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ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

1. Το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης 
Κατανομής Βαρών Νόμου του 1996 (Νόμος αριθμός 12(11) του 1996), όπως 
αυτός δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ. 3042, 
Παράρτημα Πρώτο, Μέρος Π, της 23ης Φεβρουαρίου 1996, να διορθωθεί με 
την πρόσθεση μετά το εδάφιο (1) αυτού των πιο κάτω: 

«Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παρά
λειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα 
θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού. 

(2) Όταν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προνοείται στο 
εδάφιο (1) αυτού του άρθρου, δύνανται, μετά από έγκριση του 
Υπουργού Οικονομικών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το 
Άρθρο 'Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό' του 
Κεφαλαίου 'Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό' του 
Πρώτου Πίνακα και δαπανηθούν για κάλυψη του ελλείμματος 
οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί πάνω σε οποιοδήποτε άλλο 
άρθρο των κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα. 

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Οικονο
μικών σύμφωναίμε τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, θα 
κατατίθεται από τον εν λόγω Υπουργό ενώπιον της Βουλής των 
Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις για τις 
οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικα
σίας που προδιαγράφεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω 
θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν 
έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθί
στανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργή
θηκε ή θα διενεργηθεί. 

(5) Ιδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζονται στη δεύτερη στήλη 
του Πρώτου Μέρους του Δεύτερου Πίνακα, ο αριθμός των 
οποίων αναφέρεται στην τρίτη στήλη του Μέρους τούτου και ο 
μισθός των οποίων εξειδικεύεται στην τέταρτη στήλη του 
Μέρους τούτου απέναντι από την κάθε θέση, αντίστοιχα. 

(6) Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στον Τρίτο Πίνακα ορίζο
νται ως Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια του 
Κεντρικού Φορέα. 

(7) Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζο
νται ως Λειτουργοί για τη είσπραξη των εσόδων του Κεντρικού 
Φορέα.». 
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