
Ε.Ε. Παρ. I(II) 1 3 8 4 N . i8(H)/2003 
Αρ. 3702, 28.3.2003 

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2003 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

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

186 του 1991 
19(1) του 2001. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το Ταμείο του 
Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου 
ποσού 
£5.664.189 
για τη χρήση 
του έτους 
που λήγει την 
31η Δεκεμβρίου 
2003. 

Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος 
Πίνακας. 
Χρησιμοποίηση 
του 
περισσεύματος 
ορισμένων 
άρθρων για 
την κάλυψη 
του ελλείμματος 
άλλων άρθρων 
κάτω από το 
ίδιο Κεφάλαιο. 

Αριθμός 18(11) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑ 

ΕΠΕΙΔΗ, με βάση το άρθρο 3 των Νόμων περί Νομικών Προσώπων Δημόσιου 
Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) του 1987 μέχρι 1991, ο ετήσιος Προϋπολογι

σμός 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 Χρημα
τιστηρίου Αξιών Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003 για τις 
οποίες δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψη, 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματι

στηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 2003. 
2. Επιπρόσθετα με τα ποσά που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη 

χρήση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα 
νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Χρημα
τιστηρίου Αξιών Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα μηνών 
που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2003 ποσό που δεν υπερβαίνει τα £5.664.189 για 
την κάλυψη των δαπανών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για την περίοδο 
αυτή. 

3. Το ποσό που εγκρίνεται, δυνάμει του άρθρου 2, χορηγείται ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπα
νών που περιλαμβάνονται στον Πρώτο Πίνακα. 

4 — (1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφυλάξεως, εφόσον το 
ολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρο
νται και εξειδικεύονται, αντίστοιχα, κάτω από κάθε άρθρο στον Πρώτο Πίνακα 
δεν υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη 
πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα, οποιοδήποτε περίσ
σευμα προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς 
είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που 
ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπα
νήθηκε, με βάση τον παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με 
την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την 
κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε άλλο 
άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα: 

Νοείται ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση στις υποκατηγορίες «Αντιμισθίες 
Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γρα
φείου» του Κεφαλαίου 10 «Τακτικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δε δύναται 
να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε 
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ποσού έχει δαπανηθεί σε οποιοδήποτε των προαναφερόμενων υποκατηγοριών ή 
σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου, αλλά ούτε και οποιαδήποτε 
εξοικονόμηση σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου δύναται να δια
τεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού 
οποιουδήποτε από των πιο πάνω αναφερόμενων υποκατηγοριών: 

Νοείται περαιτέρω ότι οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως 
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται εξοικονόμηση για τους σκοπούς 
του άρθρου αυτού. 

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προβλέπεται στο 
εδάφιο (1) πιο πάνω, δύναται, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, 
να μεταφερθούν πιστώσεις από το άρθρο «Εξαιρετικές, Επείγουσες και Απρόβλε
πτες Δαπάνες» και «Συμβάσεις προηγούμενων ετών», του Κεφαλαίου «Μη Προ
βλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν 
για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού δαπανηθεί σε οποιοδήποτε 
άλλο άρθρο του Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα. 

(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα 
με τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, κατατίθεται έκθεση από τον εν λόγω Υπουργό 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που αναφέρει τις περιπτώσεις για τις οποίες 
δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε. 

(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων, κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέ
πεται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λει
τουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση 
καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα 
διενεργηθεί. 

5. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα  Μέρος Α ορίζεται ως 
Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια του Χρηματιστηρίου. 

6. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα  Μέρος Β ορίζεται ως 
Λειτουργός για την είσπραξη των εσόδων του Χρηματιστηρίου. 

Λειτουργός 
που ασκεί 
έλεγχο πάνω 
στα κονδύλια. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 
Μέρος Α. 

