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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1823 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 1982 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 74 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ-
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΔΫΟ 
Επειδή απεδείχθη ότι ωρισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βουλής Προοίμιον. 

των Αντιπροσώπων διά τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς δι' 
ους δεν γίνεται πρόβλεψις εις τον περί Προϋπολογισμού Νόμον του 
1982. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Συμπληρω- Συνοπτικός 

ματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 13) του 1982. τίιτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίσθησαν ήδη νομίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα "πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την αυτήν λογαριασμού 
χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή ©κ του λογαριασμού Παγίου Τα παγίου 
μείου της Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τη,ν χρήσιν του έτους Ταμείου 
του λήγοντος την τριακοιστήν πρώτη ν Δβκε'μβρίου, 1982, ποσόν μη "π»000 

υπερβαίνον τα πέντε εκατοίμιμύρια τιετρακοσίας τεσσαράκοντα μιας ^'^v' 
χιλιάδας και ενενήκοντα δύο λίρας προς κάλυψιν των δαπανών της ΧΡήσιντου 
Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την περίοδον ταύτην. έτους του 

λήγοντος 
την 31ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούΐμενον ποσόν χορηγείται ως εοδι Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανάφέ ^ v ^ a ^ " 
ρομένους εις τα εν τω Πίνακι κεφάλαια και άρθρα και ποσόν μχ\ π^χ ν < ρ ν 

υπερβαίνον το εις έκαστον κεφάλαιον και άρθρον αναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται να χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τας εν τω κεφα
λαίο και άρθρω τούτω αναφερομένας και ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας και σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Τακτικοί Δαπάναι 

Αρ. 

43Α 

56Α 

57Α 

67Α 

68Α 

Κεφάλαιον Ί Αρ. Ι 

Αστυνομία 

Τελωνεία 

Τμήμα Εσωτερικών 
Προσόδων. 

Χορηγίαι και 
Συνεισφοραί. 

Διάφορα 

243 

761 

751 

432 

433 

434 

339 

Άρθρον 

Συντήρησις και Λει
τουργία Μεταφορι
κών Μέσων Ξηράς 
και Θαλάσσης. 

Επιστροφαί Δασμών 

Εττιστροφαί Φόρου 
Εισοδήματος. 

Ταμείον Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων—Γε
νική Κυβερνητική 
Εισφορά 

Ταμείον Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων—Κυ 
βερνητική Εισφορά 
διά Κυβερνητικούς 
Υπαλλήλους. 

Σχέδιον Τερματισμού 
Αττασχολή σεως— 
Κυβερνητική Εισφο
ρά διά Κυβερνητι
κούς Υπαλλήλους. 

Πληρωμαί λόγω 
Εγγυήσεων. 

Ολικόν . . £ 

Ποσόν 

£ 
125,000 

1,800,000 

Σκοποί 

,000,000 

1,291,000 

782,000 

30,000 

413,092 

5,441,092 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ηυξημένων δαπανών διά 
την συντήρησιν και λειτουρ
γίαν των διαφόρων μεταφο
ρικών μέσων ξηράς και θα
λάσσης της Αστυνομικής 
Δυνάμεως. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την εττιστρο
φήν εισαγωγικών δασμών και 
φόρων καταναλώσεως εις 
δικαιούχα πρόσωπα βάσει 
των προνοιών της υφιστα
μένης νομοθεσίας και άλλων 
σχετικών κανονισμών

Διάθεσις των απαιτουμέ
νων χρημάτων διά την επι
στροφήν Φόρου Εισοδήμα
τος εις δικαιούχα πρόσωπα. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
των ηυξημένων δαπανών διά 
την Κυβερνητικήν Εισφοράν 
εις τα Ταμεία αυτά. 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων διά την κάλυψιν 
της δαπάνης ήτις απαιτείται 
διά τον συναλλαγματικόν κίν
δυνον που απορρέει α π ό εξω
τερικά δάνεια άτινα συνή
φθησαν ή θα συναφθούν από 
την Τράπεζαν Αναπτύξεως 
Κύπρου, την επιχορήγησιν 
των επιτοκίων της Τραπέζης 
αυτής, ως επίσης και την κά
λυψιν του ελλείμματος του 
Σχεδίου Μικρών Εττιχειρή


