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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2095 της 6ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1985 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ενταλμάτων Προκαταβολής Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημο

σιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
Άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 168 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ενταλμάτων Προ

καταβολής Νόμος του 1985. 
2.—(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (3), ο 

Υπουργός Οικονομικών κέκτηται εξουσίαν, προς το δημόσιον 
συμφέρον, να εξουσιοδοτή την έκδοσιν προκαταβολών υπό τοιούτους 
όρους και τοιαύτας προϋποθέσεις ως ήθελον καθορισθή διά Κανο

νισμών εγκρινομένων υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, εις 
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ετέρους οργανισμούς και ειδικά 
ταμεία, τα ποσά των οποίων ανακτώνται κατά την συνήθη δια

δικασίαν της δημοσίας οικονομικής διαχειρίσεως. Προ της εκδόσεως 
οιασδήποτε προκαταβολής ο Υπουργός δύναται να ζητήση τοιαύτα 
στοιχεία οία ήθελε κρίνει σκόπιμον αφορώντα εις τα οικονομικά του 
οργανισμού ή ειδικού ταμείου προς τον οποίον πρόκειται να εκδοθή 
η προκαταβολή και ειδικώτερον την χρήσιν διά την οποίαν η 
προκαταβολή προορίζεται: 

Νοείται ότι οιαδήποτε προκαταβολή, το ύψος της οποίας υπερ

βαίνει το ποσόν των εκατόν χιλιάδων λιρών, θα τυγχάνη της 
εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου. 

(2) Η υπό του εδαφίου (1) προβλεπομένη εξουσιοδότησις χορη

γείται διά της εκδόσεως υπό του Υπουργού Οικονομικών εντάλματος 
προκαταβολής επ* ονόματι του Γενικού Λογιστού της Δημοκρατίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Εξουσιο
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(3) Προκαταβολαί εις υπαλλήλους δι' αγοράν μηχανοκινήτων 

οχημάτων, δι ' αντιμετώπισιν εξόδων διανυκτερεύσεως εις το εξωτε

ρικόν και προσωρινοί χρεώσεις προς διευκόλυνσιν των λογιστικών 
διαδικασιών του κράτους καθώς επίσης αμφισβητήσιμοι χρεώσεις 
εξόδων μέχρι εκκαθαρίσεως αυτών και τα παρόμοια εξουσιοδο

τούνται υπό του Γενικού Λογιστού συμφώνως των εκάστοτε εν ισχύι 
δημοσιονομικών οδηγιών και διατάξεων. 

(4) Ο Γενικός Λογιστής μεριμνά διά την συμμόρφωσιν προς τους 
όρους εκδόσεως των προκαταβολών συμπεριλαμβανομένης και της 
εισπράξεως αυτών. 

(5) Αι προκαταβολαί δεν θα είναι αντίθετοι προς τας διατάξεις 
οιουδήποτε ετέρου Νόμου ή προς αποφάσεις ή διαταγάς του 
Υπουργικού Συμβουλίου. 