Λειτουργός 
υπεύθυνος για 
την είσπραξη 
των εσόδων. 
Δεύτερος 
Πίνακας. 
Μέρος Β. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 V 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ : 

Λειτουργικά έσοδα 
Τόκοι Εισπρακτέοι και άλλα έσοδα 

Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαγορας' 

Σύνολο εσόδων 

Πραγματικά 

2000 
ΛΚ 

9,632,451 
1,399,864 

11,032,315 

(1,104,696) 

9.927.419 

Πραγματικά 

2001 
Λ Κ 

3.621,255 
1.385.207 

5,006,462 

(503,108) 

4.503.354 

Προϋπολογισμός 

2002 
ΛΚ 

5,026.375 
466,750 

5,493,125 

(549,312) 

4,943.813 

Προϋπολογισμός 

2003 
ΛΚ 

2,027,747 
690,158 

2.717.9051 

2.717.905ί| 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τακτικές δαπάνες 
(μη συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού φόρου) 
Εξαιρετικές, επείγουσες & απρόβλεπτες δαπάνες 

Σύνολο δαπανών 

("Ελλειμμα) / Πλεόνασμα πριν από δαπάνες για τις οποίες 

δεν απαιτείται εκροή μετρητών 

Δαπάνες για τις-οποίες δεν απαιτείται εκροή μετρητών: 
Αποσβέσεις 

(Ελλειμμα) / Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία 

Φορολογία (περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο 10.3 Αρθρο 36C0, 
Τακτικές Δαπάνες) 

(Ελλειμμα) / Πλεόνασμα έτους μετά τη φορολογία 

2,070,856 

| 2,070,856 

7,856,563 

2,526.395 

2,526.395 

1,976,959 

4,174,025 

300,000 

4,474,025 

469,788 

4,211,589 

200,000 

4,411.5891 

(1.693,683) 

(343,129) (699,883) (1,239,571) (1,532.764) 

Ι 

Ι 

7.513.434 

(1,728,810) 

5,784,624 ί 

1.277.076 

(255,276) 

-.■-1,021,800 :;-ϊ:ί 

: (769.783) 

- ' 

(769,783) 

Ι3.226.447)|| 

(50,000) 

. ■■■ - (3,276,447)|| 

Σημείωση 

1. Τα Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2003 συμπεριλαμβάνονται στις Τακτικές Δαπάνες 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 

'-.'., .ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ £'j Ι 
,, %Μ ': 

Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

2000 
ΛΚ 

2001 
ΛΚ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

2002 
ΛΚ 

2003 
ΛΚ 

Πάγιο ενεργητικό 
Επενδύσεις 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Χρεώστες 
Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητά 

Σύνολο ενεργητικού 

1,539,320 
1.349.042 

3,338,362 

2,318,600 
" 9,759,687 

12,078,287 

15.466.649 

1.810,529 
4,746,210 
6,555,739 

965,130 
9.246.844 

10,211,974 

16.768.713 

3,200,469 
4,746,210 

. 7,946,679 

1,000,000 
601,712 

1,601,712 

9.543.391 

2,171,794 
4,746,210 
6,918,004 

1,200.000 
3.016,640 
4,216,640 

11.134.644i! 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Αποθεματικά 
Λογαριασμός αποτελεσμάτων 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Φορολογία πληρωτέα 
Αναβαλλόμενο έσοδο 

Τρέχουσες υποχρεώσεις 
Πιστωτές 

Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων 

10,982,388 12,004,1 

3,532,856 1,985,911 
62,923 

950,905 2,715,191 

Ι 15.466.649 16.768.713 

8,048,391 

1,500,000 

7,071,721 

62,923 

4,000,000 

9.548.391 11.134.644 || 

http://11.134.644i
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' ■ ΤΑΜΕΙΑΚΗ POI-f 

Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 
("Ελλειμμα) / Πλεόνασμα έτους πριν τη φορολογία 

Διορθώσεις στοιχείων: 
Αποσβέσεις 
Ζημιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
Τόκοι εισπρακτέοι 
Τόκοι πληρωτέοι 

{Έλλειμμα) / Πλεόνασμα από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 
μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
(Αύξηση) / Μείωση στους χρεώστες 

Αύξηση / (Μείωση) στους πιστωτές 
Αύξηση στο Αναβαλλόμενο έσοδο 
(Εκροή) / Εισροή μετρητών αττό λειτουργικές δραστηριότητες 
Φορολογία 

