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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3477 της 23η^ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ II 
Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2001 εκδί

δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 12(11) του 2001 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗ

ΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ 
ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ 
ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου Προοίμιο. 

Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 1991, ο ετήσιος 318x^1987 
Προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου και κάθε 52 του 1988 
συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη , ^ ϊ ου ί^ ι 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία 
που αναφέρεται σ' αυτόν. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 
2001 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη, 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Χρήμα- Συνοπτικός 

τιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2001. τίτλος· 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη Έγκριση 

χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργό ί ο Ε ^ ι ™ 6 

τερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Χοημα
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των Αξιών κΐπ ου 
δώδεκα μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2001 ποσό που δεν υπερβαίνει ποαα6 ^ ^ 
τα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες σαράντα £7·85!-241 για 
μία λίρες για την κάλυψη των δαπανών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΙτΌυ^που^ 
για την περίοδο αυτή. λήγει την 

31η Δεκεμβρίου 
2001. 
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Ειδίκευση των 3. Το ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευ
ποσώνπουθα , , Α , , „ _< , . . 
δαπανηθούν. ί 1 8 ^ πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελ
Πςώτος τία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα. 
Πίνακας. 
Χρησιμοποίηση 4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το 
ματοςοοισμέ 0 ^ ι κ ό π ° ο ό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που ανα
νων άρθρων φέρονται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο 
κάλυψη του Πίνακα δεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως 
ελλείμματος ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, 
άλλων άρθρων οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω 
ίδιο κεφάλαιο, υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στο εν λόγω 

άρθρο είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το 
ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση 
με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε 
ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του 
Πρώτου Πίνακα: 

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση στις υποκατηγορίες «Αντιμισθίες 
Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας 
Γραφείου» του Κεφαλαίου 10 «Τακτικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δε 
δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος 
οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων 
άρθρων ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και 
οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφα

λαίου δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος 
οποιουδήποτε ποσού οποιουδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα: 

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέ

σεως οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται εξοικονόμηση για τους 
σκοπούς του άρθρου αυτού. 

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις όπως προβλέπεται 
στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δύναται έπειτα από έγκριση του Υπουργού Οικονο

μικών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο «Εξαιρετικές, Επείγουσες 
και Απρόβλεπτες Δαπάνες» και «Συμβάσεις προηγούμενων ετών», του Κεφα

λαίου «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα 
και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού 
δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα. 

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, σύμ

φωνα με τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, κατατίθεται έκθεση από τον εν λόγω 
Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναφέρει τις περιπτώσεις για 
τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορη

γήθηκε. 
(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προ

βλέπεται 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 καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενερ

γήθηκε ή θα διενεργηθεί. 
ίδρυση 5. Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ιδρύονται οι νέες θέσεις που ορίζο

Δευτερος ν τ ο α σ τ τ 1 ν π ΰ ω τ ι Ί στήλη του Δεύτερου Πίνακα, ο αριθμός των οποίων αναφέ

Πίνακας. ρεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα και ο μισθός των οποίων εξειδι

κεύεται στην τρίτη στήλη του ίδιου Πίνακα απέναντι από την κάθε θέση 
αντίστοιχα. 
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6. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα — Μέρος Α ορίζεται Λειτουργός 
ως Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Χρηματιστηρίου. έλεγχο"" 

πάνω στα 
κονδύλια. 
Τρίτος 
Πίνακας, 
Μέρος Α'. 

7. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα — Μέρος Β ορίζεται Λειτουργός 
ως Λειτουργός για την είσπραξη των εσόδων του Χρηματιστηρίου. υπεύθυνος 

είσπραξη 
των εσόδων 
Τρίτος 
Πίνακας, 
Μέρος Β'. 
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.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 2001 Χ 

■£ςΟΔΑ 

. Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
1999 2000 2001 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

Λειτουργικά έσοδα 

Τόκοι Εισπρακτέοι και άλλα έσοδα 

Μείον δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Σύνολο εσόδων 

7.168.071 
631.527 

6.025.750 

432.000 
7.042.110 

629.500 

7.799.598 

(780.076) 

7.019.522 

6.457.750 

(645.775) 

5.811.975 

7.671.610 

(767.161) 

6.904.449] 

4ΑΠΑΝΕΣ 

•Τακτικές δαπάνες 

υη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου) 

Εξαιρετικές, επείγουσες & απρόβλεπτες δαπάνες 

£ύνολο δαπανών 
. 1 

/Πλεόνασμα πριν από δαπάνες για τις οποίες 

§εν απαιτείται εκροή μετρητών 

Δαπάνες για τις οποίες,δεν απαιτείται εκροή μετρητών: 

αποσβέσεις 

Πλεόνασμα για το έτος πριν τη φορολογία 

φορολογία 
(περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 10.3 Αρθρο 3600, Τακτικές Δαπάνες) 

