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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Αιμένων Κύπρου του 1996 Νόμος 
του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 37(11) του 1997 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 
ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 
ΕΠΕΙΔΗ δυνάμει του άρθρου 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Προοίμιο. 

Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμων ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε ^ ™υ 1987 
νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός 52 του 1988. 
αυτού καταρτίζεται και κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση 
κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρονται σ' αυτόν. 

ΕΠΕΙΔΗ αποδείχτηκε ότι ορισμένα ποσά που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή 38(H) του 1996. 
των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπο

λογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1996 είναι ανεπαρκή. 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει ανάγκη διενέργειας δαπανών για σκοπούς για τους 

οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου Νόμο του 1996. 

1.0 Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Συνοπτικός 
της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 1996 Νόμος του 1997 . τίτλος. 

2. Επιπρόσθετα προς τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως πιστώσεις Έγκριση 
που έχουν ειδικευτεί για τη χρήση της Αρχής Λιμένων Κύπρου ή που μετέπειτα από^Τταμείο 
δυνατό να ψηφιστούν νόμιμα ως τέτοιες για την ίδια χρήση εγκρίνεται όπως τις Αρχής 
πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για Κύπρου 
τη χρήση του έτους που λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου 1996 ποσό που ποαον 
δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες δέκα χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της τη χ ρ ή σ η

 γ ια 

Αρχής Λιμένων Κύπρου για την περίοδο αυτή. του έτους, 
που λήγει 
την 31η Δεκεμ
βρίου 1996. 

3. Το ποσό που χορηγείται με βάση το Αρθρο 2 χορηγείται ως πίστωση που Ειδίκευση 
c , , , ,Λ των ποσών 

εχει ειδικευτεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στο κεφάλαιο που θα 
και άρθρο που περιέχεται στον Πρώτο Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το δαπανηθούν 
ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο τούτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ^νακας. 
και δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και σκοπούς που αναφέρονται και καθορίζονται 
ειδικά στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

4. Ο Λειτουργός που αναφέρεται στο Συμπλήρωμα ορίζεται ως εκείνος που Λειτουργοί 
ασκεί έλεγχο στα κονδύλια που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα αυτό. έλεγχο σκΓ 

κονδύλια. 
Συμπλήρωμα. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 
(άρθρο 4) 

Λειτουργοί που ασκούν Έλεγχο επί των Κονδυλίων 

Άρθρο Ελέγχων Λειτουργός που καλύπτει και κάθε άλλο λειτουργό 
στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Ελέγχοντα Λει
τουργό 

Όλα Γενικός Διευθυντής 

Κεφάλαιο 

Όλα 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(άρθρο 3) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1996 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟ ΣΚΟΠΟΣ 

2 
2 
2 
2 
2 

005 
005 
005 
005 
005 

009 
006 
007 
008 
018 

£ 

250.000 
24.000 
29.000 

1.500 
5.500 

Παρακαλώ δείτε "Επεξη
γήσεις" στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" 
αυτού του Πίνακα. 

310.000 
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ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ν . , Υπο
Κεφα Α ρ δ ι α ί . 
λαιο θρο 

ρεση 

Λεπτομέρειες 
Εξόδων 

Προϋπο
λογισμός 

για τη χρήση 
του χρόνου 

1996 

Αναθεω
ρημένος 
Προυπο Διαφορές 
λογισμός επί πλέον + 

για τη ήεπίέλατ
χρήση τον 

του χρόνου 
1996 

£ £ 

Επεξηγήσεις 

005 
009 

005 

006 

007 

008 

Υπερωρίες: 
Επιδόματα σε Υπαλ

λήλους για υπηρεσία 
πέραν των κανονικών 
ωρών εργασίας τους. 1.326.000 1.576.000 +250.000 

Συνεισφορές στα διά
φορα Ταμεία της 
Κυβέρνησης 

Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

Ταμείο Πλεονάζοντος 
Προσωπικού 

534.000 558.000 +24.000 

36.000 65.000 +29.000 

Τέλη Βιομηχανικής 
Κατάρτισης 

018 Ταμείο Αμυνας 

ΣΥΝΟΛΟ 

31.500 

116.500 

33.000 

122.000 

+1.500 

+5.500 

Η υπέρβαση οφείλεται 
στη σημαντική αύξηση 
στην υπερωριακή απα
σχόληση για να μπορέσει 
η Αρχή να αντεπεξέλθει 
στην αυξημένη κατά 
περίπου 80% κίνηση στο 
διαμετακομιστικό εμπό
ριο. 

Λόγω της αύξησης στο 
κονδύλι 2 005 009 
"Υπερωρίες". 

Η υπέρβαση οφείλεται: 
(α) Στην τροποποίηση 

των κανονισμών 
του Ταμείου σύμ
φωνα με την 
Εγκύκλιο αρ. 1391 
ημερ. 28.2.1996· 
και 

(β) λόγω της αύξησης 
στο κονδύλι 2 005 
009 "Υπερωρίες". 

Λόγω της αύξησης στο 
κονδύλι 2 005 009 
"Υπερωρίες". 

Λόγω της αύξησης στο 
κονδύλι 2 005 009 
"Υπερωρίες. 

2.044.000 2.354.000 +310.000 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


