημάτων 25.300 
(β) Διαφωτιστικές 65.450 

5. Προβολή και δημοσιότητα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού 16.110 
6. Οργάνωση Συνεδρίων, Σεμιναρίων, Εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων 12.205 
7. Αγορά βιβλίων για την Κύπρο και μεταφράσεις διαφωτιστικών εκδόσεων 

σε διάφορες γλώσσες 5.000 
8. Αποστολή διαφωτιστικού υλικού 50.000 
9. Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού για σκοπούς δημοσιότητας 8.000 

10. Απολαβές ωρομίσθιων εργατών και έκτακτων συνεργατών 47.045 
11. Διάφορα/Απρόβλεπτα 10.000 

ΟΛΙΚΟ 308.610 


