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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Ι.  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού του 2020 που αφορά τις αποδοχές προσωπικού 

(Αξιωματούχοι, Κρατικοί Υπάλληλοι και Ωρομίσθιοι), έχουν ληφθεί υπόψη τα πιο κάτω: 

 

(Α) Τιμαριθμικά επιδόματα:  

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών, αφορά την καταβολή 

τιμαριθμικού επιδόματος των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του 

κυβερνητικού ωρομίσθιου προσωπικού αντίστοιχα, ως ακολούθως:   

 

(α)  Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας: 

 

 

(i) Για επίδομα Παραστάσεως Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων, 

Βουλευτών και αντιμισθίας Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων. 

15,36% 

(ii) Για αντιμισθία και επίδομα Παραστάσεως Προέδρου της 

Δημοκρατίας, Υπουργών, Υφυπουργών, Κυβερνητικού 

Εκπροσώπου, Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

 

18,10% 

(β)  Κρατικοί Υπάλληλοι  

 

1,29% 

(γ)  Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 

 

314,86% 

 
(Β)  Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

  

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών, αφορά τη συνεισφορά της 

κυβέρνησης, ως εργοδότη, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

 

(α)  Για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας, ύψους 12,4% ή 8,3%, ανάλογα με τις πρόνοιες 

της νομοθεσίας επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους. 

 

(β)  Για τους κρατικούς υπαλλήλους: 

 

(i) συντάξιμοι υπάλληλοι (12,4% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι της  

 συντάξιμης υπηρεσίας των 400 μηνών και 8,3% μετά από την υπηρεσία αυτή) και 

 

(ii)  άλλοι υπάλληλοι (μηνιαίοι 8,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους), 

 

(γ) για το τακτικό και έκτακτο/εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό του κράτους, ύψους 8,3% επί των 

ασφαλιστέων αποδοχών τους. 
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(Γ) Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής  

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών, αφορά την εισφορά της 

κυβέρνησης στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, ύψους 2%, πάνω στο σύνολο των αποδοχών των 

Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του τακτικού και 

έκτακτου/εποχικού ωρομίσθιο προσωπικό αντίστοιχα, για ενίσχυση του Ταμείου Κοινωνικής 

Συνοχής.  Τα έσοδα του Ταμείου χρησιμοποιούνται για την παραχώρηση κοινωνικών παροχών σε 

αντιστάθμισμα της εναρμόνισης των φόρων κατανάλωσης με τους ελάχιστους συντελεστές της Ε.Ε. 

  
(Δ) Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης  

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών, αφορά την εισφορά της 

Κυβέρνησης στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού ύψους 1,2%, για τους Αξιωματούχους της 

Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του τακτικού και έκτακτου/εποχικού ωρομίσθιου 

προσωπικού αντίστοιχα, επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους.  

 

(Ε) Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας 

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών, αφορά την εισφορά της 

κυβέρνησης στο Ταμείο Πρόνοιας ύψους 5,5%, επί του συνόλου των αποδοχών του τακτικού 

ωρομίσθιου προσωπικού.  

 

(ΣΤ)    Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας 

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών προορίζεται να καλύψει την 

εισφορά της κυβέρνησης, στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) ύψους 1,85% για την περίοδο 

1/1/2020–29/2/2020 και 2,9% για την περίοδο 1/3/2020 και μετά επί του συνόλου των αποδοχών 

των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας, των κρατικών υπαλλήλων και του τακτικού και 

έκτακτου/εποχικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.  

 

ΙΙ.   ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Η πρόνοια που έχει περιληφθεί στα διάφορα Κεφάλαια Δαπανών για φιλοξενία  προορίζεται να 

καλύψει, μεταξύ άλλων: 

 

(α) έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο γραφείο του Υπουργού καθώς επίσης 

και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός μέχρι ποσού 

€340 το μήνα, έναντι αποδείξεων, μειωμένο κατά 15% (€290) και 

 

(β) έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών 

επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή  ή στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Υπουργείου και προεδρεύοντα από τον Γενικό Διευθυντή ή από 

Λειτουργό που έχει εξουσιοδοτήσεις μέχρι του ποσού €170 το μήνα, έναντι αποδείξεων, 

μειωμένο κατά 15% (€145). 

 

(Άρθρο 03114 – Φιλοξενία) 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €402.996 που 

προορίζονται να  καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, 

σύμφωνα με τη Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου.  

