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Ο περί Προϋπολογισμού του θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2001 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 25(11) του 2001 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 
ΣΤΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΜΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ 
ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 των Νόμων περί Νομικών Προσώπων Δημό

σιου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) του 1987 μέχρι 1991 ο ετήσιος 
Προϋπολογισμός κάθε Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου και κάθε 
συμπληρωματικός προϋπολογισμός καταρτίζονται και κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που 
αναφέρεται σ' αυτόν. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του 
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 
2001, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα 
από οποιοδήποτε νόμο. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρι

κού Οργανισμού Κύπρου Νόμος του 2001. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη 

χρήση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργό
τερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του 
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους 
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2001 ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρία 
εκατομμύρια, τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσιες σαράντα 
τρεις λίρες, για κάλυψη των δαπανών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
για την περίοδο αυτή. 

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία 
Δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα. 

Προοίμιο. 
194 του 1987 
318 του 1987 
52 του 1988 
69 του 1989 

186 του 1991. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής 
από το 
Ταμείο του 
Θεατρικού 
Οργανισμού 
Κύπρου 
ποσού 
£3.398.843 
για τη χρήση 
του έτους 
που λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 
2001. 

Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος 
Πίνακας. 


