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Ο περί Συμπληρωματικού Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ύ της Αρχής Τηλεπιχοινων ,ών Κύπρου 
Νομός (Αρ. 3) του 2003 εκδίδεται με δημοσίευα. , στην 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 

Επίσημη Εφημερίδα τ η; 
του σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

Προοίμιο. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το Ταμείο 
τΐ|; Αρχής 
Τηλεπι
κοινωνιών 
Κΐ'.ιρον 
ποσού 
tl4.V50.000 
γΐίΐ τη χρήση 
τοι» έτους που 
λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 
2003. 
Ειδίκευση πον 
,~Τ Οίτων που θα 
δαπανηθούν. 
Ποώτος 
Πίνακας. 

Λειτουργοί 
που ασκούν 
έλεγχο 
πάνω στα 
κονδύλια. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 

Αριθμός 70(11) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(ΑΡ. 3) ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ 
ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για του; σκοπούς που προβλέπονται στον πεοί Προϋπο
λογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο του 2003 είναι ανε 
παρκή· και 

ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για τους σκοπούς για 
τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αο/ή
Γηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμο του 2003. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληοωιιατικού Ποοϋπολο

γισμου της Αρχής Ι (^επικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2003.'" 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως ειδικευμένες 

πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ή που είναι 
δυνατό να ψηφιστούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιε* για τη χρήση αυτή εγκοίνε
ται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και 
χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2003 
ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα εκατομμύρια, εννιακόσιες πενήντα 
χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύποου 
για την περίοδο αυτή. 

Ν 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφά
λαιο και άρθρο του Πρώτου Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί 
και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και ειδικά 
καθορίζονται στο κεφάλαιο κα.ι άρθρο αυτό. 

4. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα ορίζεται ως ο Λει
τουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια 

http://tl4.V50.000
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΕΦ. ΑΡΘΡΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 
Μ 

ΣΚΟΠΟΙ 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ (ΤΑΚΤΙΚΕΣ) 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

20 471 ' Εξοδα αδειών λειτουργίας 3.000.000 Διάδεση των 
αναγκαίων 
πιστώσεων για 
Kcu\uyn της 
δαπάνης για 
εξασφάλιση αδειών 
λειτουργίας. 

30 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

329 ' Αδετες Χρήσης Συχνοτήτων 11.950.000 Διάθεση των 
αναγκαίων 
πιστώσεων για 
κάλυιιη της 
δαπάνης για 
εξασφάλιση ειδικών 
αδειών χρήσης 
συχνοτήτων. 

ΣΥΝΟΛΟ 14.950.000 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Κεφάλαιο "Αρθρο Ελένγων Asrroupvoc και περιλαμβάνει κάδε 
άλλο Λειτουανό στον οποίον εκγωρείται εξουσία 

από τον ελένγοντα Λειτουονό 

20 471 Γενικός Διευθυντής 

30 329 Γενικός Διευθυντής 


