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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 923 της 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

'Αριθμός 5 του 1972 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

ΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΌΣ^Α ΕΒΔΟ-

ΜΗΚΟΝΤΑ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου του "Αρθρου 167 του προοΐμ»ν. 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 

εν σχέσει προς το οίκονομικόν έτος το λήγον την 31 ην Δεκεμβρίου, 
1972 και έγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν αύτη. 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τα τρία εκατομμύρια, πεν
τακόσιας καΐ ένενή κοντά επτά χιλιάδας, διακοσίας και έβδομη κον
τά τρεις λίρας δέον να βαρύνη το Πάγιον Ταμεΐον δια την χρη
σιν των δώδεκα μηνών, οϊτινες λήγουν την τριακοστήν πρώτην 
ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1972, ώς προνοείται υπό του Συντάγ
ματος ή Νόμου. 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ 
των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό 
λήγον την 31 ην τ\μέραν του Δεκεμβρίου, 1972, δι' ας δεν έχει ήδη 
γίνει πρόβλεψις ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υπό του Συντάγ
ματος ή οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις ώρι
σμένων νέων θέσεων καΐ ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων 
τοιούτων. 

eH Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : — 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προϋπολογι Συνοπτικός 

σμου Νόμος του 1972. τ1τλος· 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα προϋπελογίσθησαν ήδη Εγκρ«ης 
νομίμως διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταύτα θά ^JrSyiw* 
προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην και άτινα βαρύ ταμείου 
νουν τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας, εγκρίνεται δπως πλη £5? 432,052 
ρωθή έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή οιάτ'ήν 
διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 1972 ?τ

Ρϊ°ιν το° 
ποσόν μή υπερβαίνον τά τριάκοντα και δύο εκατομμύρια, τετρα too λήγοντος 
κοσίας και τριάκοντα δύο χιλιάδας και πεντήκοντα δύο λίρας προς ?ε

ν
κεμ$ου. 

κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν 1972· 
περίοδον ταύτην. 

(7) 
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ΕίδΙκευσις 
των δοπτανη-

θησομένων 
ποσών. 
Πρώτος 
Πίναξ.. 

ΧρησιμοποΙ-

ησις τοΌ 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρθρων 
προς 
κόλοψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων 
Οπό τόαότο 
Κεφάλαιον. 

" 1 δρυσις καΐ 
κατάργησις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
ΠΙναζ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 
Δεύτερον 
Μέοος. 

3. Τό υπό τοϋ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς 
είδικευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις τα έν τω Πρώτω Πινάκι περιλαμβανόμενα 
Δελτία Δαπανών. 

4.— (1) Έφ' δσον τό δια τάς έν έκάστω άρθρω έν τω Πρώτω 
Πίνακι άναφερομένας και έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς 
αντιστοίχως δαπάνηθησόμενον όλικόν ποσόν δεν θα ύπερβη τό 
όλικόν του δια τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον εξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
και δαπάνηθέν έπι τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει με τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά διατεθη καΐ δαπανηθη προς κάλυψιν του ελλείμματος 
οιουδήποτε ποσού δαπανηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρου του 
'ιδίου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακος : 

Νοείται δτι οιαδήποτε έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν θά θεωρηται ώς έξοικο
νόμησις διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός άπό της εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται ε'ις την Βουλήν των Αντιπροσώπων εκθεσις δει
κνύουσα τάς περιπτώσεις εις άς ελήφθη ή τοιαύτη εγκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ' άς αϋτη έχορηγήθη. 

5. ^0) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρ
τητα Γραφεία τά οριζόμενα εις την πρώτην στήλην του Πρώτου 
Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, αί νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι είς 
την δευτέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός τών οποίων 
αναφέρεται είς την τρίτην στήλην του Μέρους τούτου καΐ ό μισθός 
τών οποίων εξειδικεύεται είς την τετάρτην στήλην του Μέρους 
τούτου έναντι εκάστης θέσεως αντιστοίχως. 

(2) At είς τό Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος άναφε
ρόμεναι θέσεις καταργούνται. 


