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Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως 
Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 162 του 1991 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 

ΕΠΕΙΔΗ έχει αποδειχθεί ότι ορισμένα ποσά που εγκρίθηκαν από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σκοπούς που προβλέπονται στον 
περί Προϋπολογισμού της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου 
Νόμο του 1991 είναι ανεπαρκή. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι ανάγκη όπως διενεργηθούν δαπάνες για σκοπούς 
για τους οποίους δε γίνεται πρόβλεψη στον περί Προϋπολογισμού της 
Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου Νόμο του 1991. 

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

Προϋπολογισμού της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου Νόμος 
(Αρ. 1) του 1991. 

2. Επιπρόσθετα από τα ποσά που έχουν ήδη ψηφιστεί νόμιμα ως 
ειδικευμένες πιστώσεις για τη χρήση της Αρχής Βιομηχανικής Καταρτί
σεως Κύπρου ή που δυνατόν να ψηφιστούν αργότερα νόμιμα ως τέτοιες 
για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής 
Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση 
του έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991 ποσό που δεν υπερβαίνει 
τις ογδόντα χιλιάδες λίρες για κάλυψη των δαπανών της Αρχής 
Βιομηχανικής Καταρτίσεως 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 στο 
κεφάλαιο και άρθρο του Πίνακα και ποσό που δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αναφέρεται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό δύναται να χρησιμο
ποιηθεί και να δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που 
αναφέρονται και ειδικά καθορίζονται στο κεφάλαιο και άρθρο αυτό. 

Προοίμιο. 

23 του 1991. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Έγκριση 
πληρωμής από 
το Ταμείο 
της Αρχής 
Βιομηχανικής 
Καταρτίσεως 
Κύπρου ποσού 
£80,000 για 
τη χρήση του 
έτους που 
λήγει στις 
31 Δεκεμβρίου 
1991. 
Ειδίκευση 
των ποσών 
που θα 
δαπανηθούν. 
Πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Δελτίο Δαπανών 1991 

Κεφά Άρθρο 
λαιο 

Λεπτομέρειες 
Δαπανών 

Σκοποί 
Συμπληρωμα

τικός Προ

ϋπολογισμός 
1991 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

2000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

2110 Βασικοί Μισθοί 

2120 Δέκατος Τρίτος Μισθός . 

2130 Αναδρομική Καταβολή 
Μισθοδοσίας. 

2300 Δικαιώματα και Επιδόματα: 
2310 Τιμαριθμικό Επίδομα 

2400 
2410 
2420 

2430 

2440 

2450 

2460 
2470 

Εισφορές για: 
Σχέδιο Συντάξεως . . 
Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 
Ταμείο Τερματισμού 

Απασχολήσεως. 
Ταμείο Βιομηχανικής 

Καταρτίσεως. 
Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη. 
Ταμείο 'Αμυνας . . 
Ταμείο Ευημερίας . . 

4,300 
2,800 < 

190 ι 
Ι 

160 < 
< 

870 

630 
630 

12,900 Διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης 
κατά το 1991 λόγω της παραχώρησης 
γενικής αύξησης 5.5% από 1.1.1991 
στα πλαίσια της νέας συλλογικής 
σύμβασης. 

2,420 Διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης κατά 
το 1991 λόγω της παραχώρησης γενικής 
αύξησης 5.5% από 1.1.1991 στα πλαίσια 
της νέας συλλογικής σύμβασης. 

39,100 Δημιουργία του νέου αυτού άρθρου 
και διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων 
για κάλυψη των πρόσθετων συνολικών 
δαπανών για τα έτη 1989 και 1990 λόγω 
της παραχώρησης γενικής αύξησης 2% 
από 1.1.1989 Kat 4% συνολικά από 
1.1.1990 στα πλαίσια της νέας συλλογικής 
σύμβασης. 

16,000 Διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων για 
την κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης κατά 
το 1991 λόγω της παραχώρησης γενικής 
αύξησης 5.5% από 1.1.1991 στα πλαίσια 
της νέας συλλογικής σύμβασης. 

Διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων κάτω 
από τις υποδιαιρέσεις αυτές για την κά

λυψη των πρόσθετων συνεισφορών της 
Αρχής για το 1991 λόγω της παραχώ

ρησης γενικής αύξησης 5.5% από 1.1.1991 
στα πλαίσια της νέας συλλογικής 
σύμβασης. 

Ολικό £80,000 