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

Υποομάδα Δαπανών  02060  – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 
(α) ύψους €14.280 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας των ακόλουθων 

Αξιωματούχων- 

     € 

1. Επίτροπος Περιβάλλοντος 2.040 

2. Επίτροπος Προεδρίας  2.040 

3. Επίτροπος Ισότητας 2.040 

4. Επίτροπος Εθελοντισμού και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 2.040 

5. Επικεφαλής Επιστήμονας  

      (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 13/09/2018) 

2.040 

6. Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων 2.040 

7. Εκπρόσωπος Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στη ΔΕΑ 2.040 

 Σύνολο 14.280 

 (Άρθρο 02062.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

(β) ύψους €90.642 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως των ακόλουθων 

Αξιωματούχων:  

       € 

1. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 24.214 

2. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω 24.214 

3. Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 24.214 

4. Διαπραγματευτής της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας  

για το Κυπριακό 

18.000 

 Σύνολο 90.642 

(Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02101 – Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων 

                                                                                                  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις  

ύψους €1.255.363 που προορίζονται να καλύψουν τους μισθούς του ακόλουθου προσωπικού: 
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1.  Σύμβουλου για τον εκπρόσωπο της Ε/Κ πλευράς για τη Διερευνητική Επιτροπή για 

τους Αγνοούμενους.  

2. Τριάντα επτά (37) Έκτακτων Ανθρωπολόγων και άλλων Επιστημόνων που 

απασχολούνται στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων, στα πλαίσια της 

εκταφής λειψάνων  και της εύρυθμης λειτουργίας του Ανθρωπολογικού 

Εργαστηρίου. 

3. Τεσσάρων (4) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Αρχαιολόγοι (Κλίμακα Α8) για 

σκοπούς εκταφής και ταυτοποίησης λειψάνων πεσόντων.  

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες συντηρήσεις/βελτιώσεις/ 

επεκτάσεις του Προεδρικού Μεγάρου και του περιβάλλοντα χώρου ως ακολούθως:  

  

1. Ανέγερση φρουραρχείου Προεδρικής Φρουράς. 

2. Ανέγερση νέου κτιρίου – Γραφείων Διοίκησης Προεδρίας (Φάση Α & Β). 

3. Ανακαίνιση/διαμόρφωση χώρου κυβερνητικού κτιρίου στη Λεωφόρο 

Βύρωνος για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Προεδρίας.  

4. Διάφορα άλλα δευτερεύοντα έργα. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €278.250 που 

προορίζονται να  καλύψουν:  

  1.   Τη μίσθωση συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της Προεδρίας για την 

Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, τις Τεχνικές Επιτροπές και το Τμήμα 

Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού. 

  2.  Την αγορά υπηρεσιών τριών (3) εμπειρογνωμόνων από το Γραφείο του Επιτρόπου 

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων για εκπόνηση εφαρμοστικών μελετών, σύμφωνα με 

Σχέδια Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, 

και  

  3.   Την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα από το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των 

Φύλων για εκπόνηση μελέτης αναφορικά με το θεσμό του Γραφείου Επιτρόπου 

Ισότητας των Φύλων. 

(Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000  που 

προορίζονται να  καλύψουν τη χορηγία προς την Παγκύπρια Επιτροπή Γονέων και Συγγενών 

Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, καθώς και προς την Πανελλήνια Επιτροπή και την 

Επιτροπή Μεγάλης Βρετανίας.  

(Άρθρο 04102.2  «Χορηγία στην Παγκύπρια  Επιτροπή Γονέων και  Συγγενών Αδηλώτων             

                              Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000  που 

προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη απονομής των Προεδρικών Βραβείων, τα οποία 

καθιερώθηκαν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ως ακολούθως: 

   € € 

1.  Πανεπιστήμιο Κύπρου    

 • στον πρώτο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο 10.000  

 • στο δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο 5.000 15.000 

2.  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)   

 • στον πρώτο καλύτερο σε επίδοση και ήθος πτυχιούχο 10.000  

 • στο δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο 5.000 15.000 

3.  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου   

 • στον πρώτο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο 10.000  

 • στο δεύτερο καλύτερο στην επίδοση και ήθος πτυχιούχο 5.000 15.000 

4.  Δασικό Κολλέγιο   

 • στον πρώτο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο 2.000  

 • στο δεύτερο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο 1.000 3.000 

5.  Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο   

 • στον πρώτο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο 2.000  

 • στον δεύτερο καλύτερο σε επίδοση και ήθος απόφοιτο 1.000 3.000 

6.  Βραβείο βετεράνων δημοσιογράφων  2.500 

7.  Βραβεία για τα καλύτερα δοκίμια του Μάτσειου 

Διαγωνισμού 

  