Καθαρή (εκροή) Ι εισροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά Κυβερνητικών χρεογράφων 
Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργηπκοΰ 
Πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
Τάκοι που εισπράχτηκαν 

Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες 

κ Ι 

Πραγματικά 

2000 
ΛΚ 

7,5)3,434 ' 

343,129 
(200) 

(512.488) 
13.869 

7,357,744 

1,808.587 
264.748 

9,431.079 

9.431.079 

11.879 
(963,786) 

200 
513,508 

«33,199) 

Πραγματικό 

2001 
ΛΚ 

1,277,075 

699.883 
(49) 

(794.982) 

• 
1,181,928 

1,441,349 
1,764,286 

62.923 
4.450,486 
(1,802.221) 

2.543.255 

(2.857.163) 
(972,143) 

1,100 
707,103 

f3.1S1.10il 

Προϋπολογισμός 

2002 
ΛΚ 

(759,783; 

1,239.571 

-
(377,750) 

3.000 

95,033 

2.000.000 
(500.000) 

1.595,038 
(1,830,635) 

(■235,597) 

653,790 
(1.931,000) 

377.750 

«99,460) 

Προϋπολογισμός 

2003 
ΛΚ 

(3,226,447; 

1,532.764 

-
(419.158) 

5.000 

(2.107,342) 

(200,000) 
2,500,000 

62.923 
255.081 
(50.000) 

205,0811 

(1.702,600) 

• 419,158 

f733,442)| 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Τόκοι που πληρώθηκον 

Καθαρή εκροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Κα9ορή μείωση στα υπόλοιπα τραπεζών και μετρητών 
Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητών στην αρχή του έτους 

Υπόλοιπα τραπεζών και μετρητών στο τέλος του έτους 

(13,369) (3,000) (5.000) 

(13,869) 

8,979,011 
780,576 

■ 9.759,637 : ■: 

(512,343) 
9,759,687 

. 9.246.344 -

(3,000) 

(1,138,057) 
1,739,770 

"'·:-■·601.713 e 

(5,000)1 

(533,360) 
3,600,000 

■· 3.016.S40 

Σημειώσεις 

1. Το υπόλοιπα τραπεζών « ι μετρητών στην αρχή, του έτους στους Προϋπολογισμούς του έτους 2003 αντιστοιχούν σταπραγμαπκά ποσά που 

υπολογίζονται να είναι κοτοτεθημένα στις τράπεζες στην αρχή του έτους. 

http://f3.1S1.10il
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Κεφ. Πηγές Εσόδων Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση* 
Μείωση -

2000 2001 2002 2003 
ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

Σύνολο εσόδων 11,032,315- 5,006,462 ■5,493,125 4 - - : y i 2,717,905 - ■■.·.-2,775,219|| 

01 Δικαιώματα εγγραφής 886,305 324,233 351,250 
02 Ετήσιες συνδρομές 8,746,146 3,297,022 4,675,125 
03 Τόκοι εισπρακτέο; 512,488 794,983 ' 377,750 
04 Άλλα έσοδα 887,376 590,224 39,000 

484,400 
1,543,347 

419,158 
271,000 

133,150 
-3,131,778 

41,409 
182,000 

■ 
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ΚΕΦ. Αρβρο Περιγραφή Εσόδων 
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Πραγματικά Πραγματικά Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση* 

2000 2001 2002 2003 ΜΕΪωση -

100 Δικαιώματα εγγραφής 

101 Δικαιώματα εγγραφής Μελών 
102 Δικαιώματα εγγρ. χρηματιστηριακών εκπροσώπων 

103 Δικαιώματα υποβολής αιτήσεων από εκδότες 
104 Αρχική εγγραφή εταιρειών 
105 Δικαίωμα υποβολής αίτησης γ:α εξαγορές και συγχωνεύσεις 

106 _ Χρέωση δικαιώματος χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών 

