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Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2002 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 16(11) του 2002 
ΝΟΜΟΣ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗ

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

Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 1991 ο ετήσιος '*»«>«<9»7 
Προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου' και κάθε » S S ! 2 £ 

στη 69 του 1989 συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται , 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία , M t O T ' " ' ' 
που αναφέρεται σ' αυτόν. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Χρη
ματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002 
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 Swwmxdc 

τιστηριου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2002. τίτλος. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη Έγχυση 

χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργό- Άλ^'>νκα™ 
τερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κ 
Χρηματιστηρίου Αξιων Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα τί"τ^'ίυν 

μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2002 ποσό που δεν υπερβαίνει τα οκτώ ™ Γ Κ Λ τ ο° υ 

εκατομμύρια διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες και εξακόσιες εξήντα λίρες για «·235·«0ΤΜ» 
την κάλυψη των δαπανών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την "κ,ΓΖ °ν 

περίοδο αυτή. k^™ 
3ΙηΔοα·μ(ϊοίοιι 
2002. 
Ειδίκευση των 
ποαών ποη θα 

3. Ιο ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευ
μένη πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελ
τία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Π ίνακα. Κ ? " * ' 

Πίνακας. 
4.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το Χοησψοποίηση 

ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που ανα «»iiiewoei

τ ΐ^° . ! τ α Ι κ α ί ._ ε | ε ! , δ ΐ κ ε ύ ί η : τ α ΐ ! cmioTOLXa> κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο νΓ«\Γ"μ έ 

για την 
κάλυψη 
Ελλείμματος 
άλλων άοΟρω 
κάτω από το 

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 
Π ίνακα: 

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση στις υποκατηγορίες «Αντιμισθίες 
Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γρα

' , '" — A  ) ™v*.w «**w n.«vc uywyu υ ι υ ν ι ί ρ ω τ ο νωνάρΟοων 
11 ινακα οεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ^ια τιν 

ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, j £ f f i Z 
οποιοδήποτε περίσσευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω «λλωνάοΟρων 
υπηρεσίες και σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στο εν λόγω Χ«τω «^i ™ 
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Ιδρυση και 
κατάργηση 
Θέσεων. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 
Πρώτο 
Μέοος. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 
Δεύτερο 
Μέρος. 
Λειτουργός 
που ασκεί 
έλεγχο 
πάνω οτα 
κονδύλια. 
Τρίτος 
Π ίνακας, 
Μέρος Α. 

Λειτουργός 
υπεύθυνος 
για την 
είσπραξη 
των εσόδων. 
Τρίτος 
Πίνακας. 
Μέρος Β. 

φείου» του Κεφαλαίου 10 «Τακτικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δε δύνα
ται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδή
ποτε ποσού έχει δαπανηθεί οε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων άρθρων ή 
σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλ' ούτε και οποιαδήποτε 
εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου 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 Οικονομι
κών, να μεταφερθούν πιστώσεις από το Άρθρο «Εξαιρετικές, Επείγουσες και 
Απρόβλεπτες Δαπάνες» και «Συμβάσεις προηγούμενων ετών», του Κεφαλαίου 
«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 (Ι) 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. 

5.—(1) Στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ιδρύονται οι νέες θέσεις που 
ορίζονται στην πρώτη στήλη του Δεύτερου Πίνακα, ο αριθμός των οποίων 
αναφέρεται στη δεύτερη στήλη του ίδιου Πίνακα και ο μισθός των οποίων 
εξειδικεύεται στην τρίτη στήλη του ίδιου Πίνακα απέναντι από την κάθε θέση 
αντίστοιχα. 

(2) Οι θέσεις που αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα 
καταργούνται. 

6. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα — Μέρος Α ορίζεται 
ως Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Χρηματιστηρίου. 

7. Ο λειτουργός που αναφέρεται στον Τρίτο Πίνακα — Μέρος Β ορίζεται 
ως Λειτουργός για την είσπραξη των εσόδων του Χρηματιστηρίου. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΕΣΟΔΑ 

Πραγματικά Προϋτι Λ ο γ ι σ μ ό ς Προϋπολογισμός 
2000 2001 2002 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

Λειτουργικά έσοδο 

Τόκοι Εισπρακτέοι και άλλα έσοδα 

Μείον δικσιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

. . »/ολο εσόδων 

9.632.451 

1.399.863 

11.032.314 

9.927.418 

7.042.110 
629.500 

7.671.610 

(1.104.896) (767.161) 

6.904.449 

5.025.375 

455.750 

5.493.1251 

(549.312) 