  1
ο
 Βραβείο 

2
ο
 Βραβείο 

1000 

650 

 

  3
ο
 Βραβείο 350 2.000 

8.  Πρώτο βραβείο σε διακριθέντες Δόκιμους 

Αστυνομικούς (€1.200 Χ 4)  

 4.800 

9.  Βραβείο στον πρωτεύοντα Αστυνομικό στον ετήσιο 

διαγωνισμό του επαμειβόμενου κυπέλλου της 

Αστυνομίας  

  

1.000 

10.  Βραβεία διαγωνισμού «Νεολαία και Εθελοντισμός»  3.780 

11.  Διάφορα άλλα βραβεία και μετάλλια  34.920 

  Σύνολο  100.000 

(Άρθρο 04320.2 «Προεδρικά Βραβεία και Μετάλλια») 
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Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €420.000 που 

προορίζονται να καλύψουν έκτακτα ανθρωπιστικά περιστατικά των εγκλωβισμένων όπως 

διακίνηση-διατροφή-διανομή και άλλες ειδικές περιπτώσεις Χριστουγεννιάτικων και 

Πασχαλινών βοηθημάτων. Καλύπτονται επίσης χορηγίες επαναταφής των λειψάνων, 

επιδιορθώσεις τάφων και προμήθεια λειψανοθηκών στα πλαίσια της διερεύνησης της τύχης των 

αγνοουμένων, καθώς επίσης και για άλλα έκτακτα ανθρωπιστικά περιστατικά. 

(Άρθρο 04475.2 «Έκτακτα Ανθρωπιστικά Περιστατικά») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Υπηρεσία Αποδήμων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 που 

προορίζονται να καλύψουν : 

1. Ενίσχυση παροικιακών σχολείων, βιβλιοθηκών, αδελφοτήτων και σωματείων σε 

βιβλία, στολές και άλλο εκπαιδευτικής φύσεως υλικό. 

2. Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

3. Επιχορήγηση σεμιναρίων/συσκέψεων, επισκέψεων ομογενειακών παραγόντων και / 

ή εκπαιδευτικών και επιστημόνων και / ή πολιτικών με οργανωμένες κυπριακές 

παροικίες, στα πλαίσια προώθησης του εθνικού θέματος και/ή άλλων θεμάτων που 

απασχολούν την Κύπρο και/ή τις παροικίες και φιλοξενία ατόμων ή ειδικών ομάδων 

αποδήμων (καλλιτεχνών, μουσικοχορευτικών ή θεατρικών συγκροτημάτων, 

ηλικιωμένων ατόμων, επιστημόνων κλπ.).   

4. Εκδόσεις για την κυπριακή διασπορά και την ομογένεια. 

5. Παραγωγή ειδικών προγραμμάτων ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, εικόνων,  

διαφανειών, μαγνητοταινιών για τους αποδήμους. 

6. Μελέτες  για την κυπριακή διασπορά και δημιουργία αρχείου αποδήμων και/ή 

θεμάτων επαναπατρισμού. 

7. Υλοποίηση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για 

θέματα Αποδήμων της Κύπρου και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου 

Ελληνισμού. 

8. Ταχυδρομικά και άλλα έξοδα που τυχόν να προκύψουν. 

9. Ενίσχυση αδελφοτήτων, σωματείων, οργανώσεων, παροικιών της Ομογένειας. 

10. Υλοποίηση Μνημονίου Συναντίληψης και άλλων προγραμμάτων συνεργασίας 

μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας για θέματα Αποδήμων της Κύπρου και 

άλλων χωρών όπως το Ισραήλ, η Αρμενία, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, κ.α. 

11. Διάφορα άλλα τυχόν έξοδα. 

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 
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Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.850 

προορίζονται να καλύψουν : 

 

1. Τη φιλοξενία κυπριόπουλων του εξωτερικού παιδιών της ομογένειας, ατόμων από 

την ομογένεια και ειδικών οργανωμένων ομάδων (ΑΧΕΠΑ, νέων, ηλικιωμένων 

και προσώπων που συμμετέχουν σε  εκπαιδευτικά ή και άλλα προγράμματα). 

