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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 2) του 2022 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 56(IΙ) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 
  
Προοίμιο. 
17(ΙΙ) του 2022. 

 

ΕΠΕΙΔΗ, έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για τους σκοπούς που προβλέπονται στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 
2022 Νόμο του 2022 είναι ανεπαρκή, 

  
 ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι ανάγκη να διενεργηθούν δαπάνες για τους σκοπούς για τους οποίους δεν 

γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2022 Νόμο του 
2022, 

  
 Για τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου   Νόμος (Αρ. 2) του 2022.  

  
Έγκριση 
πληρωμής  
από το Ταμείο  
του 
Πανεπιστημίου 
Κύπρου ποσού 
ύψους 
€3.600.000 για 
τη χρήση του 
έτους που λήγει 
την 31η 
Δεκεμβρίου 
2022. 

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν εγκριθεί νόμιμα ως ειδικευμένες πιστώσεις για τη 
χρήση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που δυνατόν να εγκριθούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες για 
τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από τον λογαριασμό του Ταμείου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό 
ύψους τριών εκατομμυρίων εξακόσιων χιλιάδων ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή. 

  
Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν.   
Πρώτος 
Πίνακας. 

3. Το ποσό που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για 
τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στις Ομάδες Δαπανών και Άρθρα του Πρώτου 
Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην κάθε Ομάδα Δαπανών και 
Άρθρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που 
αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στην κάθε Ομάδα Δαπανών και Άρθρο. 

  
Λειτουργοί που 
ασκούν έλεγχο 
πάνω στα 
κονδύλια 
δαπανών.  
Συμπλήρωμα. 

4. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι λειτουργοί που ασκούν 
έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών. 
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____________________________________________________________________________________________________________
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
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