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Ό περί Συμπληρωματικοί} Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 10) τοϋ 1982 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. συμφώνώς τφ αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 60 τοΟ 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΊΙΟ-

ΙΛΟΠ ΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣ ΓΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ'ΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΔΥΟ-

Επειδή απεδείχθη δτι ώρισιμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Πρσοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προοπολογιοιμου Νόμον του 1962 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι" οΟς δέν γίνεται πρόδλεψις ε'Ις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
τοΟ 1982. 

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

ρωματικοΟ Προϋπολογισμού" Νόμος (Άρ. 10) τοΟ 1982. τίτλος. 

2. 'Επιπροσθέτως των ποσών άτινα έψηφίσθησοη/ ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
είβυκευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρησιν της Δη μσκρατίας, ή άτινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΟται διά τήν f^rT0^10" 
αυτήν χρησιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού" Παγίου Ταμείου* °U 

Ταμείου της Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθη διά τήν χρησιν του ποσοο 
έτους του λήγοντος τήν τριακαστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1982, ποσόν ει.ββο,οοο 
μή υπερβαίνον τό £ν έκατομμύριον καΐ όκτακοσίας δγδοήκοντα χιλι δώ^νχρη°_ιν 

άδας λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δήμο ^ y 0 v ^ T 0 U 

κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. την3ΐην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς εΐδι Εΐδίχευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους άναφε τδνδαικχνη
ρομένους ε'ις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν ! ^ μ έ ν ω ν 

μή υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθώ καΐ (δαπανηθη διά τάς εν τω ικεφαλαίω 1νας' 
καΐ άρθρω τούτω άναφερσμένας καΐ είδικώς καθοριζσμένας υπη
ρεσίας καΐ σκοπούς. 
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•Αρ. 

69Α 

Τακτικαΐ Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
"Αποθεματικόν. 

•Αρ. 

348 

"Αρθρον 

Μή Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Όλικόν . .£ 

Ποσόν 

£ 
1,880,000 

1,880,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομήν, 
δπου παρίσταται ανάγκη, είς 
διάφορα κονδύλια τοΟ Τακτι
κού Προϋπολογισμού δια τήν 
άντιμετώπισιν κυρίως τών 
ακολούθων δαπανών: 
(α) Μή προβλεφθεΐσαι τιμα

ριθμικά! αυξήσεις είς 
τους μισθούς τών δημο
σίων υπαλλήλων. 

(β) Αυξησις ημερομισθίων 
κατά 1617%: 

(y), Φωτισμός, θέρμανσις 
καΐ Καύσιμα. 

(<δ) Άναθεώρησις . επιδομά
των οδοιπορικών, και 

(ε) ΓενικαΙ αυξήσεις τιμών. 


