
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ ·Αρ. 712 της Ιης ΜΑΡΤΙΟΥ 1969 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί Προϋπολογισμού Νόμος του 1969, το κείμενο ν του 
οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
του Σ υντάγματος 

'Αριθμός 15 του 1969 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΎΤΙΟΛΟΠ ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ

Τ ΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗ

ΚΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου τοΟ "Αρθρου 167 του προοίμ̂ ν 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 
έν σχέσει προς το οίκονομικόν έτος το λήγον τήν 31 ην Δεκεμβρίου 
1969 και έγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν αύτη. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μή υπερβαίνον τα δύο εκατομμύρια, πεντα
κόσιας και έξη κοντά επτά χιλιάδας, τετρακοσίας και τρεις 
λίρας δέον νά βαρύνη το Πάγιον Ταμεΐον δια την χρήσιν των 
δώδεκα μηνών, οΐτινες λήγουν τήν τριακοστή ν πρώτην ήμέραν του 
Δεκεμβρίου, 1969, ώς προνοείται υπό τοΟ Συντάγματος ή Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις δια τάς έκ 
των δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια τό έτος τό 
λήγον τήν 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου 1969, δι ' άς δεν έχει ήδη 
γίνει πρόβλεψις ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υπό του Συντάγ
ματος ή οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω καθίσταται αναγκαία ή Τδρυσις ώρι
σμένων νέων θέσεων και ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων 
τοιούτων. 
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Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προϋπολογι Συνοπτικός 
σμου Νόμος του 1969.
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2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα προϋπελογίσθησαν ήδη ΕγκΡισις 
νομίμως διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταΟτα θά ^ofSJJ^** 
προϋπολογισθοΟν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην και άτινα βαρύ ταμείου 
νουν τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας, εγκρίνεται δπως πλη £^ο32οββ 
ρωθή έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή &ιάτήν 
διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος τήν 31ην Δεκεμβρίου 1969, £2?

ν ™° 
ποσόν μή υπερβαίνον τά είκοσι δύο εκατομμύρια, τριάκοντα δύο wo λήγοντος 
χιλιάδας και έξη κοντά εξ λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής SS^JL 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 1969. 
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£ίδΙκ£ΐκης 
των 6σπσνη-
θησομένων 
ποσών. 
Πρώτος 
Πίναζ. 

ΧρησιμοποΙ-
ησις του 
περισσεύματος 
ώρισμένων 
άρβρων 
προς 
κάλυψιν 
έλλε Ιμματος 
άλλων 
άρθρων 
Cmo τό ΟΕΟΤΟ 
Κεψαλαιον. 

" Ι ορυσις καΐ 
κατάργησις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
ΠΙνσξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Δεύτερος 
ΠΙναζ. 
Δεύτερον 
Μέοος. 

3. Τό Οπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς 
είδικευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους 
αναφερομένους εις τα έν τω Πρώτω Πινάκι περιλαμβανόμενα 
Δελτία Δαποτνών. 

4.— (1) Έφ* δσον τό διά τάς έν έκάστω άρθρω έν τω Πρώτω 
Πινάκι άναφερομένας και έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς 
αντιστοίχως δαπανηθησόμενον όλικόν ποσόν δεν θα ύπερβη τό 
όλικόν του διά τάς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
υπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσού, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τάς έν λόγω υπηρεσίας καΐ σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δοτποα/ών έπί του έν λόγω άρθρου είτε έκ του δτι τό 
διά τό έν λόγω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό άπαιτηθέν 
και δοπκχνηθέν έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου, έν σχέσει με τό 
έν λόγω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά διατεθη και δαπατν/ηθη προς κάλυψιν του ελλείμματος 
οιουδήποτε ποσού δαπανηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρου του 
ιδίου Κεφαλαίου τοΰ Πρώτου Πίνακος : 

Νοείται δτι οιαδήποτε έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δέν θά θεωρηται ώς έξόικο
νόμησις διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) Εντός ενός μηνός άπό της εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου συμφώνως τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου θά 
κατατίθεται εις την Βουλή ν των 'Αντιπροσώπων εκθεσις δει
κνύουσα τάς περιπτώσεις εις ας ελήφθη ή τοιαύτη εγκρισις και 
τάς συνθήκας ύφ' ας αύτη έχορηγήθη. 

5. ^ γ ε ΐ α ή Τμήματα ή 

Μέρους του Δευτέρου Πίνακος, αί νέαι θέσεις αϊ δριζόμεναι εις 
την δευτέραν στήλην του Μέρους τούτου, ό αριθμός των όποιων 
αναφέρεται εις την τρίτη'ν στήλην του Μέρους τούτου και ό μισθός 
των όποιων εξειδικεύεται εις την τετάοτην στήλην του Μέσους 

έναντι έκαστης θέσεως αντιστο 
(2) At εις τό Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακος άναφε-

ρόμεναι θέσεις καταργούνται. 


