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Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ)                                                                                                                                                  Ν. 49(IΙ)/2017 
Αρ. 4337, 15.12.2017                               

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2017 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 49(IΙ) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ 

 

Προοίμιο. 
40(II) του 2017. 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Νεολαίας του 2017 Νόμο του 2017 είναι ανεπαρκή, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για τους σκοπούς για τους οποίους 

δεν γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2017 Νόμο του 
2017, 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 

Οργανισμού Νεολαίας Νόμος (Αρ. 1) του 2017. 
  
Έγκριση 
πληρωμής από 
το Ταμείο του 
Οργανισμού 
Νεολαίας ποσού 
ύψους €300.000 
για τη χρήση του 
έτους που λήγει 
στις 31 
Δεκεμβρίου 
2017. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη ψηφισθεί νόμιμα για τη χρήση από τον 

Οργανισμό Νεολαίας ή που είναι δυνατόν να ψηφισθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για τη χρήση 
αυτή, εγκρίνεται να πληρωθεί από το Ταμείο του Οργανισμού Νεολαίας και να χρησιμοποιηθεί για 
τη χρήση του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ποσό που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες 
χιλιάδες ευρώ για την  κάλυψη των δαπανών του Οργανισμού Νεολαίας για την περίοδο αυτή. 

  
Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος 
Πίνακας. 
 

3. Το ποσό που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη 

πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στην κατηγορία δαπανών και στο 
Άρθρο που περιέχεται στον Πρώτο Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται 
στην κατηγορία δαπανών και στο Άρθρο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις 
υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και καθορίζονται ειδικά στην κατηγορία δαπανών 
και στο Άρθρο αυτό. 

  
Λειτουργοί που  
ασκούν έλεγχο  
επί των  
κονδυλίων.  
Συμπλήρωμα. 

4. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν 

έλεγχο επί των κονδυλίων που αναφέρονται σ’ αυτό. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

('Αρθρο 3) 

     

ΑΡΘΡΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

      €  

 04371 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ'' 300.000 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

300.000 

   

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

('Αρθρο 4) 

 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝ  ΕΛΕΓΧΟ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

 

                                                                               Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει και  

                                                                               κάθε άλλο Λειτουργό στον οποίο εκχωρείται 

Κατηγορία δαπανών                'Αρθρο                        εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)   

  'Ολες                                    'Ολα                           Εκτελεστικός Γραμματέας Οργανισμού Νεολαίας 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