4.943.8121 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τακτικές δαπάνες 

(μη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου) 
Εξαιρετικές, επείγουσες & απρόβλεπτες δσπάνες 

Σύνολο δαπανών 

Πλεονασμό πριν από δαπάνες για τις οποίες δεν απσιτείτει 
εκροή μετρητών 

Δαπάνες για τις οποίες δεν απαιτείται εκροή μετρητών: 
"οσβέσεις 

(Ελλαμα) /Πλεόνασμα για το έτος πριν τη φορολογία 

Φορολογία (περιλαμβάνεται στο Κεφάλσιο 10.3 Άρ6ρο 3600, 

Τακτικές Δαπάνες) 

(Ελλειμσ) / Πλεόνασμα έτους μετά τη φορολογία 

2.070.355 

2.070.855 

7.β56.563 

(343.129) 

(1.728.810) 

5.784.624 

3.974.076 

250.000 

4.224.076 

2.580.373 

(1.016.749) 

1.663.624 

4.174.025 

300.000 

4.474.025 |' 

469.767 

.239.571) 

(769.784)| 

Σημε ίωση 

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2001 έχει μεταβληθεί για να συμπεριλάβει φορολογίσ που έχει πληρωθεί κατά το έτος 2001. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
2000 2001 2002 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Πάγιο ενεργητικό 
Επενδύσεις 

1.539.320 
1.849.042 
3.388.362 

2.509.039 
5.400.000 
7.909.039 

3.200.469 
4.745.210 
7.946.679 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Χρεώστες 
Υπόλοιπα τραπεζών κσι μετρητά 

2.318.600 
9.759.687 

12.078.287 

3.000.000 
1.739.770 
4.739.770 

1.000.000 
601.712 

1.601.712 

Σύνολο ενεργητικού 15.466.649 12.648.809 9.548.391 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Αποθεματικά 
Λογαριασμός αποτελεσμάτων 10.982.838 8.818.175 8.048.391 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Φορολογία πληρωτέα 3.532.856 1.830.535 

Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Πιστωτές 

Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων 

950.905 

15.466.649 

2.000.000 

12.643.309 

1.500.000 

9.543.391 

Σημείωση 
Ο Προϋπολογισμός του έτους 2001 έχε, μεταβληθεί για να συμπεριλάβει φορολογ,α που εχε, πληρωθεί κατά το 

έτος 2001. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 
(Ελλειμσ) / Πλεόνασμα έτους πριν ιη φορολογία, 
όπως έχει αναπροσαρμοστεί 

Διορθώσεις στοιχείων. 
Αποσβέσεις 
Ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
Τόκοι εισπρακτέοι 
Τόκοι πληρωτέοι 
(ΕΛλειμα) / Πλεόνασμα από λειτουργικές δραστηριότητες 
πριν τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση / (Αύξηση) στους χρεώστες 
(Μείωση)/Αυξηση στους πιστωτές 
Εισροή μετρητών οπό λειτουργικές δραστηριότητες 
Οοοολογΐα 

Καθαρή (εκροή) / εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 
2000 2001 2002 

Λ Κ ΛΚ ΛΚ 

7.513.434 

343.129 
(200) 

(512.488) 
13.369 

7.357.744 
1.808.587 

254.748 
9.431.079 

9.431.079 

1.663.624 

1.016.749 

-
(475.500) 

-

2.204.873 
(1.800.000) 

2.750.250 
3.155.123 

(1.802.220) 

7.352.903 

(769.734) 

1.239.571 
. 

(377.750) 
3.000 

95.037 
2.000.000 
(500.000) 
1.595.037 

(1.S30.635) 

(23S.S98) | 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αναπροσαρμογή λόγω μη αγοράς Κυβερνητικών χρεογράφων 
Αποπληρωμή Κυβερνητικών χρεογράφων 
Αγορά στοιχειών πάγιου ενεργητικού 
Πώληση στοιχειών πάγιου ενεργητικού 
Τόκοι που εισπράχτηκον 

Κσθορή εισροή /(εκροή) μετρητών από/για επενδυτικές δραστηριότητες 

(388.121) (3.500.000) 653 790 
400.000 

(963.786) (1.844.560) (1.331 000) 
200 

513.508 475.500 

(433.199) (4.869.060} 

377.750 

(899.460) [ 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Τόκοι που πληρώθηκον 

Καθαρή εκροή μετρητών γιο χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(13.863) 

(13.869) 

(3.000) 

