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Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) 
Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 194 του 1987 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμος του 1987. 
2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος 

έννοια — 
«νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου» σημαίνει παν νομικόν πρό

σωπον δημοσίου δικαίου ή οιονδήποτε έτερον οργανισμόν δημοσίου 
δικαίου ιδρυθέντα ή ιδρυόμενον προς το δημόσιον συμφέρον υπό νόμου 
και περιλαμβάνει την Αρχήν Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, το Ραδιοφω
νικόν Ίδρυμα Κύπρου, την Αρχήν Ηλεκτρισμού Κύπρου, τον Κυ
πριακόν Οργανισμόν Τουρισμού και τον Κυπριακόν Οργανισμόν Αθλη
τισμού. 
3.—(1) Παρά τας διατάξεις οιουδήποτε ετέρου Νόμου και οσάκις δεν 

διαλαμβάνηται εις αυτόν ειδική πρόνοια περί ψηφίσεως του ετησίου 
προϋπολογισμού δαπανών εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι προϋπολογισμοί ούτοι εν σχέσει 
προς έκαστον οικονομικόν έτος καθώς επίσης πας έτερος συμπληρωματικός 
προϋπολογισμός τούτων κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων 
διά ψήφισιν των περιλαμβανομένων εις τούτους δαπανών. 

(2) Έκαστος προϋπολογισμός του οικείου νομικού προσώπου δημο
σίου δικαίου και πας συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και 
κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων διά ψήφισιν καθ' ον 
τρόπον και καθ * ην διαδικασίαν κατατίθεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή 
οι συμπληρωματικοί τούτου προϋπολογισμοί τηρουμένων των αναλογιών. 

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικώς προς τους προϋπολο
γισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εν σχέσει προς το 
επόμενον της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου οικονο
μικόν έτος και μετέπειτα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Ψήφισις 
του ετησίου 
προϋπολο
γισμού 
των νομικών 
προσώπων 
δημοσίου 
δικαίου υπό 
της Βουλής 
των Αντιπρο
σώπων. 

Έναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