Ελλειμα) /Πλεόνασμα έτους μετά τη φορολογία 

1ΛΜ12\ 

1.184.221 

5.835.301 

(214.011) 

3.021.974 

31.110 

3.053.084 

2.758.891 

(724.045) 

3.974.076 

250.000 

4.224.076 

2.680.373 

(1.016.749) 

|^ ΐ^5;621ΐ290^^%^34:846^ί ίΗ^^; λ 1 .663 .624] 

(1.782.605) 

| | f raav 5.621.230 ~Sg-*'.'Si;i 2 . 0 3 4 : 8 4 6 ^ ^ ; ; — ' ; ■ (118.981)1 

Σημείωση: Οι δαπάνες για τον "προϋπολογισμό του"έτους'2000"έχούν αναπροσαρμοστεί μετά τις αλλαγές του Υπουργού 
Οικονομικών και επιπρόσθετους προϋπολογισμούς κατά την διάρκεια του έτους. . . · , ::. . . . . ' .

 L
: ."..Λ Λ.;" .'.-

:
:;: j v . _.- _ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 .$: 

,-ιϋΙ.ΐ-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
1999 2000 2001 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

η κυκλοφορούν ενεργητικό 

Πάγιο ενεργητικό 
Επενδύσεις 

/ 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
χρεώστες 
Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά 

Σύνολο ενεργητικού II 

918.663 
1.860.921 
2.779.584 

4.128.208 
780.676 

4.908.884-

7.688.468 

1.681.228 
1.900.000 
3.581.228 

1.200.000 
5.255.928 
6.455.928 

10.037.156 

2.509.039 
5.400.000 
7.909.039 

3.000.000 
1.791.740 
4.791.740 

12.700.779 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Αποθεματικά 
λογαριασμός αποτελεσμάτων 7.002.310 9.037.156 8.918.175 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
φορολογία πληρωτέα 

"Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Πιστωτές 

Ιύνολό αποθεματικών και υποχρεώσεων 

1.782.605 

686.158 1.000.000 2.000.000 

7.688.468 10.037.156 12.700.779 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001; 
v S * ΐ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ -S-

■ Λ '  ^ ? ί ^ ί 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
1999 2000 2001 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

ΡΌή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 
Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία, 
(?»ως έχει αναπροσαρμοστεί 

Διορθώσεις στοιχείων: 
Αποσβέσεις 
Ί μιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
Τόκοι εισπρακτέοι 

Το*οι πληρωτέοι 
Πλεόνασμα από λειτουργικές δραστηριότητες 
Ττριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

(αύξηση) / Μείωση στους χρεώστες 
Αύξηση στους πιστωτές 

Καθαρή εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ρφή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Αιάνειο από Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως 
Τόκοι που πληρώθηκαν 

Καθαρή εκροή μετρητών από Χρηματοδοπκές 
ΟΡαστηριότητες 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Ajfopa Κυβερνητικών χρεογράφων 
Αγορά στοιχειών πάγιου ενεργητικού 
Πώληση στοιχειών πάγιου ενεργητικού 

Τόκοι που εισπράχτηκαν 

|φθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες 

ΚΑθαρή (μείωση) / αύξηση στα υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά 
Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά στην αρχή του-έτους 

Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά στο τέλος του έτους 

5.621.290 

214.011 
1.156 

(110.599) 
2.159 

5.728.017 
(3.854.667) 

617.540 

2.490.890 

(544.633) 
(2.159) 

(546.792) 

(1.460.921) 
(480.480) 

550 
65.998 

(1.874.853) 

69.245 
711.431 

\ ■ 780.676 W -'-

2.034.846 

724.045 


(172.000) 



2.58S.S3C 

2.985.128 

3,13.842 

5.885.860 



(39.079) 

(1.486.610) 


115.080 

(1.410.609) 

4.475.251 

780.676 

.5.255.927

1.663.624 

1.016.749 


(475.500) 



2.2G4.S73 

(1.800.000) 

1.000.000 

1.404.873 

" 



(3.500.000) 

(1.844.560) 


475.500 

(4.869.060) 

(3.464.187) 

5.255.927 

■■': ■■"1.791.740 J 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΊΐΜ 

,^lpgΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ^{> ,S^r 

Κεφ. Πηγές Εσόδων 

Σύνολο εσόδων 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση+ 

Έσοδα Μείωση -

1999 2000 2001 

ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

i ; 7 :7 :99 .598^5^6 ;457^"^ f t^^ 

01 

02 
03 
04 

Δικαιώματα εγγραφής 

Ετήσιες συνδρομές 

Τόκοι εισπρακτέοι 
Άλλα έσοδα 

261.840 

6.906.231 
115.080 

516.447 

345.250 
5.680.500 

172.000 

260.000 

438.750 

6.603.360 

475.500 

154.000 

93.500 
922.860 
303.500 
106.000 
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■ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ■■) 
■ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ i 