2. Την επιχορήγηση προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στην Κύπρο 

        από απόδημους νέους. 

3. Την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας νέων από διάφορες δράσεις όπως 

φιλοξενία παιδιών Αμπέτειου Σχολής Καΐρου, φιλοξενία παιδιών από Ελευθερία – 

Παγκύπριος ΝΥ, φιλοξενία παιδιών 12 – 17 ετών από τα προγράμματα NDCP – 

ΝΕΡΟΜΑΚ Discover Cyprus Program, NCCT – NEPOMAK Cyprus Culture 

Tour, κλπ. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €66.500 

προορίζονται να καλύψουν : 

 

1. Διοργάνωση  Παγκόσμιου Συνεδρίου  ΠΟΜΑΚ – ΠΣΕΚΑ 

2. Διοργάνωση  Κεντρικής Επιτροπής  ΝΕΠΟΜΑΚ  

3. Διοργάνωση Ετήσιας Συνεδρίας Κεντρικών Συμβουλίων (ΠΟΜΑΚ,  ΠΣΕΚΑ, 

ΝΕΠΟΜΑΚ) 

4. Διοργάνωση συναντήσεων και άλλων εκδηλώσεων για τους Αποδήμους 

5. Διοργάνωση δύο συναντήσεων Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποδήμων 

6. Παιδεία Ομογενών προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών διασποράς σε συνεργασία 

με διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €381.000 

προορίζονται να καλύψουν : 

  € 

1. Γραμματειακή υποστήριξη Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας της 

Μεγάλης Βρετανίας  (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 58.327 

και Αρ. 81.028, ημερομηνία 30.7.2003 και 27/07/2016 αντίστοιχα). 

 

 

67.715 

2. Δαπάνες του ενοικιασθέντος Γραφείου της Ομοσπονδίας στο Λονδίνο 

(Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ.58.327 και ημερομηνία 

30.7.2003). 

50.000 

3. Γραμματειακή στήριξη της ΟΚΟΕ (Ομοσπονδία Κυπριακών 

Οργανώσεων Ελλάδος). 

 

10.000 

4. Ετήσια Χορηγία ΠΣΕΚΑ ($ 50.000) 46.000 

5. Ετήσια επιχορήγηση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (ΚΟΑ) 

($50.000) 

46.000 

6. Ετήσια επιχορήγηση της Οργάνωσης Coordinated Effort of Hellenes                   

($ 150.000) 

137.000 

7. Ετήσια επιχορήγηση American Hellenic Institute ($ 26.000) 24.285 

 Σύνολο                                                                                                  381.000 

(Άρθρο 04188.2 «Διάφορες Συνεισφορές/Χορηγίες Εξωτερικού») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

 (α) ύψους €288.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως ύψους 

€18.000 το χρόνο, των δεκατεσσάρων (14) Γενικών Διευθυντών Υπουργείων/Υφυπουργείων, 

της Γενικής Λογίστριας και του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου
1
.  

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

  (β) ύψους €5.228 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης που παραχωρείται 

στον ασκούντα καθήκοντα Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 74.769  ημερομηνίας 07/03/2013.  

(Άρθρο 02204.2 «Επίδομα Ευθύνης») 

   

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση ύψους €70 ανά συνεδρία του 

Προέδρου της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβίβαστου. 

(Άρθρο  03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

                                                           
1
 Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, λόγω διορισμού του στις 15/10/2019, στη θέση του 

Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ, δεν θα λαμβάνει το επίδομα του Γραμματέα του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €320.0000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της 

Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τη Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου και 

του Εκπροσώπου Τύπου της Βουλής.  

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €713.512 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που 

καταβάλλεται στα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, προς €12.301,92 το χρόνο ως ακολούθως: 

  € 

1. Πενήντα πέντε (55) Βουλευτές @ €12.301,92 το χρόνο o καθένας (Άρθρο 4(β) του 

Νόμου 111(Ι) του 2005)   

676.606 

2. Τρεις (3) Αντιπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων @€12.301,92 το χρόνο ο καθένας. 

(Άρθρο 2(β) του Νόμου 88(Ι) του 2006)  

36.906 

Σύνολο  713.512 

 (Άρθρο 02061.2 «Επίδομα για Γραμματειακές Υπηρεσίες») 

 

(β) ύψους €1.401.468 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου 

(€29.570) και των πενήντα πέντε (55) Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (€1.300.938), με βάση 

τις διατάξεις του Νόμου 111(Ι) του 2005.  Περαιτέρω, θα καλύψει το επίδομα παραστάσεως των 

τριών (3) Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των 

Λατίνων (€70.960) το χρόνο, με βάση το Άρθρο 2(α) του Νόμου Αρ.88(Ι) του 2006. 

(Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€126.334 που προορίζονται να καλύψουν το βασικό μισθό οκτώ (8) έκτακτων Λειτουργών Γραφείου                                      

(Κλίμακα Α1, Α2, Α5(ii)) 

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

(α) ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Γενικού Διευθυντή 

της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 
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(β) ύψους €10.200 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας των πέντε (5) 

Διευθυντών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κλίμακα Α15 (i)). 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€408.235 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών: 

 

(α)  στους Βουλευτές έναντι των οδοιπορικών εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες 

και άλλες εργασίες του Σώματος, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιο 

(Απόφαση Αρ. 62.358) και ημερομηνία 13/07/05. 

(β)   στους πέντε (5) Διευθυντές της Βουλής. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ' αποκοπή») 

  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€450.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου στη 

οδό Ομήρου 38 καθώς και την εκτέλεση διαφόρων έργων για συντηρήσεις/βελτιώσεις/επεκτάσεις και 

πρόσθετες εργασίες. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€850.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α) ποσό ύψους €10.000 για κάλυψη των εξόδων του Συνδέσμου πρώην βουλευτών για τη συμμετοχή 

τους σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου πρώην βουλευτών των χώρων μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.800 αφορά την πληρωμή της συνδρομής 

του Συνδέσμου προς τον Πανευρωπαϊκό Σύνδεσμο,  

(β) ποσό ύψους €100.000 για επιχορήγηση των κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης,  

(γ) ποσό ύψους €740.000 για διάφορα συνέδρια, σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους 

€340.000 για αγορά υπηρεσιών ως ακολούθως:  

 

Καθάρισμα γραφειακών χώρων και υαλοπινάκων, φύλαξη εγγράφων, φιλτράρισμα νερού, υπηρεσίες 

στενοτύπισης, υπηρεσίες διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, υπηρεσίες λειτουργού ασφαλείας 

σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία Νόμο, υπηρεσίες έγκριτου και εγνωσμένου 

κύρους Νομικού Συμβούλου, υπηρεσίες συμβούλου εμπειρογνώμονα ειδικού σε θέματα τεχνολογίας 

κατανεμημένου καθολικού (blockchain), συμβουλευτικών υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων ή και 

άλλων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και δαπάνη προς το ΚΥΠΕ για την άμεση μετάδοση των 

συνεδριάσεων της Ολομέλειας και άλλων συνεδριάσεων της Βουλής. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €115.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την εκτύπωση του Φακέλου της Κύπρου καθώς και άλλων 

εκδόσεων που δεν μπορούν να γίνουν σε ηλεκτρονική μορφή.  

(Άρθρο 03652.2 «Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€250.000 για αγορά υλικού και υπηρεσιών, στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων Επικοινωνίας 

– Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλων συναφών αναγκών.  

(Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.040.000 για την 

ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 



 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 2022 
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Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

Η διασφάλιση της δίκαιης και αμερόληπτης απονομής της Δικαιοσύνης, ως καθορίζεται 

από τις συνταγματικές επιταγές, τα θεσμοθετημένα δικαιώματα και ελευθερίες, τους 

Νόμους και τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συμβάσεις.   

 

ΟΡΑΜΑ: 

Η συνεχής αναβάθμιση του τρόπου λειτουργίας της απονομής της Δικαιοσύνης για 

αμερόληπτη, αποτελεσματική, ταχεία και υπεύθυνη επίλυση διαφορών. 

 

ΑΞΙΕΣ: 

 Αμεροληψία 

 Ισότητα / Ισονομία 

 Ακεραιότητα 

 Αξιοπιστία 

 Αποτελεσματικότητα 

 Διαφάνεια 

 Σεβασμός προς τον πολίτη 

 Αντικειμενικότητα 

 Ανεξαρτησία 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : 

1. Διασφάλιση των κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, 

όπως αυτά απορρέουν από το Σύνταγμα και τις ανειλημμένες διεθνείς υποχρεώσεις 

της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και η διασφάλιση της έννομης τάξης. 

