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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 1978 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άριθίμός 78 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
Λ Ή Γ Ο Ν Τ Ο ς ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
ΟΚΤΩ. 

'Επειδή απεδείχθη· δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 

. περί ΠροϋπολΌγισ.μου Νόμον του 1978 είναι ανεπαρκή. 
Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας, δαπανών διά σκοπούς 

δι' ους· δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1978. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς* ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματί'κου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 8) του 1978. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη. νομίμως ώς "Εγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις; διά την χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς*. τοιαδται διά τήν τουλογαρια
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πάγιου ταμείου ιτοσου 
Ταμείου της Δημοκρατίας και, χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £2ΐ,θ23 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1978 ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τάς εΐκοοι μίαν χιλιάδας κ α! είκοσι τρεις λίρας προς ™ugtou?T0" 
κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως* τής Δημοκρατίας δια τήν 3ΐηνΔ°κεμν 

ττερίοδον ταύτην. βρίουΐ978. 

3*, Τό ύπό του άρθρου. 2. χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Είδίκευσις 
κευθεΐσα. πίστωσις'διά τάς υπηρεσίας· και τουςσκοπούς; τους άναψε των δαπάνη
ρομένσυς' είς τά έν τω: Πίνακι κεφάλαια καΐ άρθρα και ποσόν μή ^ ο ^ 0 ™ 
*,.

 r
 0 , ~ , , .„

 ι ,J , ,,. χ.
 r » , " ' ποσών. 

υπερβαίνον το εις: έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον πίναζ. 
ποσόν δύναται, νά. χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα» 
λαίω καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. * 
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Δελτίον Τακτικών Δαπανών 

Αρ. Κεφάλαιον •Αρ. "Αρθρον Ποσόν 
Σκοποί 

ΟΙΑ 

32Α 

7ΙΑ 

Προεδρία . 

Ύπουργεΐον 'Εσω
τερικών—Διοί
κησις. 

Ύπουργεΐον Παι
δείας—Διοίκησις 

100 

102 
(ΙΑ) 

107 

120 

121 

123 

100 

102 
(ΙΑ) 

107 

120 

121 

123 

100 

102 
(ΙΑ) 

107 

120 

121 

ΆποδοχαΙ Προσω
πικού : 

Βασικοί Μισθοί: 
Υπουργός 

Δέκατος Τρίτος 
Μ ισθός—Μηνιαίοι 
Δημόσιοι 'Υπάλ
ληλοι 

Δικαιώματα και 
'Επιδόματα : 

Τιμαριθμικά 'Επιδό
ματα.. 

'Επιδόματα Πάρα 
στάσεως 

Σύνολον 'Αποδοχών 
Προσωπικού 

Άποδοχαι Προσω
πικού :— 

Βασικοί Μισθοί: 
'Υφυπουργός 

Δέκατος Τρίτος 
Μισθός—Μηνιαίοι 
Δημόσιοι 'Υπάλ
ληλοι 

Δικαιώματα και 
'Επιδόματα: 

Τιμαριθμικά 
'Επιδόματα 

'Επιδόματα Παρα
στάσεως 'Υπουρ
γού καΐ Υφυπουρ
γού 

Άποδοχαι Προσω
πικού :— 

Βασικοί Μισθοί: 
'Υφυπουργός 

Δέκατος Τρίτος 
Μισθός—Μηνιαίοι 
Δημόσιοι 'Υπάλ
ληλοι 

Δικαιώματα και 
'Επιδόματα: 

Τιμαριθμικά 'Επι
δόματα 

Εις Μεταφοράν 

2,920 

512 

2,008 

1,015 

3,023 

6,455 

3.474 

609 

2,389 

812 

3,201 

7,284 

3,474 

609 

2,389 

2,389 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυψιν της απο
ζημιώσεως τοϋ Υπουργού 
Προεδρίας διά την περίοδον 
άπό 9/331/12/78 συνισταμέ
νης έξ ετησίων αποδοχών 
έκ £3,596 ηύξημένων κατά το 
ποσοστόν τοΰ εκάστοτε εν 
ίσχύϊ Τιμαριθμικού "Επιδόμα
τος, πλέον ποσόν, ίσον προς 
το 1/12 τοϋ συνόλου τών ετη
σίων αποδοχών καταβλητέον 
είς το τέλος τοΰ έτους ώς και 
'Επιδόματος Παραστάσεως 
έκ £1,250 ετησίως. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυψιν της απο
ζημιώσεως τοΰ 'Υφυπουρ
γού 'Εσωτερικών διά την πε
ρίοδον άπό 9/331 /12/78 συνι
σταμένης εξ ετησίων απο
δοχών έκ £4,279 ηύξημένων 
κατά το ποσοστόν τοϋ εκά
στοτε εν ίσχύϊ Τιμαριθμικού 
'Επιδόματος, πλέον ποσόν 
ίσον προς το 1/12 τοΰ συνό
λου τών ετησίων αποδοχών 
καταβλητέον είς τό τέλος τοΰ 
έτους ώς και Επιδόματος 
Παραστάσεως έκ £1,000 ετη
σίως. 

Διάθεσις χρημάτων αναγ
καίων προς κάλυψιν της απο
ζημιώσεως τοϋ "Υφυπουρ
γού Παιδείας διά την περί
οδον άπό 9/331/12/78 συνι
σταμένης έξ ετησίων αποδο
χών έκ £4,279 ηύξημένων 
κατά τό ποσοστόν τοΰ εκά
στοτε έν ίσχύϊ Τιμαριθμικού 
'Επιδόματος πλέον ποσόν 
ίσον προς τό 1/12 τοΰ συνό
λου τών ετησίων αποδοχών 
καταβλητέον είς τό τέλος τοϋ 
έτους ώς και Επιδόματος 
Παραστάσεως έκ £1,000. 
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^ Δελτίον Τακτικών Δαπανών Ι 
: 1 Σκοποί 

Άρ. | Κεφάλαιον | Άρ. | "Αρθρον | Ποσόν | 

123 

*Εκ Μεταφοράς . . 

'Επιδόματα Παρα
στάσεως Υπουρ
γού και Υφυπουρ
γού 

Σύνολον 'Αποδοχών 
Προσωπικού 

Γενικόν Σύνολον . . 

£ 

2,389 

812 

3,201 

7,284 

£21,023 

ί~"' 

ί 