(3.000)[ 

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

Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητό στο τέλος του έτους 

!. 979.011 
780.676 

3.759.637 

(3.516.157) 
5.255.927 

1.739.770 

(1.138.058) 
1.739.770 

601.7121 

^.πυειωση 
Ο Προϋπολογισμός του έτους 2001 έχει μετσβληοεί y,c vc συμπεριλάβει φορολογία που έχει ττληρω6εί κότα το έτος 2001. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Κεφ. Πηγές Εσόδων 

Σύνολο εσόδων 

01 Δικαιύματο εγγραφής 

02 Ετήσιες συνδρομές 

03 Τόκοι εισπροκτέοι 

04 Αλλσ έσοδο 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

2000 

ΛΚ 

2001 

Λ Κ 

2002 

Λ Κ 

Ϊ11 .032.315 7.571.610 5.493.125: 

886.304 

8.746.146 

512.488 

887.376 

438.750 

6.603.360 

475.500 

154.000 

351.250 

4.675.125 

377.750 

89.000 

Αύξηση+ 

Μείωση -

ΛΚ 

-2 .178.485 

-87.500 

-1.928.235 

-97.750 

-65.000 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2002 . 
Λ Ε Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν 

Κεφ. Αρθρο Περιγραφή Εσόδων 

100 Δικσιώυατα Ewoamnc 

Πραγματικά 
2000 

Προϋπολογισμός Προυπολο/ισμός 
2002 

Αύξηση* 
Μείωση 

101 Δικαιώματα εγγραφής Μελών 
102 Δικαιώματα εγγρ. χρηματιστηριακών εκπροσώπων 

103 Δικαιώματα υποβολής ατήσεων από εκδότες 
104 Αρχική εγγραφή εταιρειών 
105 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξαγορές και συγχωνεύσεις 

106 Χρέωση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

107 Χρέωση δικαιώματος για ένωση με TCP/IP 
108 Δικαιώματα για άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης 

109 Δικαιώματα για μεταφορά σε λογαριασμό διαπραγμάτευσης 

110.000 
48.500 

304.625 
367.530 

36.000 

17.600 

-

50.000 
25.000 

145.750 
165.000 
20.000 

33.000 

-

25.000 
10.000 

110.750 
170.000 
20.000 

11.000 

4.500 

-25.000 
-15.000 

-35.000 
5.CO0 

. 
-22.000 

4.500 

02 200 Erncttc συνδοουές και δικαιώυστα 

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

205 Πώληση χρηματιστηριακής πληροφόρησης 
206 Συνδρομές εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων 
207 Ετήσια εισφορά εκδοτών για τήρηση μητρώου 
203 Δικαιώματα vie εταιρικές δραστηριότητες 

ι οκοι εισπρακτέο: 

301 Τράπεζα 
302 Χρεόγραφα 

4C0 Άλλα έσοοσ 

401 Δικαίωμα εξέτασης Χρηματιστών 
402 Σεμινάρια / εκδηλώσεις 
403 Πρόστιμα σε Μέλη και Εταιρείες 
404 Πώληση εγγράφων 
405 Παραλαβή κείμενων προσφορών 
4C6 Πώληση κανονισμών και εγκυκλίων 
407 Εκτύπωση καταστάσεων επενδυτών 
40Β Κέρδος από πώληση πάγιου ενεργητικού 
409 Αλλα διάφορα 

5.SS0.749 
1.447.873 
1.150.498 

107.111 

134.065 
15.850 

-

' 
8.746.146 

385.786 
126.702 

512.438 

25.350 

-
766.529 

77.177 

-
13.520 

• 
200 
500 

| 887.376 

4.75C.000 
948.860 
5OC.00O 
240.000 

152.000 
12.500 

-
' 

6.503.360 

97.500 
378.000 

475.500 

25.000 
2.D00 

100.000 
5.000 
1.500 

17.500 

3.000 

154.000 

2.533.750 
815.025 
250.000 
25.000 

144.600 
12.500 

758.000 

76.250 

4.675.125 

55.745 
321.005 

377.750 

5.000 

-
50.000 

5.000 

4.000 
22.000 

. 
3.000 

S9.000 

-2.15S.250 
-133.335 
-250.000 
-215.000 

-7.400 

-
758.000 

76.250 

-1.928.235] 

-40.755 
-56.395 

-97.750! 

-20.000 
-2.000 

-50.000 

-
-1.500 

-13.500 
22.000 

. 

