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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

δπ Άρ. 1752 της 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Παγοποιήσεως 'Ενοικίων ('Προσωρινοί Διατάζεις) (Τροποποιη

τικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφη

μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 τοϋ Συντά

γματος. 

'Αριθμός 4 του 1982 

ΝΟΜΟΣ Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ω Ν ΤΟΥΣ Π Ε Ρ Ι Π Α Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ 
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Ω Ν ( Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1981 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Παγοποιήσεως Ένοι- Συνοτττικός 
κίων (Προσωριναί Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 τίτλος. 
και θα άναγινώσκηται όμου μετά των περί Παγοποιήσεως Ενο ικ ίων 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμων του 1981 (εν τοις εφεξής άναφερο- 28τοθΐ98ΐ 
μένων ώς «ό βασικός νόμος»),, ό δε βασικός νόμος και ό παρών Νό 42τοθΐ98ΐ 
μος θα άναφέρωνται όμου ώς οι περί Παγοποιήσεως Ενο ικ ίων 58τοθΐ98ΐ. 
(Προσωριναί Διατάξεις) Νόμοι του 1981 και 1982. 

2. Το εδάφιον (1); τοϋ άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
δ ια της εξ αύτοΟ διαγραφής των λέξεων και αριθμών «τήν 31ην τοϋδρθρου3 
' Ιανουαρίου , 1982» (τετάρτη γραμμή)! και τής αντικαταστάσεως των τ ° υ < δ α σ ι κ ο υ 

δια των λέξεων και αριθμών «τήν 31ην Μαρτίου, 1982». ν μου" 

Έτυπώθη έν τψ Τυπονραφείψ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωοϊφ. 

(7) 
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τών δϊίΓς 3. ^ό ^π° τ ο ^ #Ρ^ρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι-
θησομένων κευθεΐσα πίστωσις δια τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς, τους άνα-
ποσων. φερομένους εις τα έν τω Πρώτω Πίνακι περιλαμβανόμενα Δελτία 
πίνας. Δαπανών. 

Χρησιμστιοί-
ησις τοΰ 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρθρων 
ττρός 
κάλυψιν 
ελλείμματος 
άλλων 
άρθρων 
όπό τό αυτό 
Κεφάλαιον. 

" 1 δρυσις και 
κατάργησις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
ΠΙναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

4.— (1) Έφ' δσον τό δια τάς έν έκάστω άρθρω έν τω Πρώτω 
Πίνακι άναφερομένας και έξειδικευομένας υπηρεσίας καΐ σκοπούς 
αντιστοίχως δαπάνηθησόμενον δλικόν ποσόν δέν θα ύπερβη τό 
όλικόν τοϋ δια τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δαπανών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ τοΟ δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
καΐ δαπάνηθέν έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει μέ τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά ,διατεθη 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 δέν θά θεωρήται ώς έξοι
κονόμησις διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της υπό του Υπουργικού Συμβου
λίου εγκρίσεως, συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου, 
θά κατατίθεται ενώπιον της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων εκθεσις 
δεικνύουσα τάς περιπτώσεις εις ας εδόθη ή τοιαύτη εγκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ' ας αυτή έχορηγήθη. 

• 5.— (1) Ιδρύονται εις τά Υπουργεία ή Τμήματα ή 'Ανεξάρτητα 
Γραφεία τά οριζόμενα εις την πρώτην στήλην του Πρώτου Μέρους 
του Δευτέρου Πίνακος, αί νέαι θέσεις αϊ δριζόμεναι εις τήν δευ
τέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός τών οποίων αναφέ
ρεται εις τήν τρίτην στήλην του Μέρους τούτου καΐ ό μισθός τών 
οποίων εξειδικεύεται εις τήν τετάρτην στήλην του Μέρους τούτου 
έναντι εκάστης θέσεως αντιστοίχως. 

(2) Αι εις τό Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος αναφερό
μενοι θέσεις καταργούνται. 