107 Χρέωση δικαιώματος για ένωση με TCP/IP 

108 Δικαιώματα για άνοιγμα λογαριασμού διαπραγμάτευσης 

109 Δικαιώματα για μεταφορά σε λογαριασμό διαπραγμάτευσης 

110 Συναλλαγές εξ αποστάσεως 

200 Ετήσιες συνδρομές και δικαιώματα 

» 

1 '.0,000 
45.500 

304.525 
367.580 
38.0CO 

17.600 

. 
• 
• 

386,305 

25,000 
30.500 

91.252 
128.451 
12.000 

22.000 

15.000 

-
-

324,233 

25.000 
10.000 

110.750 
170.000 
20.000 

11,000 

4.500 

-
-

351,250 

5.000 
5,000 

80,000 
38.500 
20.000 

4.400 

1.500 
25.000 

5.000 

300.000 

-134.4110 

-20.000 
-5.0CO 

-30.750 
-131.500 

-δ.δΟΟ 

-3.000 
25.000 

5.000 

200.000 

133,150] 

201 Ετήσιες συνδρομές Μελών 
202 Ετήσιες εισφορές Εκδοτών 
203 Δικαιώματα συνολλογών Χρηματιστηρίου 
204 Δικαιώματα συναλλαγών εκτός Χρηματιστηρίου 

205 Πώληση χρηματιστηριακής πληροφόρησης 
2C6 Συνδρομές εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων Μελών 
207 Ετήσια εισφορά εκδοτών για τήρηση μητρώου 
2Ό3 Δικαιώματα για εταιρικές δραστηριότητες (Corporate Actions) 

300 Τόκοι εισπρακτέοι 

301 Από Τράπεζες 
302 Από Χρεόγραφα 

04 400 Άλλα έσοδα 

5.390.749 ■ 
1.447.873 
1.150,498 

107,111 

134,065 
15.350 

-
■ 

S.74G.14S 

385.786 
126.702 

~ ''
2
-"

S 

1.993,651 
677,563 
221,726 

33,352 

135.010 
12.700 
23.020 

'-

3,297, 022 

522.297 
272,636 

734.933 

2.593,750 
815,025 
250,000 
25,000 

144.600 
12.500 

758.0Ο0 
76,250 

4,675,125 

56.745 
321.005 

377.750 

278,125 
489,372 
25,000 

2.500 

108.600 
12.500 

593.500 
33.750 

1,543.347 

107.617 
311,541 

419,153 

-2.315.325 
-325.653 
-225.000 

-22,500 

-36,000 

-164.500 
-42.500 

•3,131.773) 

50.872 
-9.463 

■ii,4ca| 

401 " Δικαίωμα εξέτασης Χρηματιστών 
403 Πρόστιμα σε Μέλη και Εταιρείες 
404 Πώληση εγγράφων 
405 Παραλαβή κειμένων προσφορών 
406 Πώληση Κανονισμών και Εγκυκλίων 
407 Εκτύπωση καταστάσεων επενδυτών 
408 Κέρδος από πώληση πάγιου ενεργητικού 
409 Αλλα διάφορα 

Γύναλο Ξσόαων 

766,629 
77.177 

13.520 

-
200 
500 

| 337,376 

;! . -11.032,315 . . . 

505.964 
56.S79 

400 
5.790 
8.027 

49 
5,465 

520,224 

5.006,452 -vf. ■-

50,000 
5.000 

4.000 
22.000 

3,000 

39,000 

5.493.125 ■-■ ;■: 

250.000 
10.000 

5.000 
2.000 

3.000 

271,000 

i . 2,717,905;;; 

200.000 
5.000 

1.000 
-20.000 

-
-

13*2, noqj 

;-.; 2fsj 
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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΩΦΒΛΩΝ,ΚΑ] ΔΑΠΑΝΩΝ.. 

