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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1619 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 3) τοϋ 1980 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 44 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα οπό της Βουλής Προοίμιον 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τοΟ 1980 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
bi ο0ς δέν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1980. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 3) τοΟ 1980. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησ(χν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκροττίας ή άτινα 
μετά ταύτα δυνοττόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθη διά τήν χρήσιν του 
« Γ. ^ *— ασίήν πρώτη Α * '  Ι Λ Ο Λ *

μή υπερβαίνον τάς τετρακοσίας όγδοη κοντά τρεις χιλιάδας καΐ τε
τρακοσίας πεντήκοντα λίρας προς κάλυψιν των'δαπανών"της Κυβερ
νήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους είς τά έν τω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς 2καστον κεφάλαιον καί άρθρον αναφερόμενο ν 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθη διά τάς έν τφ κεφα
λαίω καί άρθρω τούτω άναψε ρομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 

(947) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΟ λογαρια
σμού Παγίου 
Ταμείου ποσού 
£483,450 
διά τήν χρήσιν 
τοΟ Ετους το0 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου, 1980. 

ΕΙδΙκευσις 
των δαπάνη
θησομένων 
*οσ£ν. 
Πίναζ. 