Κεφ. Άρθρο Περιγραφή Εσόδων Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
1999 
ΛΚ 

2000 
ΛΚ 

01 100 Δικαιώματα έγγραφης 

101 Δικαιώματα εγγραφής Μελών 
102 Δικαιώματα εγγρ. χρηματιστηριακών 

εκπροσώπων 

103 Δικαιώματα υποβολής αιτήσεων από 
εκδότες 

104 Αρχική εγγραφή εταιρειών 
105 Δικαίωμα ιπτοβολής αίτησης 

και συγχωνεύσεις 

106 Χρέωση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

02 200 Ετήσιες συνδρομές και δικαιώματα 

Αύξηση* 
Μείωση -

ΛΚ 

» 

15.000 

9.000 

60.500 

103.240 

18.000 

56.100 

261.840 

50.000 

25.000 

153.250 

75.000 

20.000 

22.000 

345.250 

50.000 

25.000 

145.750 
165.000 

20.000 

33.000 

438.750 





-7.500 
90.000 



11.000 

93.500 || 

201 Ετήσιες συνδρομές Μελών 
202 Ετήσιες συνδρομές Εκδοτών 
203 Δικαιώματα συναλλαγών Χρηματιστηρίου 
204 Δικαιώματα συναλλαγών εκτός 

Χρηματιστηρίου 

205 Πώληση χρηματιστηριακής πληροφόρησης 
2 06 Σ υνδρομές εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 

03 300 Τόκοι εισπρακτέοι 

301 Τράπεζα 
302 Χρεόγραφα 

04 400 Άλλα έσοδα 

401 - Δικαίωμα εξέτασης Χρηματιστών 
402 Σεμινάρια / εκδηλώσεις 

403 Πρόστιμα σε Μέλη και Εταιρείες 
404 Πώληση εγγράφων 
405 Παραλαβή κειμένων προσφορών 
406 Πώληση κανονισμών και εγκυκλίων 

408 Ζημιά από πώληση πάγιου ενεργητικού 
409 Αλλα διάφορα 

Σύνολο Εσόδων 

3.757.365 
220.988 

2.687.666 

190.869 
45.443 

3.900 

|_6.906.231 

42.959 
72.121 

115.080 

77.700 


382.046 

11.745 


44.550 

(1.156) 
1.562 

[ 516.447 

4.250.000 
731.900 
500.000 

60.000 
133.600 

/ 5.000 

5.680.500 

39.000 

133.000 

172000 

25.000 
1.500 

200.000 
10.000 
1.000 

17.500 


5.000 

260.000 

4.750.000 
948.860 
500.000 

240.000 
152.000 

12.500 

6.603.360 

97.500 
378.000 

475.500 

25.000 

2.000 
100.000 

5.000 
1.500 

17.500 


3.000 

154.000 

500.000 
216.960 



180.000 
18.400 
7.500 

922.860 || 

58.500 
245.000 

303.500 | 

500 
-100.000 

-5.000 
500 

0 

0 
-2.000 

-106.00θ|| 

[ 7.799.598 - 6.457.750 7.671.610 1.213.860 Ιί 
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'^ΠΡόΫΠΟΛφ'ΣΜΟΐϊόοί 
-ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕ1ΛΩΝ.ΚΑ1 ΔΑΠΑΝηΝ3ϊ;Λ 

Κεφ. Αρθρο Κατηγορία Δαπάνης Πραγματική Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση* 
Δαπάνη Μείωση -

1999 2000 2001 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

ΣύνοΑο δαπανών ^^gg^701j^^a^^^^^^p351^241^^Otl54n 

10 
2G 

1000/2000/3000 Τακτικές δαπάνες 

4000 Αναπτυξιακές δαπάνες 
Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 

1 184.221 

480.480 

-

3.021.974 

1.486.610 
31.110 

5.756.681 

1.844.560 
250.000 

2.734.707 

357.950 

218.890 



1248 

ΠΡΩΤΟς ΠΊΝΑΚΑς 

(Άρθρο 3) 

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2001  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αριθμοί 11001999 
21002999 
31003290 

Αποτελούν υποδιαιρέσεις των άρθρων 1000, 2000 και 3100 για τις 
υποκατηγορίες των δαπανών «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές 
Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου». Σύμφωνα με το Άρθρο 4 
του Νόμου αυτού, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του 
συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το καθένα από αυτά τα 
άρθρα, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαιρέσεις 
και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών, με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από 
το άρθρο 2400 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους 
σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική 
πρόνοια του άρθρου 2000 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού 
Οικονομικών. 

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), 
αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν 
πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού 
Οικονομικών με τη μορφή «Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών» 
(Ε.Δ.Δ.). 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο 
«Θέσεις» υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό. 