Κεφ Άρθρο Κατηγορία Δαπάνης Πραγματική Πραγματική Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Αύξηση* 
Δαπάνη Δαττάνη Μείωση -

2000 2001 2002 2003 
ΑΚ ΛΚ ' ΛΚ ΛΚ ΛΚ 

Σύνολο Δσπανών ■2.690.773 3.524,889 

10 10CC/2000/3000 Τακτικές δαπάνες 
20 4000 Αναπτυξιακές δαπάνες 
30 5000 Μη προβλεπόμενες δαπάνες kci _ 

αποθεματικό 

2,070,856 2,526,395 
619,917 998,494 

6,004.660 
1,931,000 

300.000 

4,251.539 -1.743,071 
1,202,600 -723,400 

200,000 -100,000 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρο 4) 
■ 

ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2003  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αριθμοί 11001999 
21002999 
31003290 

Αποτελούν υποδιαιρέσεις των άρθρων 1000, 2000 και 3100 για τις 
υποκατηγορίες των δαπανών «Αντιμισθίες Μελών Συμβουλίου», «Αποδοχές 
Προσωπικού» και «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου». Σύμφωνα με το Άρθρο 4 
του Νόμου αυτού, υπέρβαση γίνεται μόνο σε περίπτωση υπερβάσεως του 
συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από το καθένα από αυτά τα 
άρθρα, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τις υποδιαιρέσεις 
και υποκατηγορίες των άρθρων αυτών, με εξαίρεση τις υπερβάσεις κάτω από 
το άρθρο 2400 οι οποίες θα θεωρούνται ως ανεξάρτητες υπερβάσεις για τους 

• σκοπούς του άρθρου αυτού και θα μπορούν να καλυφθούν από την ολική 
πρόνοια του άρθρου .2000 ύστερα από εξουσιοδότηση του Υπουργού 
Οικονομικών. 

2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), 
αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν 
πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου και ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού 
Οικονομικών με τη μορφή «Εξουσιοδότησης για Διενέργεια Δαπανών» 
(Ε.Δ.Δ.). 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3. Ο αριθμός των θέσεων, που δεικνύεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο 
«Θέσεις» υποδηλώνει το εγκριμένο προσωπικό. 

4. Ο διπλός σταυρός (++) υποδήλωνα ότι η θέση θα καταργηθεί αν αυτή είναι 
κενή κατά την ημέρα έναρξης του Οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί 
αργότερα κάτω από οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. 

Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δβν 
αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης' 
θέσης, εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του 
οικονομικού έτους το οποίο ο Προϋπολογισμός αφορά. ' * 
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Όταν μια θέση έχει καταργηθεί, εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με 
πρόταξη μια αγκύλη ([). 

Οι Κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκριμένες 
Μισθοδοτικές Κλίμακες που δεικνύονται στο Παράρτημα Α το προσαρτημένο 
στο τέλος των Δελτίων Δαπανών. 

Η προϋπολογιζόμενη πρόνοια για ορισμένες από τις κενές ή/και νέες θέσεις 
γίνεται με βά τ̂η το αρχικό σημείο της Κλίμακας των θέσεων και για έξι μήνες 
μόνο. 

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του 
Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου 
και/ή οποιασδήποτε διοικητικής πράξεως, για την απασχόλησηλειτουργών ·. 
του Χρηματιστηρίου· Αξιών Κύπρου πέραν από τις συνήθεις ώρες εργασίας 
τους απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Γενικού Διευθυντή του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα που ίσχυε με βάση υφιστάμενη νομοθεσία ή 
κανονισμό κατά την ημέρα ενάρξεως του οικονομικού έτους στο οποίο 
αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών καταστεί πληρωτέο προς κάποιο λειτουργό 
του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από το Άρθρο 2100 
«Αποδοχές Προσωπικού» του Κεφαλαίου Δαπανών 10  Τακτικές Δαπάνες, 
τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα δύναται να πληρωθεί σε χρέωση υποδιαίρεσης του 
άρθρου αυτού και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των προαναφερομένων δικαιωμάτων ή 
επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της 
διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, ή 
οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων πρέπει να 
υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικώνστη Βουλή των Αντιπροσώπων . . 
για έγκριση μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη. 
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ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ■ 

10. Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από το άρθρο 3100 «Έξοδα 
Λειτουργίας Γραφείου» καταστεί πληρωτέα, δύναται να χρεωθεί στο άρθρο 
αυτό και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτού ύστερα από 
εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών. 

