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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

*0 περί Προϋπολογισμού Νόμος τοΰ 1967, εκδίδεται 6ιά δημο
σιεύσεως είς την έπίοημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός Ι του 1967 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΜ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΠ ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ 

Π Α Σ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΤΟΣ ΤΟ ΛΗΓΟΝ THN ΤΡΙΑΚΟΣΠΙΝ 
ΠΡΟ.ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΞΗ 
ΚΟΝΤΑ ΕΠΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει τής Πρώτης Παραγράφου του "Αρθρου 16/ τοΰ "i""»""· 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός τής Δημοκρατίας 
έν σχέσκι προς τό οίκονομικόν έτος to λή γον την 31 ην Δεκεμβρίου 
1967, καΐ έγκριθή Οπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν οιύτί). 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΜ ποσόν μη υπερβαίνον τώ δυο εκατομμύρια, τριακο
σίας καΐ πεντήκοντα χιλιάδας, διακοσίας και όγδοήκοντα οκτώ λί
ρας δέον νά βαρύνη τό Πάγιον Ταμείον διά τήν χρήσιν των δώδεκα 
μηνών, οΐτινες λήγουν τήν τριακοστήν πρώτην ήμέραν του Δεκεμ
βρίου, 1967, ώς προνοείται υπό του Συντάγματος ή Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλΰψις διά τάς έκ 
των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό £τυς τό 
λήγον τήν 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1967, δι' ας δί.ν £χει ήδη 
γίνει πρόβλ«?.ψίς ή οέν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύπό τοΰ Συντάγ
ματος ή οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις ώρι
σμένων νέων θέσεων καί ή κατάργησις ώρι.σμένων υφισταμένων 
τοιούτων. 

Ί ί Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ·:_ ακολούθως : 

Ι. Ό ιιαρών Νόμος θά άναψέρηται ώς ό πφί Προϋιιολυγι Α»..<»ΙΙ,*Λ<; 
σμοϋ Νόμος του 1967.
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2. 'Επιπροσθέτως των «οαών άτινα προοπι λογίσθηααν ήδη ι.,., .. 
νομίμως διά τή̂ ν χρήοιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταΰτα θά '£■££&* 
προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην καί άτινα βαρύ Γο̂ ου 
νουν τό Πάγιον Ταμείον τής Δημοκρατίας, εγκρίνεται όπως πλη ^' '^, , ,·, 
ρωθή έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθη »·<*';'*, ' ' 
διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΟ λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1967, ,'£,""' '°° 
ποσόν μή υπερβαίνον τά δέκα επτά εκατομμύρια, πεντακόσιας και «ΕΜ,.<»«* 
τριάκοντα μίαν χιλιάδας, τετρακοσίας καί τριάκοντα επτά λίρας £
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προς κάλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας
 ,

''
67

· 
διά τήν περίοδον ταύτην. 
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3. Τό ύπό του άρθρου 2 $ 
είδικευθεΐσα πίστωΟις διά τάς< 
αναφερομένους είς τά έν τφ 
Δελτία Δαπανών. 

ϊηγου^ιβνον nooov χορηγείται ώς 
πηρεσίας καΐ τους σκοπούς τους 
f^klSw ^νακν περιλαμβανόμενα 

4.—(1) Έφ' δσον τό διά τάς έν έκ^στφ άρθρω έν τφ Πρώτω 
Πίνακι άναφερομένας καΐ έξειδικεύόμέΐδας υπηρεσίας καΐ σκοπούς 
αντιστοίχως δαπανηθησόμενον ολικών ποσόν δεν θά ύπερβη τό 
όλικόν του διά τάς 4ν λόγω ύπη^έσί^ς καΐ σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό του παρόντος Νόμου χορη^οι^ν^'<δ(ς ίιΐδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οίονδήποτε περίσσβμμα πρόκΟπτον έξ οίουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας κάΙ; σκοπούς, εΓτε διά τής εξοι
κονομήσεως δατκχνών έπί του έν λόγφ, ;^ρ$ρου είτε έκ του δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
και δαπανηθένέπΐ τη βάσει τοΟ π^κ>Ον#ς Νόιιου, έν σχέσει μέ τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Σ υμβου
λίου, νά διατεθη καΐ δαπανηθ^ προς κάλυψίν τοΟ ελλείμματος 
οίουδήποτε ποσοΟ δαπανηθέντος έπί οίουδήποτε άλλου άρθρου του 
ιδίου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακος : 

Μυείται βτι οιαδήποτε έξαικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οίασδήπστε υπηρεσίας ft σκοποΟ δεν θά θβωρήται ώς έξοικο
νόμησις διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός από της εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) τοΟ παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται είς τήν Βούλήν των 'Αντιπροσώπων έκθεσις δει
κνύουσα τάς περιπτώσεις είς ας ελήφθη ή τοιαύτη €γκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ' ας «ΰτη έχορηγήθη. 

5.— (1) Ιδρύονται είς τά Υπουργεία ή Τμήματα ή 'Ανεξάρ
τητα Γραφεία τά οριζόμενα είς τήν πρώτην στήλην τοΟ Πρώτου 
Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, αϊ νέαι θέσεις αί όριζόμεναι είς 
τήν δευτέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός των οποίων 
αναφέρεται είς τήν τρίτην στήλην τοΟ Μέρους τούτου και ό μισθός 
των οποίων εξειδικεύεται είς τήν τβτάρτην στήλην τοΟ Μέρους 
τούτου έναντι έκαστες θέσεως αντιστοίχως. 

π'ΪΓ* ^ Α* ε ι ς τ ^ Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος άναφε-
Δκ̂ βρον ρόυ.εναι θέσεις καταργούνται. 
Μίρος. 

"ΊΛρυσιςκαΙ 
κατΛργηοις 

Δεύτιρος 
ΠΙνσξ. 
Πρώτον 
Μ4ρος. 