4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι 
κενή κατά την ημέρα έναρξης του Οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί 
αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. 

Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν 
αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης 
θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την" έναρξη του 
οικονομικού έτους το οποίο ο Προϋπολογισμός αφορά. 
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Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με 
πρόταξη μια αγκύλη ([). 

Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες 
Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα Α το προσαρτημένο 
στο τέλος των Δελτίων Δαπανών. 

Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις 
γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων και για έξι μήνες 
μόνο. 

Στην Υποδιαίρεση 2120 «Τεχνικοί με Σύμβαση» του Άρθρου 2000 
«Αποδοχές Προσωπικού» χρεώνονται οι μισθοί του προσωπικού με σύμβαση 
που απασχολείται έναντι κενών οργανικών θέσεων για τις οποίες γίνεται 
πρόνοια κάτω από την Υποδιαίρεση 2000 «Βασικοί Μισθοί» του ίδιου 
Άρθρου. 

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισμού αυτού 

και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής 

πράξεως, για την απασχόληση λειτουργών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου πέραν από 

τις συνήθεις ώρες εργασίας τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού 

Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή 
κανονισμό κατά την τ\μέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο 
αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό 
του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 2000 
«Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου Δαπανών, το δικαίωμα ή το 
επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί 
από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Προέδρου του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των 
προαναφερομένων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την 
αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της διακυμάνσεως του τιμαριθμικού 
δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή οποιαδήποτε χορήγηση νέων 
δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να υποβάλλεται από τον Υπουργό 
Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη 
συνεπαγόμενη δαπάνη. 
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ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

11. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 3100 «Έξοδα 
Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στο άρθρο 
αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 

12. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με 
πρόταξη μια αγκύλη ([). 

13. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής πράξης για 
την πρόσληψη εργατών, πέραν του σημερινού υφιστάμενου αριθμού, για 
απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 
έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου. 

14. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων 
οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν 
έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους Εργάτες που 
προσλήφθηκαν και ασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς 
υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί 

15. Ουδεμία δαπάνη γίνεται για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων κάτω από 
οποιοδήποτε Αρθρο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών. 
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Κλίμακα 

ΑΙ 
Α2 
A3 
Α4 
Α5 
Α6 
Α7 
Α8 
Α9 
Α10 
All 
Α12 
Α13 
Α14 
Α15 
Α16 
Πάγιος Μισθός 

£ 

1040X43
1072X54

1190X65

1260X78

1415X90

1860X96

2100X105 
2272X111 
2821X136 
3180X152 
3759X152 
4171X195 
4939X195 
5294X228 
6002X243 
6587X243 
8142 

1556 
1720 
1970 
2196 
2495 
2820 
3150 
3493 
3909 
4396 
4975 
5536 
6109 
6662 
7217 
7802 

1 
* Βασικοί μισθοί από την 1.1.1980 

* * Μισθοί περιλαμβάνουν, 10% γενική αύξηση του ' 82,4% του ' 86, 5.5% του ' 9], 
5.25%, του '94,2.5% του '97,1% '99, 2% 2000 

Στους υπολογισμούς λήφθηκαν 
Για 10% 
Για 4% 
Για 5.5% 
Για 5.25% 
Για 2.5% 
Για1% 
Για 2% 

γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 

υπ' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

όψη τα εξής minimum: 
£166 με limit Υ < 
£108 με limit Υ < 
£148,80 με limit Υ < 
£141,60 με limit Υ < 
£67,20 με limit Υ < 
£27 με limit Υ < 
£54 με limit Υ < 
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Πρώτη στήλη 
Νέες θέσεις που ιδρύθηκαν 

Τεχνικοί Μηχανογράφησης 

Λεύτερη στήλη 
Αριθμός νέων 

θέσεων 
Πρόσληψης 

6 

Τρίτη στήλ.η 
Μισθοδοτικές κλίμακες 

Κλίμακες Α4-7 

Τέταρτη στι'/λη 
Αναφορά στα δελτία 

Δαπανών του Πρώτου 
Πίνακα 

Κεφ. 

10.2 

Άρθρο 

2100 

Εδάφιο 

(6) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 
ΤΡΠΌΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Α 

Κεφάλαιο 

Όλα 

Άρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου 

(Υπεύθυνος Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο 
Λειτουργό στον οποίον εκχωρείται εξουσία από τον 

υπεύθυνο Λειτουργό) 

-.- -\ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Π Σ Μ Ο Σ 2 Ο ^ ^ ^ ^ & ^ 0 ? ■ 

Κεφάλαιο 

Όλα 

Άρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου 

(Ελέγχων Λειτουργός και περιλαμβάνει κάθε άλλο 
Λειτουργό στον οποίον εκχωρείται εξουσία από τον 

ελέγχοντα Λειτουργό) 