-65.000 
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Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι 2 0 0 2 
Σ Υ Γ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ο Ο Ε Ι Λ Ω Ν ΚΑΙ Δ Α Π Α Ν Ω Ν 

Κεφ. ΑρΒρο Κατηγορία Δαπάνης Πραγματική 
Δαπάνη 

2CC0 

ΛΚ 

Τ ύ ν η λ η ί π τ τ α ν ώ ν 2.693.717 

Προϋπολογισμός 

2001 

ΛΚ 

.670.676 

Προϋπολογισμός 

200 
ΛΚ 

8.235.660 

Αύξηση* 

Μίίωση 

ΛΚ 

364.784 

10 

70 

30 

1000/2000/3000 

4000 

5000 

Τακτικές δαπάνες 

Αναπτυξιακές δαπάνες 
Μη προβλεπόμενε; δαπάνες και αποσεματικό 

2.073.800 

619.917 

5.776.316 

1.844.560 

250.000 

6.004.660 

1.931.000 

3C0.000 

228.344 

8S.440 

50.000 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 3) 

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2002  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αριθμοί 11001999 
21002999 
31003290 

Αποτελούν υποδιαιρέσεις των άρθρων 1000, 2000 και 3100 για τκ 
υποκατηγορίες των δαπανών «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές 
Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου». Σύμφωνα με το Αρθρο 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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5. Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με 
πρόταξη μια αγκύλη ([). 

6. 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. 

7. 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. 

S. Ανεϊάρτητα 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. 

9. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή 
κανονισμό κατά την ημέρα 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 τα 
επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση του άρθρου αυτού και να καλυφθεί 
από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού 
Διευθυντή 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 

10. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 3100 «Έ5οδα 
Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στο άρθρο 
αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 

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

12. 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. 

13. 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 TOUC Epγάτεc που 
προσλήφθηκαν και ασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς 
υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

14. Ουδεμία δαπάνη γίνεται για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων κάτω από 
οποιοδήποτε Αρθρο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Πρώτη στήλη 
Νέες θέσεις -ου ιδρύθηκαν 

Ποώτος Λειτουργός 

Δεύτερη στήλη 
Αριθμός νέων 

θέσεων 

1 

Τρίτη στήλη 
Μισθοδοτικές κλίμακες 

Κλίμακα ΑΙ4 

Τέταρτη στήλη 
Αναφορά στα δελτία 

Δαπανών του Πρώτου 
Πή'ακα 

Κεφ. 

10.2 

Αρθρο 

2100 

Εδάφιο 

(2) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ - - . : 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΡΟΣ - ΚΑΤΑΡΠΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Πρώτη στήλη 
Θέσεις που καταργήθηκαν 

Βοηθοί Γραφείς 

Δεύτερη στήλη 
Αριθμός θέσεων 

Τρίτη στήλη 
Μισθοδοτικές κλίμακες 

Ι 

2 Α1-2-5 

Τέταοτη στήλη 
Αναφορά στα δελτία 

Δαπανών του Πρώτου 
Πίνακα 

Κεφ. Αρθρο Ι Εδάφιο 

10.2 ! 2100 ! (8) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Α 

Κεωάλαιο 

Όλα 

Αρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου 

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

ελέγχοντα Λειτουργό) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΟΝ 
ΜΕΡΟΣ Β 

Κεφάλαιο 

Όλα 

Άρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου 

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

υπεύθυνο Λειτουργό) 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΜΙΣΘΟΛΟΤΙΚΕΣ .ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Κλίμακα 

ΑΙ 
Α2 
A3 
Α4 
Α5 
Α6 
Α7 
AS 
Α9 
Α10 
All 
Α12 
ΑΙ 3 
ΑΙ 4 
ΑΙ 5 
Α16 
Πάγιος Μισθός 

1040X43-1556 
1072X54-1720 
1190X65-1970 
1260X7S-2196 
1415X90-2495 
1860X96-2820 
2100X105-3150 
2272X111-3493 
2821X136-3909 
31S0X152-4396 
3759X152-4975 
4171X195-5536 
4939X195-6109 
5294X228 - 6662 
6002X243-7217 
6587X243 - 7802 
8142 

Βασικοί μισθοί από την 1.1.1980 

Μισθοί περιλαμβάνουν, 10% γενική αύξηση του ' 82, 4% του '86, 5.5% του '91, 
5.25%, του '94, 2.5% του '97, 1% '99, 2% 2000. 

; υπολογισμούς λήφθηκαν υπ' όψη τα εξής minimum: 
Για 10% 
Για 4% 
Για 5.5% 
Για 5.25% 
Για 2.5% 
Για 1% 
Για 2% 

γενική αύςηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 

£166 με limit Υ < 
£10S με limit Υ < 
£14S,S0 με limit Υ < 
£141,60 με limit Υ < 
£67,20 με limit Υ < 
£27 με limit Υ < 
£54 με limit Υ < 


