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Ο περί Προϋπολογιζμού ηοσ Ιδρύμαηος Κραηικών Υποηροθιών Κύπροσ ηοσ 2014, Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι
με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ
Σσνηάγμαηος.
Αξηζκόο 1(ΙI) ηνπ 2014
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΚΡΑΣΙΚΧΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΧΝ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΛΗΓΔΙ ΣΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΙΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ
ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ
Πξννίκην.
194 ηνπ 1987
318 ηνπ 1987
52 ηνπ 1988
69 ηνπ 1989
186 ηνπ 1991
19(Ι) ηνπ 2001
35(Ι) ηνπ 2012.

ΔΠΔΙΓΗ ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ πεξί Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Φήθηζηο
Πξνϋπνινγηζκώλ) Νόκνπ, ν εηήζηνο πξνϋπνινγηζκόο θάζε λνκηθνύ πξνζώπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
θάζε ζπκπιεξσκαηηθόο πξνϋπνινγηζκόο απηνύ, θαηαξηίδνληαη θαη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ γηα ςήθηζε θαηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη δηαδηθαζία πνπ αλαθέξνληαη ζʼ απηόλ,

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ είλαη αλαγθαία ε πξόβιεςε γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ
ε
Κύπξνπ γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε ή δε ζα
γίλεη ηέηνηα αξγόηεξα από νπνηνλδήπνηε λόκν.
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο:
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ
Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ ηνπ 2014 Νόκνο ηνπ 2014.
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Έγθξηζε
πιεξσκήο από ην
Σακείν ηνπ
Ιδξύκαηνο
Κξαηηθώλ
Τπνηξνθηώλ
Κύπξνπ, πνζνύ
ύςνπο €8.980.588
γηα ηε ρξήζε ηνπ
έηνπο πνπ ιήγεη
ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2014.

2. Δπηπξνζζέησο ησλ πνζώλ πνπ έρνπλ ήδε πξνϋπνινγηζζεί λόκηκα γηα ηε ρξήζε ηνπ Ιδξύκαηνο
Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ ή πνπ ζα πξνϋπνινγηζζνύλ αξγόηεξα λόκηκα γηα ηνλ ίδην ζθνπό,
εγθξίλεηαη όπσο, δηαηεζεί από ην Σακείν ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ θαη
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη
ηα νθηώ εθαηνκκύξηα ελληαθόζηεο νγδόληα ρηιηάδεο πεληαθόζηα νγδόληα νθηώ επξώ, γηα θάιπςε ησλ
δαπαλώλ ηνπ Σακείνπ ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ γηα ηελ πεξίνδν απηή.

Δηδίθεπζε ησλ
πνζώλ πνπ ζα
δαπαλεζνύλ.
Πξώηνο Πίλαθαο.

3. Σν πνζό πνπ ρνξεγείηαη από ην άξζξν 2, ρνξεγείηαη σο εηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην Γειηίν Γαπαλώλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξώην Πίλαθα.

Υξεζηκνπνίεζε
ηνπ
πεξηζζεύκαηνο
νξηζκέλσλ
άξζξσλ γηα
θάιπςε ηνπ
ειιείκκαηνο
άιισλ άξζξσλ
θάησ από ην ίδην
Κεθάιαην.
Πξώηνο Πίλαθαο.

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξώηεο επηθύιαμεο, εθόζνλ ην νιηθό πνζό πνπ ζα
δαπαλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη θαη εμεηδηθεύνληαη, αληίζηνηρα, θάησ από
θάζε άξζξν ζηνλ Πξώην Πίλαθα, δελ ππεξβαίλεη ην νιηθό πνζό πνπ ρνξεγείηαη κε ηνλ παξόληα Νόκν,
σο εηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο θαη ζθνπνύο, αληίζηνηρα, νπνηνδήπνηε πεξίζζεπκα
πνπ πξνθύπηεη από νπνηνδήπνηε άξζξν γηα ηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο θαη ζθνπνύο, είηε από ηελ
εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ πάλσ ζην ελ ιόγσ άξζξν είηε γηαηί ην πνζό πνπ ςεθίζζεθε γηα ην ελ ιόγσ
άξζξν ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ απαηηήζεθε θαη δαπαλήζεθε κε βάζε ηνλ παξόληα Νόκν, ζε ζρέζε κε
ην ελ ιόγσ άξζξν, δύλαηαη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, λα δηαηεζεί θαη λα δαπαλεζεί
γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε πνζνύ πνπ δαπαλήζεθε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε άιιν
άξζξν ηνπ ηδίνπ Κεθαιαίνπ ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα:
Ννείηαη όηη νπνηαδήπνηε εμνηθνλόκεζε πάλσ ζηηο νκάδεο θαη ππννκάδεο άξζξσλ δαπαλώλ
02300 ηνπ θάζε θεθαιαίνπ ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα δε δύλαηαη λα δηαηεζεί θαη λα δαπαλεζεί γηα ηελ
θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε πνζνύ πνπ δαπαλήζεθε πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ησλ
πξναλαθεξόκελσλ νκάδσλ άξζξσλ δαπαλώλ ή πάλσ ζε νπνηαδήπνηε άιιν άξζξν ηνπ ηδίνπ
θεθαιαίνπ, αιιά νύηε θαη νπνηαδήπνηε εμνηθνλόκεζε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε άιιν άξζξν δαπαλώλ
ηνπ ηδίνπ θεθαιαίνπ δύλαηαη λα δηαηεζεί θαη λα δαπαλεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο
νπνηνπδήπνηε πνζνύ νπνηαζδήπνηε από ηηο πην πάλσ αλαθεξόκελεο νκάδεο/ππννκάδεο άξζξσλ
δαπαλώλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, νπνηαδήπνηε εμνηθνλόκεζε πξνθύπηεη από παξάιεηςε εθηέιεζεο
νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο ή ζθνπνύ δε ζεσξείηαη εμνηθνλόκεζε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο
άξζξνπ.
(2) ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ εμνηθνλνκήζεηο όπσο πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (1), δύλαηαη
κε ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ λα κεηαθεξζνύλ πηζηώζεηο από ην άξζξν 03854 «Με
Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό» Δηδηθό Σακείν ηνπ Κεθαιαίνπ 50.73.30 «Με
Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό» ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα θαη κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ θαη λα
δαπαλεζνύλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε πνζνύ έρεη δαπαλεζεί από νπνηνδήπνηε
άιιν άξζξν ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα.
(3) Μέζα ζε έλα (1) κήλα από ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζύκθσλα κε ηα εδάθηα (1)
θαη (2), θαηαηίζεηαη ελώπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ έθζεζε πνπ λα δεηθλύεη ηηο πεξηπηώζεηο
γηα ηηο νπνίεο δόζεθε ηέηνηα έγθξηζε θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο απηή ρνξεγήζεθε.