11. Όταν ένα άρθρο έχει καταργηθεί, θα εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με 
πρόταξη μια αγκύλη ([). 

12. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή Διοικητικής πράξης για 
την πρόσληψη εργατών, πέραν του σημερινού υφιστάμενου αριθμού, γαα 
απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των 
έξι μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου. ■ 

13. Κάθε πρόσληψη και απασχόληση Εργατών κατά παράβαση των διατάξεων 
οποιουδήποτε Νόμου ή οποιασδήποτε Διοικητικής πράξης, θεωρείται ότι δεν 
έγινε νόμιμα και οι Λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια 
από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για τους Εργάτες που 
προσλήφθηκαν και ασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως, καθίστανται προσωπικώς 
υπεύθυνοι για κάθε δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

14. Ουδεμία δαπάνη γίνεται για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων κάτω από 
οποιοδήποτε Άρθρο χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού 
Οικονομικών. . 

15. Τα μηχανοκίνητα οχήματα του Χ.Α.Κ. χρησιμοποιούνται μόνο για τις 
ανάγκες του Χ.Α.Κ. κατά τις εργάσιμες ώρες. Για την χρησιμοποίηση αυτών 
σε άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις, απαιτείται η άδεια του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Χ.Α.Κ. 
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Κλίμακα 

A3 · 
Α4 
Α5 
Α6 
Α7 
Α8 
Α9 
Α10 
All 
A12 
A13 
A14 
A15 . 
A16 
Πάγιος Μισθός 

* Βασικοί μισθοί από την 1.1.1980 

** Μισθοί περιλαμβάνουν, 10% γενική αύξηση του 1982, 4% του 1986, 5.5% του 
1991, 5.25%, του-1994, 2.5% του 1997, 1% του 1999, 2% του 2000, 2% του 
2001, 2.75% του 2002,2.75% του 2003. 

Στους υπολογισμούς λήφθηκαν 
Για 10% 
Πα 4 
% 
Γιο; 5.5% 
Για 5.25% 
Πο: 2.5% 
Για1% 
Γιο: 2% 
Για 2% 
Για 2.75% 
Για 2.75% 

γενική αύξηση 

γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
γενική αύξηση 
"/ενική αύξηση 

υπ' 
Η> 

* 
> 
> 
» 
» 
* 
» 
» 
-¥ 

όψη τα εξής minimum: 
£166 με limit Υ < 

£108 με limit Υ < 
£148,80 με limit Υ < 
£141,60 με limit Υ < 
£67,20 με limit Υ < 
£27 με limit Υ < 
£54 με limit Υ < 
£54 με limit Υ < 
£74,25 με limit Υ < 
£74,25 με limit Υ < 

' 

1040X43
1072X54

1190X65
1260X78
1415X90
1860X96
2100X105 
2272X111 
2821X136 
3180X152 
3759X152 
4171X195 
4939X195 
5294X228 
6002X243 
6587X243 
8950 

1556 
1720 
1970 
2196 
2495 
2820 
3150 
3493 
3909 
4396 
4975 
5536 
6109 
6662 
7217 
7802 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2003 
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΪΝΑΚΛΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ'-ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ^ΑΣΚΟΫ^ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΙΠ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Α 

_ 

Κεωάλαιο 

Όλα 

Άρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου 

(Ελεγχων Λειτουργός και 
περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό 
στον οποίο εκχωρείται εξουσία από 

τον ελέγχοντα Λειτουργό) 

ν \ Α-:.-,'-.; ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2003 -C^^ϊ-V..-

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΤΝΑΚΑΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Β' -':' ..■■-., ■,-,'.'Λ,.'.̂  ·*'.V'taiitSli. 

Κεφάλαιο 

Όλα 

Αρθρο 

Όλα 

Λειτουργός 

Γενικός Διευθυντής Χρηματιστηρίου 

(Υπεύθυνος Λειτουργός και 
περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό 
στον οποίο εκχωρείται εξουσία από 

τον υπεύθυνο Λειτουργό) 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


