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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 16) του 1982 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 82 του 1982 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ THIN ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝ
ΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΧΙΛΙΑ ΒΝΝΕΑΙΚΟΣΙΑ'Σ ΟΠΔΟΗΙΚΌΝΤΑ ΔΥΟ 
Επειδή απεδείχθη ότι ορισμένα ποσά εγκριθέντα υπό της Βου'λής Προοίμιον. 

των Αντιπροσώπων διά τους σικ οπούς τους προβλεπόμενους €ΐς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόίμον του Ί982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών διά σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλ'εψ'ις εις τον περί Προϋπολογισμού Νό|μον 
του 1982. 

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

ματικού Π ρ ο υπολογισμού <Νό|μος '(Αρ. 16) του 1982. τίτλος. 
2. Επιπροσθέτως των ποσών άτινα εψηφίίσθηΐσαν ήδη νοιμίμως ως Έγκρισις 

ειδικευθείσαι πιστώσεις διά την χρήσιν της Δημοκρατίας, ή άτινα πληρωμής 
μετά ταύτα δυνατόν να ψηφιοθώσι νομίμως ως τοιαύται διά την ε κ τ ο υ 

/ / / · ·\ Λ / , ·\ r τι r λογαριασμού 
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Πάγιου παγίου 
Ταμείου της. Δημοκρατίας και χρησιιμοποιηθή διά την χρήσιν του ταμείου 
έτους του λήγοντος την τριακσσίτήν πρώτην Δείκεΐμδρίου 1982, ποσόν ποσού 
μη υπερ'βαίνον τα Οκτώ είκατοΐμίμόρια διακοΐσίας χιλιάδας λίρας προς £8>200>000 

κάλυψιν των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά την χρ-^ 
περίοδο ν ταύτην. του έτους 

του λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου, 
1982. 

3. Το υπό του άρθρου 2 χορηγούιμενον ποσόν χορηγείται ως ειδι Ειδίκευσις 
κευθείσα πίστωσις διά τας υίπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τωνδα?πανη
ρσ,μένους εις το εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον ικαι ποσόν μη ^σ^ν

ένων 

υπερβαίνον το ΐεις το κεφάλαιον ικαι άρθρον αναφερόμενον ποσόν πίναξ. 
δύναται να χρηίσιΐμοποιηθή ικαι δαπανηθή διά τας εν τω κεφαλαίο 
και άρθρω τούτω αναφεροίμένας και ειδικώς καθοριζοίμένας υπηρε
σίας και σκοπούς. 



890 

ΠΙΝΑΞ 

Αρ. 

69Α 

Τακτικοί Δαπάναι 

Κεφάλαιον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Αρ. 

348 

Άρθρον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Αποθεματικόν. 

Ολικόν 

Ποσόν 

£ 

8,200,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων χ ρ η 

μάτων προς κατανομήν, ό π ο υ 
παρίσταται ανάγκη, εις διά
φορα κονδύλια του Τακτικού 
Προϋπολογισμού διά την αν
τιμετώπισιν κυρίως των ακο
λούθων δαπανών : 
(α) Μη προβλεφθείσαι Τιμα

ριθμικοί αυξήσεις εις τους 
μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

{β) Αύξησις ημερομισθίων. 
(γ) Φωτισμός, Θέρμανσις και 

Ι Καύσιμα, και 

8,200,00ο' 
1 

(ό) Γενικαί αυξήσεις τιμών. 