 

2. Δίκαιη, αμερόληπτη και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών.   
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €234.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα ετήσια επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου και των 

δώδεκα (12) Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, προς €18.000 το χρόνο. 

(Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Οι αντίστοιχες πρόνοιες των πιο κάτω Υποδιαιρέσεων κάτω από την Υποομάδα αυτή 

προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις ημερομισθίων προσώπων που καλούνται ως 

μάρτυρες σε ποινικές υποθέσεις καθώς και έξοδα νομικής αρωγής σε πολιτικές διαδικασίες και 

σε διαδικασίες ενώπιον του Οικογενειακού Δικαστηρίου. Η πληρωμή των εξόδων από το 

Άρθρο αυτό γίνεται σύμφωνα με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, Κεφ.155, Άρθρο 166, 

τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 Ν.165(Ι)/2002 και τον περί Νομικής Αρωγής 

Διαδικαστικό Κανονισμό (Αρ. 1) του 2003.   

(Άρθρο 04603.1 «Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών σε 

Οικογενειακά Δικαστήρια») : 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Ανώτατο Δικαστήριο: €200.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας: €430.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου: €80.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας: €390.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού: €850.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου: €450.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Στρατιωτικό Δικαστήριο: €1.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Οικογενειακά Δικαστήρια: €30.000 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Διοικητικό Δικαστήριο: €10 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας: €20.000 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Ανώτατο Δικαστήριο 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 (α) ύψους €18.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως της 

Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

   (β) ύψους €2.040 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που 

καταβάλλεται στη Βοηθό Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

 (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.042 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα της Βοηθού 

Αρχιπρωτοκολλητή (€782 ετησίως) και ενός (1) Επιδότη (€114,39 μηνιαίως). 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €61.275  που προορίζονται να καλύψουν την συντακτική επιμέλεια των Αποφάσεων του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €58.000  που 

προορίζονται να καλύψουν την έκδοση των Αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου.  

(Άρθρο 03653.2 «Συντακτική Επιμέλεια και Εκτύπωση Νομικών Εκθέσεων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών  08130 – Κτίρια Δικαστηρίων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €952.000  που 

προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την αποκατάσταση της διατηρητέας 

οικοδομής του Οικογενειακού Δικαστηρίου και Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (παλαιό 

κτίριο Ανωτάτου Δικαστηρίου) με την μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή και 12ετή Συντήρηση. 

(Άρθρο 08132.3 «Επεκτάσεις Δικαστηρίων) 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €13.300 που προορίζονται να καλύψουν τη μηνιαία αποζημίωση εννέα (9) Δικαστικών 

Επιδοτών που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματα τους, για εκτέλεση των καθηκόντων τους 

εντός της πόλεως (€145,24 τον μήνα) και των περιχώρων. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την ανέγερση νέου Επαρχιακού 

Δικαστηρίου Λευκωσίας.   

(Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.400.000  

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης νέου 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι. 

(Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας  
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.800 που προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών δύο (2) 

Δικαστικών Επιδοτών. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €10.165 που προορίζονται να καλύψουν τη μηνιαία αποζημίωση έξι (6) Δικαστικών 

Επιδοτών που χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά οχήματα τους, για εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

εντός της πόλεως και των περιχώρων (€145,24/μήνα). 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €96.900 που προορίζονται να καλύψουν: 

     
(1) βελτιωτικές εργασίες στους χώρους υγιεινής του κτιρίου για εξυπηρέτηση ατόμων με 

αναπηρίες,         

(2) κατασκευή στεγάστρου στον εξωτερικό χώρο του κυλικείου, και 

(3) αντικατάσταση κεραμικού πατώματος στον διάδρομο που ενώνει τα δύο κτίρια (παλιό 

και νέο) και στη βεράντα του κυλικείου.   

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €6.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά μίας φωτοτυπικής 

μηχανής μεγάλης δυναμικότητας.  

(Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων»)  
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €4.920 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που 

καταβάλλεται σε πέντε (5) Δικαστικούς Επιδότες και σε ένα (1) Αχθοφόρο – Κλητήρα του 

Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €385.000 που 

προορίζονται να καλύψουν μέρους του κόστους της αντικατάστασης του συστήματος 

κλιματισμού του κτιρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου (συνολικό κόστος €550.000), 

του οποίου ξεκίνησε η αντικατάσταση του από το 2019. 

