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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΡΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οπ Άρ. 1652 της 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 11) τοϋ 1980 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Άριβμός 74 του 1980 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎ'ΠΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΙΚΟΣΙΑ ΟΓ,ΔΟΗΚΟΝΤΑ 

'Επειδή απεδείχθη ότι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής προοίμιον. 
των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί ΠροϋπολογισμοΟ Νόμον του I960 εΐναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι* οϋς δέν γίνεται πρό'βλεψις εις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1980. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματικου Προϋπολογισμού Νόμος ('Αρ. 11) του 1980. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 

εΐ'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής 
μετά ταΟτα δυνατόν νά ψηψισθώσι νομίμως ώς τοιαυται διά τήν αυτήν *κτου 

χρηοιν,; εγκρίνεται δπως πληρωθώ έκ τοϋ λογαριασμού Παγίου π^ου*01*00 

Ταμείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηιθί) διά τήν χιρηισιν του Ταμείου 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980 ποσόν ποσοΟ 
μή υπερβαίνον τά πέντε εκατομμύρια, 'έννεακοσίας όγδοή'κοντα δ

£?'^8 5 , 6 5 2 

πέντε χιλιάδας έξακοσίας και πεντήκοντα δύο λίρας προς κάλυψιν Xp̂ oVv
V 

τών δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τήν περίοδον τοϋ έτους 
ταύτη V. το° λήγοντος 

τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1980. 

3. Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Είδίχευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναφε- τών δοπτανηθη-
ραμένους εις τά έν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μή σ ο^ν ω ν 

υπερβαίνον τό εις εχαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιη'θη και δαπανηθη διά τάς έν τω κεφα-
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 

(1269) 
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ΠΙΝΑΞ 

•Αρ. 

43Α 

57Α 

66Α 

66Α 

67Α 

68Α 

Τακτικαι Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

'Αστυνομία 

Τμήμα 'Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Χορηγίαι καΐ Συν
εισφορά!. 

Χορηγίαι καΐ Συν
εισφοραί. 

Διάφορα ' . . 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι καΐ 
Άποθεματικόν. 

Άρ. 

243 

751 

438 

468 

212 

280 

348 

"Αρθρον 

Συντήρησις και Λει
τουργία Μεταφορι
κών Μέσων Ξηράς 
και Θαλάσσης. 

Έπιστροφαι Φόρου 
Είσοδήματος. 

Συνεισφορά! εις Τα-
μεϊον Άνακουφί
σεως 'Εκτοπισθέν
των, Παθόντων και 
Δυσπραγούντων. 

Συνεισφορά εις το 
Εϊδικόν Ταμεΐον 
Παροχής 'Επιδό
ματος Διακινήσεως 
ε'ις 'Αναπήρους. 

Τηλεφωνική 'Υπηρε
σία. 

"Εξοδα 'Εκλογών 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και Άπο
θεματικόν. 

Είς μεταφοράν . . 

Ποσόν 

173,000 

800,000 

2,000,000 

10,000 

83,000 

175,500 

1,800,000 

-

5,041,500 

Σκοποί 

Διάθεσις ,τών απαιτουμέ
νων χρημάτων προς 'κάλυψιν 
τών ηύξημένων αναγκών τής 
υπηρεσίας ταύτης λόγω αυ
ξήσεως τής τιμής τών καυσί
μων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων δια τήν επιστροφή ν 
φόρου, είσοδήματος είς δικαι
ούχα πρόσωπα. 

Διάθεσις επιπρόσθετων: 
χρημάτων προς κάλυψιν μέ
ρους τοΰ συσσωρευθέντος 
ελλείμματος τοΰ Προϋπολο
γισμού τοΰ Ειδικού Ταμείου 
"Ανακουφίσεως Εκτοπισθέν
των. 

Διάθεσις του αναγκαίου 
ποσού διά τήν πληρωμήν επι
δομάτων διακινήσεως είς 
αναπήρους συμφώνως τοΰ 
περί Παροχής 'Επιδόματος 
Διακινήσεως είς .'Αναπήρους 
Νόμου 'Αρ. 36 τοΰ 1980. 

,Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ολικών αναγκών τής υπηρε
σίας ταύτης μέχρι τέλους τοΰ 
τρέχοντος οΐκόνομικοϋ έτους. 

