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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋπ 'Αρ. 1758 της 27ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Προϋπολογισμού Νόμος του 1982 εκδίδεται δια δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 5 του 1982 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 

ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου του "Αρθρου 167 του 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 
έν σχέσει προς τό οίκονομικόν έτος τό λήγον την 31 ην Δεκεμβρίου, 
1982 και έγκριθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν αύτη. ( 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τα τεσσαράκοντα και εν εκα
τομμύρια, έπτακοσίας και ένενήκοντα δύο χιλιάδας εκατόν και 
δεκατρείς λίρας δέον να βαρύνη τό Πάγιον. Ταμεΐον δια την χρήσιν 
τών δώδεκα μηνών, οϊτινες λήγουν την 31ην ήμέραν τοΟ Δεκεμ
βρίου, 1982, ώς προνοείται υπό του Συντάγματος ή Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον προοί 
την 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1982, δι' ας δεν έχει ήδη γίνει 
πρόβλεψις ή δεν θα γίνη μετά ταύτα τοιαύτη υπό του Συντάγματος 
ή οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις 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 Προϋπολογισμού Συνο̂ ΐ 
Νόμος του 1982. τίτλος 

2. 'Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα προϋπελογίσθησαν ήδη ·ΈΥκρισΐς 
νομίμως διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή άτινα μετά ταύτα θά ™~πωμή{ουΚ 

προϋπολογισθούν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην και άτινα βαρύ τΐμεΐΞ! 
νουν τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας, εγκρίνεται δπώς πλη ™°™ 845 490 
ρωθή έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας και χρησιμοποιηθή διάτή'ν 
διά τήν χρήσιν του έτους του λήγοντος τήν 31ην Δεκεμβρίου, 1982, χρή™™0 

Λ \ < ' ο *· » e * « e c ' e \ t ι έτους 
ποσόν μή υπερβαίνον τα εκατόν εβοομήκοντα επτά εκατομμύρια, ™oλήγοντος 
όκτακοσίας και τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας, τετρακοσίας και τ^ν31τιν, 
> / ·\ , ~ \ r-\ , <■. c « Λ ^ , . , Δεκεμβρίου, 
ένενήκοντα λίρας προς καλυψιν των δαπανών τής Κυβερνήσεως 1982. 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. ' 
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