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Ό περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήιν έπίίσηιμον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 61 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝιΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΠΔΟΗΚΟΝΤΑ. 

'Επειδή απεδείχθη δτι ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους εις τόν 
περί Προϋπολογισμού Νόμον του 1980 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' ους δεν γίνεται πρόβλεψις ε'ις τόν περί Προϋπολογισμού Νόμον 
του 1980., 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Συμπλη- Συνοπτικός 
ρωματικοΰ 'Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 8) του 1980. τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς "Εγκρισις 
ε'ιδικευθεΐσαι πιστώσεις δια τήν χρήσιν της Δημοκρατίας, ή ατινα πληρωμής έκ 
μετά ταύτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιαΰται διά τήν τουλογαρια-
αυτήν χρήσιν, εγκρίνεται όπως πληρωθή εκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου ποσοΟ 
Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του £4,οοο,οοο 
έτους του λήγοντος τήν τριακοστήν π,ρώτην Δεκεμβρίου,, 1980,, ποσόν διά τήν χρήσιν 
μή υπερβαίνον τά τέσσαρα εκατομμύρια λίρας προς κάλυψιν τών δα- ™ο έτους του 
πανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. την3ΐην 

Δεκεμβρίου, 
1980. 

3 . Τό ύπό τού άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι- Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε- τωνδαπανη-
ρσμένους εις τό έν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καί ποσόν π!Ο0θν

νων 

μή υπερβαίνον τό εις τό κεφάλαιον και άρθρον τούτο άναφερόμενον πίναξ. 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθή καί δαπανηθή διά τάς έν τω κεφα-
λαίω καί άρθρω τούτω άναφερομένας καί ειδικώς καθοριζομένας 
υπηρεσίας καί σκοπούς. 
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ΠΙΝΑΞ 

Άρ. 

68Α 

ΤακτικαΙ Δαπάναι 

Κεψάλαιον 

Μη Προβλεπόμενοι 
Δαπάναι και 
Άποθεματικόν. 

Άρ. 

348 

"Αρθρον 

Μή Προβλεπόμεναι 
Δαπάναι και 
"Αποθεματικόν. 

Όλικόν .. £ 

Ποσόν 

£ 

4,000,000 

4,000,000 

Σκοποί 

Διάθεσις επιπρόσθετων 
χρημάτων προς κατανομή ν, 
δπου παρίσταται ανάγκη, είς 
διάφορα κονδύλια τοϋ Τα
κτικού Προϋπολογισμού διά 
την άντιμετώπισιν κυρίως 
των ακολούθων δαπανών :— 

(α) Μή προβλεφθεΐσαι τιμα
ριθμικά! αυξήσεις είς 
τους μισθούς των δημο
σίων υπαλλήλων. 

(β) Αϋξησις ημερομισθίων 
κατά 27%. 

(γ) Φωτισμός, θέρμανσις 
και καύσιμα. 

(δ) Άναθεώρησις επιδομά
των οδοιπορικών, και 

(e) Γενικαΐ αυξήσεις τιμών. 