Διάθεσις τών απαιτουμέ
νων χρημάτων προς κάλυψιν 
τής δαπάνης διά τήν σύντα
ξιν και έκτύπωσιν τοΰ εκλο
γικού καταλόγου και τήν 
έτοιμασίαν τών 'Εκλογικών 
Βιβλιαρίων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων, προς κατανομήν, 
δπου παρίσταται ανάγκη, ε'ις 
διάφορα κονδύλια τοΰ. Τακτι
κού Προϋπολογισμού . δ ι ά 
τήν άντιμετώπισιν κυρίως 
τών ακολούθων δαπανών;: 

(α) Αϋξησις ημερομισθίων 
κατά 27%. 

(β) Φωτισμός, θέρμανσις 
καΐ καύσιμα. 

(}·) Άναθεώρησις . επιδο
μάτων οδοιπορικών. 

(δ) Γενική άναθεώρησις 
τών παρεχομένων 
προς τους παθόντας 
χορηγημάτων/συντάξε
ων. 
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Τακτικά! Δαπάναι Ι 
Σκοποί 

•Αρ. 

7Ι.29Α 

75Α 

83Α 

83.01Α 

9 ΙΑ 

9ΙΑ 

9 ΙΑ 

Κεφάλαιον 

Παιδεία—Τεχνική 
Σχολή "Αγίου 
Λαζάρου Λάρνα
κος. 

Γραφεΐον Δημοσίων 
Πληροφοριών. 

Τμήμα Πολιτικής 
'Αεροπορίας. 

Τμήμα Πολιτικής 
"Αεροπορίας— 
"Εξοδα Διο ική
σεως και Δια
χειρίσεως Α ε ρ ο 
λιμένων καί Συν
τήρησις 'Εξοπλι
σμού. 

Ίατρικόν Τμήμα— 
Συντήρησις καί 
'Εξοπλισμός Νο
σοκομείων, "Ιδρυ

μάτων καί Φαρ

μακείων. 

Ίατρικόν Τμήμα— 
'Υπηρεσία Πλυν
τηρίου. 

Ίατρικόν Τμήμα— 
Πρόληψις 'Ασθε
νειών καί Ά ν θ ε 
λονοσιακά "Έργα. 

Ά ρ . 

217 
262 

263 

264 

334 
357 

368 

468 
731 

344 

122 

334 

05.334 

06.334 

08.334 

09.334 

11.334 

28.334 

32.334 

"Αρθρον 

'Εκ μεταφοράς . . 

Βιβλιοθήκη 
Φωτισμός, Θέρμαν

σις καί Καύσιμα. 
Συντήρησις, Καθα

ριστής καί "Εκτακτα. 
Τέλη καί Τέλη "Υδα

τος. 
'Ημερομίσθια 
Γραφική "Υλη καί 

'Εκτυπωτικά. 
Προμήθειαι καί "Εξο

δα "Εργαστηρίου. 
Μαθητική Πρόνοια 
"Αγορά 'Εξοπλισμού 

'Εκδόσεις καί Δημο
σιότης. 

Δικαιώματα 'Υπερω

ριών. 

"Ημερομίσθια 

'Ημερομίσθια Καθα

ριστών. 
'Ημερομίσθια 'Οδη

γών 'Ασθενοφόρων 
Ημερομίσθια 'Αχθο

φόρων. 
'Ημερομίσθια Μαγεί

ρων. 
"Αλλα 'Ημερομίσθια 

"Ημερομίσθια 

Ημερομίσθια 

Ό λ ι κ ό ν . . £ 

Ποσόν 

£ 

5,041,500 

200 
100 

600 

40 

1,660 
400 

1,700 

200 
100 

235,932 

132,000 

220,000 

160,000 

20,000 

40,000 

27,700 

23,520 

30,000 

50,000 

5,985,652 

Διάθεσις τών αναγκαίων 
χρημάτων ύπό τά νέα ταϋτα 
κονδύλια προς κάλυψιν τών 
δαπανών λειτουργίας τής 
νεοΙδρυθείσης Τεχνικής 
Σχολής 'Αγίου Λαζάρου 
Λάρνακος. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων αναγκών τής υπη
ρεσίας ταύτης. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κάλυψιν τών 
ηύξημένων δικαιωμάτων 
υπερωριών λόγω τών παρα
χωρηθεισών τιμαριθμικών αυ
ξήσεων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων λόγω αυξήσεως 
τών ημερομισθίων. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων ύπό τά κονδύλια 
ταύτα λόγω αυξήσεως τών 
ημερομισθίων. 


