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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 

Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Η Μ Η Σ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1919 της Ι ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1984 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Προϋπολογισμού Νόμος του 1984 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Αριθμός 1 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ TO ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΟΝ ΕΤΟΣ ΤΟ 
ΛΗΓΟΝ ΤΗΝ ΤΡ1ΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΗ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΤΕΣΣΑΡΑ. 

ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει της Πρώτης Παραγράφου τοΰ "Αρθρου 167 τοΰ 
Συντάγματος έχει συνταχθή Προϋπολογισμός της Δημοκρατίας 
έν οχέσει προς το οκονομικόν έτος τό λήγον την 31 ην Δεκεμβρίου, 
1984 και έγκριθή υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ώς προνοείται 
έν αύτη. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ποσόν μη υπερβαίνον τα έξήκοντα εννέα έκατομ- nponimm·. 
μύρια, πεντακόσιας και δύο χιλιάδας, τετρακοσίας και ένενήκοντα 
επτά λίρας δέον να βαρύνη τό Πάγιον Ταμεΐον δια τήν χρήσιν 
τών.δώδεκα μηνών, ο'ίτινες λήγουν τήν 31ην ήμέραν τοΰ Δεκεμ
βρίου, 1984 ώς προνοείται ύπό τοΰ Συντάγματος ή Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς έκ τών 
δαπανών της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον 
τήν 31 ην ήμέραν του Δεκεμβρίου, 1984 δι' ας δεν έχει ήδη γίνει 
πρόβλεψις ή δέν θά γίνη μετά ταΰτα τοιαύτη ύπό τοΰ Συντάγματος 
ή οιουδήποτε Νόμου. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω καθίσταται αναγκαία ή ΐδρυσις ώρι
σμένων νέων θέσεων και ή κατάργησις ώρισμένων υφισταμένων 
τοιούτων. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Προϋπολογισμού Συνο̂ ώς 
Νόμος τοΰ 1984.

 τ1τλος 

2. Επιπροσθέτως τών ποσών άτινα προϋπελογίσθησαν ήδη εγκρισις 
ι'ομίμως διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας ή ατινα μετά ταΰτα θά  ^ £ $ ^

κ 

προϋπολογισθοΰν νομίμως διά τήν χρήσιν ταύτην και ατινα βαρύ τ^ίΖ™ 
νουν τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας, εγκρίνεται δπως πλη *°^?88i 36( 
ρωθή έκ τοΰ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας καΐ χρησιμοποιηθώ ό.ώτί,ν 
διά τήν χρήσιν τοΰ έτους τοΰ λήγοντος τήν 31 ην Δεκεμβρίου, 1984 ■^"

,VTcQ 

ποοόν μή υπερβαίνον τά διακόσια τριάκοντα ένα εκατομμύρια, ™ο λήγοντος 
όκτακοσίας και όγδοήκοντα μίαν χιλιάδας, έξακοσίας και έξή ^ ' ^ ί ο υ 
κοντά λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως τής iwu. '""' 
Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτην. 

(Ι) 



Ν. 1/84 2 
ΕΙίΗκευοις 
των δαπαχνη
Οηοομίνων 
ποοων. . 
Πρωτικ 
ΙΙΙναζ. 

3 . Το υπό του άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐαα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς, τους ανα
φερομένους εις τ α έν τω Πρώτώ Πινάκι περιλαμβανόμενα Δελτία 
Δαπανών. 

Χμ.|>Μ|.οπί.!· 
»|ϋΐς τού 
περκ.κιεύμί.ί'Γος 
ώρίσμένων 
<5tpl)pojv 
■ιιρός 
κάλυψι'ν 
ίλλείμαοτος 
άλλων 
άρθρων 
Οπό τό αύιύ 
Κεφύλαιόν. 

"Ιορυοις * 
■ Μΐ·:αρνηϋ' 
θέσεων. 
Δεύιερος 
Πίναί,. 
Πρώτον 
Μέρος. 

Λεύτερος 
ΠΙναζ. 
Δεύτερον 
Μέρος. 

4. (1) Έ φ ' όοον ιό οια τάς -Αν άκάοιω άρθρω εν ιώ Πρώτω 
Πίνακι αναφέρομε να ς και έξειδικευομένας υπηρεσίας και σκοπούς 
αντιστοίχως δαπάνηθησόμενον όλικόν ποσόν δέν θά ύπερβή τό 
όλικόν τοΰ δια τ ά ς έν λόγω υπηρεσίας και σκοπούς αντιστοίχως 
ύπό του παρόντος Νόμου χορηγουμένου ώς είδικευθείσης πιστώ
σεως ποσοΰ, οιονδήποτε περίσσευμα προκύπτον έξ οιουδήποτε 
άρθρου διά τ ά ς έν λ ό γ ω υπηρεσίας και σκοπούς, είτε διά της εξοι
κονομήσεως δαπανών έπί του έν λ ό γ ω άρθρου είτε έκ τοΰ δτι τό 
διά τό έν λ ό γ ω άρθρον ψηφισθέν ποσόν υπερβαίνει τό απαιτηθέν 
και δαπανηθέν έπί τη βάσει τοΰ παρόντος Νόμου, έν σχέσει με τό 
έν λ ό γ ω άρθρον, δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, νά διατεθη και δαπανηθή προς κάλυψιν τοΰ ελλείμματος 
οιουδήποτε ποσοΰ δαπσνηθέντος έπί οιουδήποτε άλλου άρθρου τοΰ 
ιδίου Κεφαλαίου τοΰ Πρώτου Πίνακος: 

Νοείται δτι οίαόήποic έξοικονόμησις έκ παραλείψεως εκτελέ
σεως οιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπόΰ δέν θά θεωρήται ώς έξοι
κονόμησις διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) 'Εντός ενός μηνός από της ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβου
λίου εγκρίσεως, συμψο^νως τω έδαφίω (1) τοΰ παρόντος άρθρου, 
θά κατατίθεται ενώπιον τ η ς Βουλής των 'Αντιπροσώπων εκθεσις 
δεικνύουσα τάς περιπτώσεις εις ά ς εδόθη ή /τοιαύτη εγκρισις κα;. 
τάς συνθήκας ύφ' άς αϋτη έχορηγήθη. 

5.— (1) ' Ιδρύονται είς τά Υπουργεία ή Τμήματα ή ' Α ν ε ξ ά ρ τ η τ α 
Γραφεία τά οριζόμενα εις την πρώτην στήλην τοΰ Πρώτου Μέρους 
τοΰ Δευτέρου Πίνακος, αϊ νέαι θέσεις αϊ όριζόμεναι είς την δευ
τέραν στήλην τοΰ Μέρους τούτου, ό αριθμός των οποίων αναφέ
ρεται είς την τρίτην στήλην τοΰ Μέρους τούτου και ό μισθός των 
οποίων εξειδικεύεται εις τήν τετάρτην στήλην τοΰ Μέρους τούτου 
έναντι έκαστης θέσεως αντιστοίχως. 

(2) Αϊ είς τό Δεύτερον Μέρος του Δευτέρου Πίνακός άναφερό
μεναι θέσεις καταργοΰνται . 