(Άρθρο 07502.2 «Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08130 – Κτίρια Δικαστηρίων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €152.320 που 

προορίζονται να καλύψουν το κόστος συντήρησης του πρόσθετου κτιρίου του Δικαστηρίου 

Πάφου. 

(Άρθρο 08131.3 «Ανέγερση Δικαστηρίων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €396.000 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως είκοσι δύο (22) 

Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων, προς €18.000 το χρόνο. 

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 
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Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης  

                                                  Kρατικών  Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €15.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατ' αποκοπή υπερωριακή αποζημίωση 

προς τους Δικαστικούς Επιδότες, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 

Αρ. 37.038 ημερομηνίας 5/3/1992.  

(Άρθρο 02262.2 «Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»)  
 

      

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €26.600  που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δικαστηρίου Ελέγχου 

Ενοικιάσεων προς €34 για κάθε συνεδρία καθώς και την αποζημίωση ύψους €20,50 στον 

Κοινοτικό Δικαστή για τις υπηρεσίες που προσφέρει για κάθε συνεδρίαση του Οικογενειακού 

Δικαστηρίου  (Θρησκευτικές Ομάδες) στην οποία μετέχει (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 

Αρ.42.184 και  ημερομηνία 08/02/1995).  

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €811.100 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη διαμόρφωση του κτηρίου «Φιλοξένια» σε 

Δευτεροβάθμιο Εφετείο και Εμπορικό Δικαστήριο. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €42.750  που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα εκπαίδευσης (σεμινάρια) τόσο των 

Δικαστών, όσο και του προσωπικού του Δικαστηρίου στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών  04151 – Διεθνείς Οργανισμοί  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €16.400  που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κύπρου στους πιο κάτω Διεθνείς Οργανισμούς: 

                   

1. Κοινοπολιτειακό Σύνδεσμο Δικαστών 

2. Διεθνή Σύνδεσμο Ανωτάτων Διοικητικών Δικαιοδοσιών 

3. Network of the President of the Supreme Judicial Courts of the European 

Union 

4. Association of the Councils of State and Supreme Administrative 

Jurisdictions of the Eureopean Union (ACA – EUROPE) 

5. European Judicial Training Network (EJTN)  

6. World Conference on Constitutional Justice  

(Άρθρο «04152.2 Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π ») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.000  που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κλήτευσης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων από το 

εξωτερικό σε ποινικές υποθέσεις. Η πληρωμή των εξόδων από το Άρθρο αυτό γίνεται σύμφωνα 

με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο Κεφ.155 Άρθρο 166.  

(Άρθρο 04603.2 «Έξοδα Ποινικών Διώξεων, Πολιτικών Διαδικασιών και Διαδικασιών 

 σε Οικογενειακά Δικαστήρια») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 

 
ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.050  που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δικαστηρίου Εργατικών 

Διαφορών.   

(Άρθρο 03104.2 «Ανιτιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Γραφείο Δικαστικής Επιμόρφωσης  

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συνεδρίων και σεμιναρίων στην 

Κύπρο σχετικά με θέματα εκπαίδευσης των Δικαστών.  

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
 

(β)  ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα των υπαλλήλων του Γραφείου για 

Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό.  

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €130.150 που προορίζονται να καλύψουν τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών του 

Συντονιστή Δικαστικής Επιμόρφωσης και Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων. 

(Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(β) ύψους €9.500 προορίζονται να καλύψουν τη σύμβαση υπηρεσιών δύο (2) εμπειρογνωμόνων 

για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών Πολιτικής Δικονομίας στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των 

Δικαστηρίων και συμπεριλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των θεσμών/δικαστικών κανονισμών. 

(Άρθρο 03590.2 «Εκσυγχρονισμός των Θεσμών Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαμόρφωσης του κτιρίου 

«Άστρα», στο οποίο θα στεγαστεί  το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας.  

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 

που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 04600  – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν καταβλητέα χρηματικά ποσά για την εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων κατά της Δημοκρατίας από οποιοδήποτε δικαστήριο, σύμφωνα με το Άρθρο 166(δ) 

του Συντάγματος.  

(Άρθρο 04602.1 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΑΜΑ 

Όραμα της Νομικής Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή του κράτους δικαίου και των αρχών της  

χρηστής διοίκησης, καθώς και η διασφάλιση της ευνομίας για χάρη της ευημερίας του λαού.  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και η εισαγωγή νέων θεσμών που να 

ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου 

ευρωπαϊκού κράτους. 

