
E.E., Παρ. I, 
Αρ. 2320, 6.5.88 

1341 Ν. 52/88 

Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμιών) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 52 του 1988 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΨΗΦΙΣΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1987 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1988 και θα αναγινώσκηται ομού μετά των περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 (εν τοις 
εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμοι του 1987 και 1988. 

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου διαγράφεται και 
αντικαθίσταται διά των ακολούθων νέων εδαφίων: 

«(2) Έκαστος προϋπολογισμός του οικείου νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου απεικονίζει, καθ' ο μέτρον είναι πρακτικώς 
δυνατόν, τα κονδύλια τα απαιτούμενα διά την αντιμετώπισιν των 
δαπανών αυτού, το ενεργητικόν και το παθητικόν αυτού, κατά την 
λήξιν του συμπληρωθέντος προηγουμένου οικονομικού έτους, τον 
τρόπον καθ' ον το ενεργητικόν είναι επενδεδυμένον ή τηρείται και 
λεπτομέρειας όσον αφορά εις τας εκκρεμείς υποχρεώσεις. 

(3) Έκαστος προϋπολογισμός του οικείου νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου και πας συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού 
υποβάλλονται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων, υπό μορφήν 
νομοσχεδίου, κατόπιν επεξεργασίας αυτού υπό του Υπουργικού Συμ
βουλίου, υπό του κατά περίπτωσιν καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού 
προς ψήφισιν. 

(4) Έκαστος προϋπολογισμός του οικείου νομικού προσώπου 
κατατίθεται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων το αργότερον τρεις 
μήνας προ της υπό του οικείου αυτού νόμου καθοριζομένης ημερο
μηνίας ενάρξεως του οικονομικού έτους εις ο ούτος αναφέρεται. Εάν 
ο προϋπολογισμός ούτος δεν ψηφισθή υπό της Βουλής των Αντι
προσώπων μέχρι της ημέρας ενάρξεως του οικονομικού έτους εις ο 
ούτος αφορά, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται δι' Αποφάσεως 
αυτής να παράσχη εξουσιοδότησιν ενεργείας οιασδήποτε απαιτου
μένης δαπάνης υπό μορφήν δωδεκατημορίου, καθ' ον τρόπον παρέχει 
την εξουσιοδότησιν της εις την περίπτωσιν του κρατικού προϋπο
λογισμού.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
194 του 1987 
318 του 1987. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
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Τροποποίησις 
του Πίνακος 
του βασικού 
νόμου. 

3. Ο Πίναξ τρυ : βασικού νόμου τροποποιείται δια της προσθήκης εις 
το τέλος αυτού των ακολούθων νομικών προσώπων: 

!8. Το Ταμείον Κοινωνικών Ασφαλίσεων το καθιδρυθέν 
δυνάμει του «ερί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. 

4! του 1980 
48 του !982 
ίί του ί 98 J 
7 του Ι984; 
ίΟτου 1985-
Ιίότου 1985 
4 τον ;987 

199 .ν.· 2987" 
214 το. 1987; 
8 του Ί 967 
25 του ί?68 
11 του ι9δ9 
26 του 1970 
34 του 1972 
66 του 1972 
5 u i ;973 

85 χοχ, 1979 
55 του 1980/ 
24 του Ι967--
ί7του 1968 
δ"? του 1972 
6 του 1973 
i του 1975 
18 του 1977 
30 του 1979 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του 1979 
54 του 1980 
12 του 1983 
67 του 1987. 

Γ-, -\> Χεντρικόν Ταμείον Αδειών, το καθιδρυθέν 
< uvxpiu του πεοΐ Ετησίων Αδειών Μετ ' Απολαβών Νόμου. 

2G; Το 
χείθιδρυβί·.'. 
:^όμου,?>. 

Ι'αμεϊον 
δυνάϋε^ 

διά Πλεονάζον Προσ.ωπνκόν; το 
ΓΌΟ περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Τυπώθηκε: στο · Τυπογραφείο της Κυπριακής 4:Δημόκρατίας, Λευκωσία. 


