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Ό περί Συμπληρωματικοϋ Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 7) τοΰ 1982. 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε·ίς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 57 τοΰ 1982 

ΜΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 
ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣ.ΙΑ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ. 

Επειδή απεδείχθη δτι -ώρισμένα ποσά εγκριθέντα ύπό της Βουλής Προοίμιον. 
των 'Αντιπροσώπων δια τους σκοπούς τους προβλεπόμενους είς τόν 
περί Προϋπολογισμοί) Νόμον του 1982 είναι ανεπαρκή. 

Και επειδή παρέστη ανάγκη διενεργείας δαπανών δια σκοπούς 
δι' οΟς δεν γίνεται πρόβλεψις είς τόν περί Προϋπολογισμού Νό|/.ον 
τοΟ 1982, ήτοι δια τήν ΐδρυσιν μιας νέας θέσεως έναντι σημειώσεως 
δια διπλοΟ σταυροα (ΐ) μιας υφισταμένης τοιαύτης. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά,άναφέρηται ώς δ περί Συμπληρω- Συνοπτικός 
ματικοΰ Προϋπολογισμού Νόμος (Άρ. 7) τοΟ 1982. '..".. ^ τίτλος. 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΐσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν της Δημοκρατίας ή ατινα μετά 
ταυτά δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ώς τοιάυται διά τήν αυτήν χρή
σιν, εγκρίνεται δπως πληρωθη έκ του λογαριασμού Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθώ διά τήν χρήσιν τοΟ έτους του 
λήγοντος τήν τριακοστήν πρώτη ν Δεκεμβρίου 1982, ποσόν μή υπερ
βαίνον τάς δύο χιλιάδας και έξήκρντα επτά λίρας προς κάλυψιν 
τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τήν περίρδον 
ταύτην. 

3 . Τό ύπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι Εΐδίκευσις 
κευθεΐσα πίστώσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους άναψε τωνδαπσνη
ρομένους είς τό έν τω Πρώτω Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ? |1^ έ ν ω ν 

ποσόν μή υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον καΐ άρθρον τούτο ^ τ ο \ 
άναφερόμενον ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καΐ δαπανηθη δια Π(να(. 
τάς έν τω κεφαλαίω καΙ άρθρω τούτω άναφερομένας καΐ είδικώς 
καθοριζομένας υπηρεσίας καΙ σκοπούς. 

"Εγκρισις 
πληρωμής έκ 
τοΟ λογαρια
σμοΟ Παγίου 
Ταμείου ποσοΰ 
£2,067 
διά τήν χρήσιν 
τοΰ έτους τοΰ 
λήγοντος τήν 
31 ην Δεκεμ
βρίου 1982. 

4. 'Ιδρύεται ή νέα θέσις ή οριζόμενη είς τόν Δεύτερον Πίνακα. " 1 δρυσις 
νέων θέσεων 
Δεύτερος 
Π(νο£. ; 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

Δελτίον Τακτικών Δαπανών 

Άρ. 

90Α 

Κεψάλαιον 

Ιατρικαι Υπηρε
σίαι και Υπηρε

σίαι Δημοσίας 
Υγείας. 

Άρ. 

100 

102 

(30) 

(40) 

107 

120 

121 

199 

Άρθρον 

Άποδοχαι 
Προσωπικού. 

Βασικοί Μισθοί: 

Μόνιμοι Θέσεις . 

*Άνώτεροι Είδικοί 
Ματροι (Κλϊμαξ Α16) 

φ*ΕΙδικοι 'Ιατροί' 
(Κλϊμαξ ΑΙ5). 
Δέκατος Τρίτος 
Μισθός—Δημόσιοι 
Υπάλληλοι. 

Δικαιώματα και 
"Επιδόματα: . 

' Τιμαριθμικά 
"Επιδόματα. 
Αϋξήσις. Μισθών 

Όλικόν . ..£ 

Ποσόν 
Σκοποί 

1,097 

160 

.715 

95 

2,067 

Διάθεσις πιστώσεων δια 
τάς άποδοχάς τής Ιδρυόμενης 
νέας θέσεως τής οριζόμενης 
είς τόν Δεύτερον Πίνακα άπό 
τής Ι ης Νοεμβρίου μέχρι τής 
31ης Δεκεμβρίου, 1982 έναντι 
σημειώσεως δια διπλού σταυ
ρού μιας υφισταμένης θέσεως 
ΕΙδικου'Ιατρού (Κλϊμαξ Α15). 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙς 

. Πρώτη Στήλη; 

Υπουργεία, Τμή
ματα η "Ανεξάρτητα 

Γραφεία 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ .'..... 
ΥΓΕΙΑΣ 

"Ιατρικοί Υπηρεσίαι 
καΐ Υπηρεσίαι 
Δημοσίας Υγείας, 

,Δευτέρα Στήλη' 

Ίδρυθεΐσαι 
"Νέαι Θέσεις 

Μόνιμοι Θέσεις 

"Ανώτερος ΕΙδικός 
"Ιατρός. 

Τρίτη 
Στήλη 

Αριθμός 
νέων 

Θέσεων 

Ι 

Τετάρτη  Στήλη 

Μισθοδοτικοί 
Κλίμακες 

£6,587x243—7,802 
(Κλϊμαξ Α16). 

ΕΙς τόν μισθόν τής 
Κλίμακος αυτής ■ 
χορηγείται ήδη αϋ
ξησις έκ 10% δυ

νάμει τών προνοιών 
του περί Κρατικών 
Υπαλλήλων (Αϋξη
σις τών Μισθών) 
Νόμου τοΰ 1981 
(Νόμος Άρ. 52 τοΰ 
1981). 

Αναφορά 
Δαπανών 

Πί 

Κεψάλαιον 

90Α 

είς το Δελτίον 
τρϋ Πρώτου 
νακος 

Άρθρον 

100 [102 (30)] 


