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Ο περί ηης Ίδρσζης Ταμείοσ Αλληλεγγύης για ηην Απαζτόληζη και ηην Κοινωνική Σσνοτή Νόμος ηοσ 
2014 εκδίδεηαι με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο 
Άρθρο 52 ηοσ Σσνηάγμαηος. 

 

Αξηζκόο 6(Ι) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΜΔΙΟΤ 

ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ 

 

   Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 

1.  Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηεο Ίδξπζεο Σακείνπ 
Αιιειεγγύεο γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή Νόκνο ηνπ 
2014.  

  
Δξκελεία. 2. ηνλ παξόληα Νόκν: 
  
 “Έθηαθηε Δηζθνξά Αιιειεγγύεο”, ζεκαίλεη ηελ εηζθνξά πνπ εηζπξάηηεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014 δπλάκεη νηθείαο λνκνζεζίαο, εθεμήο 
θαινύκελε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ “εηζθνξά”. 

  
 “Σακείν” ζεκαίλεη ην Σακείν Αιιειεγγύεο γηα ηελ Απαζρόιεζε θαη ηελ 

Κνηλσληθή πλνρή πνπ ηδξύεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3. 
  
 “Τπνπξγόο” ζεκαίλεη ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ. 
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Ίδξπζε  
Σακείνπ. 

3. (1) Ιδξύεηαη Σακείν ππό ηελ επσλπκία “Σακείν Αιιειεγγύεο γηα ηελ 
Απαζρόιεζε θαη ηελ Κνηλσληθή πλνρή” γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5. 

  
  (2) Σν Σακείν απνηειεί λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε δηαξθή 

δηαδνρή, ην νπνίν θαηέρεη, δηαρεηξίδεηαη θαη δηαζέηεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο, 
νη νπνίνη εηζξένπλ ζ’ απηό, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4. 

  
Πόξνη ηνπ 
Σακείνπ. 

4.  Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ πξνέξρνληαη από ηελ είζπξαμε ηεο εηζθνξάο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2014, από θξαηηθή ρνξεγία, από δσξεέο ή/θαη 
εηζθνξέο πνπ γίλνληαη πξνο ην Σακείν από νπνηνδήπνηε πξόζσπν θαη 
από νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ή/θαη λόκηκε δξαζηεξηόηεηα.  

  
θνπόο ηνπ 
Σακείνπ. 

5.  θνπόο ηνπ Σακείνπ είλαη ε ελίζρπζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο 
αλέξγσλ θαη άιισλ εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

  
Γηαρείξηζε, 
Πξνϋπνιν-
γηζκόο  
θαη ηειηθνί 
ινγαξηαζκνί 
ηνπ Σακείνπ. 

6. (1) Η δηαρείξηζε ηνπ Σακείνπ γίλεηαη από ηνλ Τπνπξγό- 

  (2) Ο Τπνπξγόο θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην πξνϋπνινγηζκό ηνπ Σακείνπ, 
ηνλ νπνίν θαηαζέηεη ελώπηνλ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ γηα έγθξηζε θαη ζηνλ νπνίν 
πεξηέρνληαη πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθηακίεπζε θαη δηάζεζε ησλ 
πόξσλ ηνπ Σακείνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ελ ηε 
ελλνία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ.  

  
 
 

 (3) ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Σακείνπ εκθαίλνληαη ηα ππνινγηδόκελα 
έζνδα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 όπσο θαη νη πξνβιεπόκελεο δαπάλεο 
γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ή/θαη 
απνθάζεσλ, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 5. 

  
  (4) Ο πξνϋπνινγηζκόο θαηαηίζεηαη γηα έγθξηζε ζηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ, ην αξγόηεξν εληόο ηξηώλ κελώλ από ηελ έλαξμε ηεο 
ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

  
  (5) Η Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνϋπνινγηζκνύ 

ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε δηελέξγεηα δαπαλώλ θάησ από 
νπνηνδήπνηε άξζξν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Σακείνπ.   

  
  (6) Οη ηειηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ Σακείνπ ππνβάιινληαη από ηνλ 

Τπνπξγό ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα έγθξηζε, ην αξγόηεξν κέρξη 
ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015.  

 

   

 
 __________________________________________________________________________________________ 

Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 1445 Λεπθσζία, Κύπξνο 
Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα - Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00 

http://www.mof.gov.cy/gpo

