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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) τού 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 45 του 1980 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τον 
περί Προϋπολογισμού Νόμον τού 1980 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς δι' 
οϋς δέν γίνεται πρόβλεψις εϊς τον περί Προϋπολογισμού Νόμον τού 
1980, ήτοι δια την ΐδρυσιν ώρισμένων νέων θέσεων έναντι καταργή
σεως ώρισμένων υφισταμένων τοιούτων. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ο περί Συμπληρω Συνοπτικός 
ματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος (*Αρ. 4) του 1980. τίτλος. 

έκ του Λο
γαριασμού 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς Έγκρισις 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά ?*^"^ ς 

ταύτα δυνατόν να ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαυται δια τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής παγίοϋΎα
Δημοκρατίας καί χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος μείου ποσού 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου, 1980 ποσόν μή υπερβαίνον τάς £ 8 8 5 · 3 4 2 

όκτακοσίας όγδοη κοντά πέντε χιλιάδας και τριακοσίας τεσσαράκοντα ^Ωψ1^ χρήσιν του 
δύο λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δήμο έτουςτοΟ 
κρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. λήγοντος 

τήν 31 ην Δε 
κεμδρΕου, 
1980. 

3. Το υπό τού άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς ειδι Είδΐ̂ υσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άνα τωνδαπα
φερομένους εις τά εν τω Πρώτω Πίνακι κεφάλαια καί άρθρα καί ποσόν ^ ν

η ° ^ " ν 
μή υπερβαίνον το εις εκαστον κεφάλαιον και άρθρον άναφερόμενον Π _ 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφα πίναξ. 
λαίω και άρθρω τούτω άναφερομένας και ειδικώς καθοριζόμενος υπη
ρεσίας και σκοπούς 

4. (Ι) Ιδρύονται αϊ νέαι θέσεις αι οριζόμενοι εις το Πρώτον Μέρος "ίδρυσις 
* Α / 1—1/ wl fwC του Δευτέρου Πίνακος. καί κατάρ 

γησις 
θέσεων. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 
Πρώτον 
Μέρος. 

(2) Αι είς το Δεύτερον Μέρος τοΰ Δευτέρου Πίνακος αναφερόμενοι Δεύτερος 
θέσεις καταργούνται. ΓΗναξ. 

Δεύτερον 
Μέρος. 


