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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1334 της 28ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΐρΥ^1977 
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Ό -περί Προϋπολογισμού, Νόμος τοΟ 1977 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της'Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. ]■■■, ".■·:' '··«·■ ·,· 

'Αριθμός 8 του 1977 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜίΚΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 
ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου του "Αρθρου 167 του προοίμιον. 
Συντάγματος έχει συνταχθη Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 
εν σχέσει προς τό οίκονομικόν έτος τό λήγον. τήν 31ήν Δεκεμβρίου, 
1977 και έγκριθή ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν αύτη. . · - " · * ' ' 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τά δέκα εκατομμύρια, εκατόν 
icai τεσσάρας χιλιάδας, όκτακοσίας καί είκοσι έπτά,λίρας; δέον 
νά βαρόνη τό Πάγιον Ταμεΐον δια την χρήσιν τών/δφ6εκά μηνών, 
οΐτίνες λήγουν την τριακοστήν. πρώτήν ήμέραντου' Δεκεμβρίου, 
1977 ως προνοείται ύπό του.Συντάγματος ή Νόμου. 

ΚΑ! ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψιςδιά τάς έκ των 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό Ιτος τό λήγον 
την 31ην ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1977 δι' <5ς. δέν £χει, ήδη γίνει 
πρόβλεψις ή δέν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη ύπό του Συντάγματος 
ή οιουδήποτε Νόμου. . :. 

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

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Προϋπολογισμού zuvmm** 
Νόμος τοΟ 1977. . . , ' r!,x^· 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών ατινα προϋπελογίσθησαν ήδη -Ετ,:Ρι,·.,ζ 
νομίμον; δια την χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταύτα θά π̂ρωμηάκ 
προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην καί ατινα βαρύ- T^Z1Q" 
νουν τό Πάγιον ΤαμεΤον της Δημοκροττίας, εγκρίνεται δπως πλη- ^ ^ 
ρωθή ϊ·κ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή £,""£ 
διά τήν χρήσιν τοΰ έτους του λήγοντος τήν 31ην^έκεμβρ'ιου 1977, *&>» 
ποσόν μή υπερβαίνον τά έξήκοντα και τέσσαρα: .εκατομμύρια, S w ^ c 
'διακοσίας καί ίζΤ.κοσι επτά χιλιάδας, εκατόν καί "πεντήκοντα τέσ ^ν*χ*ν 

σάρας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως της ?97?!*Ρ'01' 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην..  " :: 
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3. Το υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς 
εϊδικευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις τα έν τω Πρώτω Πινάκι περιλαμβανόμενα 
Δελτία Δαπανών. 

ι 0 4.— (1) Έ φ ' όσον τό δια τάς έν έκάστω άρθρω έν τω Πρώτω 
waroliaror Πίνακι άναφερομένας και έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς 

'ί'Γον' ' αντιστοίχως δαπανηθησόμενον όλικόν ποσόν δέν θά ύπερβη τό 
ς όλικόν του διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
?M(no υ π ο τ ο ^ παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ

σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της 

κ"εφά>Λ.ον. εξοικονομήσεως δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι 
τό διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαι
τηθέν και δαπανηθέν έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει 
με τό έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμ
βουλίου, νά διατεβη και 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 θεωρήται ώς έξοικο
νόμησις διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) 'Εντός ενός μηνός από της εγκρίσεως τοϋ Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται εις την Βόυλήν των 'Αντιπροσώπων εκθεσις δεικνύ
ουσα τάς περιπτώσεις εις ας ελήφθη ή τοιαύτη £γκρισις και τάς 
συνθήκας ύφ' ας αδτη έχορηγήθη. 

5.— (1) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή 'Ανεξάρ
τητα Γραφεία τά οριζόμενα εις την πρώτην στήλην του Πρώτου 
Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, at νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι είς τήν 
δευτέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός των οποίων ανα
φέρεται είς τήν τρίτην στήλην του Μέρους τούτου και ό μισθός των 
όποιων εξειδικεύεται είς τήν τετάρτην στήλην του Μέρους τούτου 
έναντι εκάστης θέσεως αντιστοίχως. 

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