Λεηηνπξγόο πνπ
αζθεί έιεγρν
πάλσ ζηα
θνλδύιηα.
Γεύηεξνο
Πίλαθαο.
Μέξνο Α.

5. Ο ιεηηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζην Γεύηεξν Πίλαθα-Μέξνο Α νξίδεηαη σο ιεηηνπξγόο πνπ αζθεί
έιεγρν πάλσ ζηα θνλδύιηα ηνπ Ιδξύκαηνο Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ.

Λεηηνπξγόο
ππεύζπλνο γηα
ηελ είζπξαμε
ησλ εζόδσλ.
Γεύηεξνο
Πίλαθαο.
Μέξνο Β.

6. Ο ιεηηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζην Γεύηεξν Πίλαθα-Μέξνο Β νξίδεηαη σο ππεύζπλνο ιεηηνπξγόο γηα
ηελ είζπξαμε ησλ εζόδσλ ηνπ Ιδξύκαηνο θξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ Κύπξνπ.

Φνξνιόγεζε
επηδνκάησλ.

7. Αλεμάξηεηα από ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λόκνπ ή Καλνληζκνύ, ηα επηδόκαηα
γξακκαηεηαθώλ ππεξεζηώλ, παξαζηάζεσο θαη θηινμελίαο ππόθεηληαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο.
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ΠΡΧΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΔΛΣΙΟ ΓΑΠΑΝΧΝ 2014
(Άξζξν 3)
ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΙ ΠΟΑ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟ ΠΑΓΙΟ ΣΑΜΔΙΟ
ΗΜΔΙΧΔΙ - ΓΔΝΙΚΑ
Σα άξζξα δαπαλώλ 02101-02283, 02301-02488, 03001-03005, 03021-03049, 03104-03114, 03151-03162, 0346103466, 03501-03531, 03551-03565, 03581-03583, 04301-04371, θαη 07651-07661, απαξηίδνπλ ηηο νκάδεο/ππννκάδεο
ησλ άξζξσλ δαπαλώλ:
02100
02300
03001
03020
03100
03150
03460
03500
03550
03580
04300
07650

- Τπάιιεινη ηνπ Ιδξύκαηνο
- Χξνκίζζην Πξνζσπηθό ηνπ Ιδξύκαηνο
- Οδνηπνξηθά
- Λεηηνπξγηθά Έμνδα Γξαθείνπ
- Άιια Λεηηνπξγηθά Έμνδα
- Αγνξά Αλαιώζηκσλ Γξαθείνπ
- Σειεπηθνηλσληαθόο θαη Μεραλνγξαθηθόο Δμνπιηζκόο
- Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ / πλέδξηα, εκηλάξηα θαη Άιια Γεγνλόηα
- Αληηκηζζία Πξνζσπηθνύ / πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο / Έξεπλεο
- Μίζζσζε Τπεξεζηώλ / Αληηκηζζία
- Κνηλσληθέο Παξνρέο
- Αγνξά Δμνπιηζκνύ

ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ππέξβαζε γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο ππεξβάζεσο ηνπ ζπλόινπ ησλ
πηζηώζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ θάησ από ηελ θαζεκηά από ηηο δώδεθα απηέο νκάδεο/ππννκάδεο άξζξσλ δαπαλώλ
αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε ππέξβαζε θάησ από ηα άξζξα ησλ νκάδσλ/ππννκάδσλ απηώλ.
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