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6(I)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ίδρυσης Ταμείου 

Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή Νόμος του 

2014.  

  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο: 

  

 “Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης”, σημαίνει την εισφορά που εισπράττεται 

κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δυνάμει οικείας νομοθεσίας, εφεξής 

καλούμενη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου “εισφορά”. 

  

 “Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Απασχόληση και την 

Κοινωνική Συνοχή που ιδρύεται βάσει του άρθρου 3. 

  

 “Υπουργός” σημαίνει τον υπουργό Οικονομικών. 

  

Ίδρυση  

Ταμείου. 

3. (1) Ιδρύεται Ταμείο υπό την επωνυμία “Ταμείο Αλληλεγγύης για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή” για τους σκοπούς που 

προβλέπονται στο άρθρο 5. 

  

  (2) Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με διαρκή 

διαδοχή, το οποίο κατέχει, διαχειρίζεται και διαθέτει οικονομικούς πόρους, 

οι οποίοι εισρέουν σ’ αυτό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4. 

  

Πόροι του Ταμείου. 4.  Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από την είσπραξη της εισφοράς 

κατά τη διάρκεια του έτους 2014, από κρατική χορηγία, από δωρεές ή/και 

εισφορές που γίνονται προς το Ταμείο από οποιοδήποτε πρόσωπο και 

από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή/και νόμιμη δραστηριότητα.  
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Σκοπός του 

Ταμείου. 

5.  Σκοπός του Ταμείου είναι η ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης 

ανέργων και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

  

Διαχείριση, 

προϋπολογισμός  

και τελικοί 

λογαριασμοί του 

Ταμείου. 

6. (1) Η διαχείριση του Ταμείου γίνεται από τον Υπουργό- 

  

  (2) Ο Υπουργός καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, 

τον οποίο καταθέτει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για έγκριση και στον οποίο 

περιέχονται προτάσεις αναφορικά με την εκταμίευση και διάθεση των 

πόρων του Ταμείου για συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους εν τη 

εννοία των διατάξεων του παρόντος Νόμου.  

  

 
 

 (3) Στον προϋπολογισμό του Ταμείου εμφαίνονται τα υπολογιζόμενα 

έσοδα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 όπως και οι προβλεπόμενες δαπάνες 

για την υλοποίηση συγκεκριμένων ειδικών προγραμμάτων ή/και 

αποφάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5. 

  

  (4) Ο προϋπολογισμός κατατίθεται για έγκριση στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη της 

ισχύος του παρόντος Νόμου. 

  

  (5) Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

ενημερώνεται εκ των προτέρων για τη διενέργεια δαπανών κάτω από 

οποιοδήποτε άρθρο του προϋπολογισμού του Ταμείου.   

  

  (6) Οι τελικοί λογαριασμοί του Ταμείου υποβάλλονται από τον 

Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, το αργότερο μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2015.  

 


