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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗ1 ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ "Αρ. 1587 της Ι ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1980 

Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α 

Ό περί Προϋπολογισμού Νόμος του 1980 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 9 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ ΣΜΟΥ Τ Η Σ 
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ Δ Ι Α ΤΟ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν ΕΤΟΣ ΤΟ 
ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου του "Αρθρου 167 του πΡοοίμ1ον 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 
εν σχέσει προς το οίκονομικόν έτος το ληγον την 31 ην Δεκεμβρίου, 
1980 καΐ έγκριθη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ως προνοείται 
έν αυτή. 

Κ Α Ι ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τα είκοσι δύο εκατομμύρια, 
τριακοσίας πεντήκοντα επτά χιλιάδας καΐ έξακοσίας τεσσαρά-
κοντα πέντε λίρας δέον να βαρύνη το Πάγιον Ταμεΐον διά την 
χρήσιν τών δώδεκα μηνών, ο ϊτινες λήγουν τήν τριακοστήν πρώτην 
ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1980 ώς προνοείται υπό του Συντάγμα
τος ή Νόμου. 

Κ Α Ι ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος το ληγον 
τήν 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1980 δι' ας δεν έχει ήδη γίνε ι 
πρόβλεψις ή δεν θά γίνη μετά ταϋτα τοιαύτη ύπό του Συντάγματος 
ή οίουδήποτε Νόμου. 

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

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προϋπολογισμού Συνοδικός 
Νόμος του 1980.
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2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα προϋπελογίσθησαν ήδη Εγκριαΐς 
νομίμως διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταΟτα θά ^ π " ^ * 
προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην και άτινα βαρύ ταμείοο 
νουν τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας, εγκρίνεται δπως πλη ™*793 540 
ρωθή έκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή δ̂ τή'ν 
διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 1980 |Τ
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ποσόν μή υπερβαίνον τά εκατόν οκτώ εκατομμύρια, έπτακοσίας τοοχήγοντος 
και ένενήκοντα τρεις χιλιάδας, πεντακόσιας και τεσσαράκοντα 2εκΓ<Γί 
λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρα i960, 
τ ίας διά τήν περίοδον ταύτην. 
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Είδίκευσις 
των δαπσνη-
θησομένων 
ποσών. 
Πρώτος 
Π1ναζ. 

Χρησιμο-
ποίησις τοΰ 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρθρων 
προς 
κάλυψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων 
υπό το αυτό 
Κεφάλαιον. 
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"Ιδρυαις καί 
κστάργησις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 
Δεύτερον 
Μέρος. 
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3. Το ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγέ «ταL ώς 
είδικευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας καί τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εϊς τα εν τω Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα 
Δελτία Δαπανών. 

4.— (1) Έφ' δσον το δια τάς έν έκάστω άρθρω έν τω Πρώτω 
Πίνακι άναφερομένας καί έξειδικευομένας υπηρεσίας καί σκοπούς 
αντιστοίχως δαπάνη θησόμενον όλικόν ποσόν δεν θα ύπερβη τό 
όλικόν τοΟ δια τάς έν λόγω υπηρεσίας καί σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας καί σκοπούς, εϊτε διά της 
εξοικονομήσεως δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι 
τό διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαι
τηθέν καί δαπάνηθέν έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει 
με τό έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμ
βουλίου, νά διατεθη καί δαπάνηθη προς κάλυψιν του ελλείμματος 
οιουδήποτε ποσού δαπανηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρουτου 
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 τοΟ παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται εις τήν Βουλήν των 'Αντιπροσώπων ^κθεσις δεικνύ
ουσα τάς περιπτώσεις εις ας ελήφθη ή τοιαύτη εγκρισις καί τάς 
συνθήκας ύφ' άς αϋτη έχορηγήθη. 

5.— (1) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή Ανεξάρ
τητα Γραφεία τά οριζόμενα εις τήν πρώτην στήλην του Πρώτου 
Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, αί νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι εις τήν 
δευτέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός των όποιων ανα
φέρεται εις τήν τρίτη ν στήλην του Μέρους τούτου καί ό μισθός των 
οποίων εξειδικεύεται εις τήν τετάρτην στήλην του Μέρους τούτου 
έναντι έκαστης θέσεως αντιστοίχως. 

(2) Αί εις τό Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος αναφε
ρόμενοι θέσεις καταργούνται. 