 Η συμβολή στη μείωση του εγκλήματος και των ανησυχιών που προκαλεί με την 

προώθηση της εμπιστοσύνης του κοινού στις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και η 

διασφάλιση της απονομής της δικαιοσύνης από ικανούς λειτουργούς, ώστε αυτή να 

απονέμεται ανεξάρτητα και με βάση τις αρχές της ισοπολιτείας. 

 Η συμβολή στην ταχύτερη και ορθότερη εφαρμογή του δικαίου και ιδιαίτερα εκείνου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η παροχή στην κρατική μηχανή των 

εξειδικευμένων συμβουλών και καθοδήγησης που χρειάζεται για να λειτουργεί 

αποδοτικά και προς το συμφέρον του πολίτη στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η υπεράσπιση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και με την απαραίτητη γνώση και 

πείρα των συμφερόντων του κράτους ενώπιον τόσο των δικαστηρίων της Δημοκρατίας  

όσο και των διεθνών δικαστηρίων και κυρίως των ευρωπαϊκών. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά  Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.315.076 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές είκοσι πέντε (25) 

εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Δικηγόρους της Δημοκρατίας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) 

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €180.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως ύψους €18.000 στους δέκα (10) 

Εισαγγελείς της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €65.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα μηνιαία επιδόματα ύψους €260 που καταβάλλονται σε 

ασκούμενους δικηγόρους, στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Απόφ. του 

Υπ. Συμβ. με αρ. 66.877  και ημερ. 27/2/2008).  

(Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών  

  Υπαλλήλων 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €26.175 που προορίζονται να καλύψουν την κατ΄ αποκοπή αποζημίωση για καθήκον 

αναμονής και  κλήσεως κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες, των Δημόσιων Κατήγορων 

της Νομικής Υπηρεσίας.  

(Άρθρο 02265.2 «Επίδομα Επιφυλακής») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €8.550 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης λειτουργών στο 

εξωτερικό σε σχέση με εξειδικευμένα ευρωπαϊκά νομοθετήματα.  

(Άρθρο 03504.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο,   

                              Εκπαίδευση») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός 

υπεύθυνου μεταρρύθμισης (Project Manager) 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(β) €67.165 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη μίσθωση υπηρεσιών δικηγόρων 

και ποινικών ανακριτών από τον ιδιωτικό τομέα, στους οποίους ανατίθενται γνωματεύσεις και 

αριθμός καταλλήλων δικαστικών υποθέσεων στις οποίες η Δημοκρατία είναι διάδικη.  

(Άρθρο 03594.2 «Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων»)  

 

(γ) €3.420.000 που προορίζονται να καλύψουν: (i) την αμοιβή των ιατροδικαστών και των 

εμπειρογνωμόνων/μαρτύρων (συμπεριλαμβανομένων και εξόδων μετάβασης και διαμονής τους σε 

ξενοδοχεία στην Κύπρο), οι οποίοι καλούνται από τη Νομική Υπηρεσία για να καταθέσουν σε 

διάφορες δικαστικές υποθέσεις, (ii) την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο 

ανακριτικό έργο της Νομικής Υπηρεσίας για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη 

διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων και (iii) για άλλους σκοπούς. 

(Άρθρο 03612.2 «Έξοδα Εμπειρογνωμόνων και/ή Μαρτύρων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €167.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες ετήσιες συνεισφορές: 

1. The Egmont Group Secretariat (MOKAΣ)  

2. The Chartered Institute of Arbitrators  

3. European Public Law Center 

4. Treasury International Association of Prosecutors  

5. Συνδρομή στα Ηνωμένα Έθνη (UNOCD) για τα λογισμικά goAML και goCASE 

(MOKAS) 

6. Άλλες Συνεισφορές  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.600.000 

που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή, συμπεριλαμβανομένων και των αποζημιώσεων, 

εξώδικων συμβιβασμών, δικηγορικών εξόδων, καθώς και άλλων εξόδων αγωγών που 

επωμίζεται η Δημοκρατία.  

(Άρθρο 04602.2 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €52.250  που 

προορίζονται να καλύψουν τη μίσθωση υπηρεσιών δύο (2) Νομικών Συμβούλων με σκοπό τη 

διαχείριση διεθνών συμβατικών κειμένων (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου,  με αρ. 88.135 

και ημερ. 11/09/2019).  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΑΜΑ: 

Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της νομοθεσίας και εναρμόνισή της με Διεθνείς Συμβάσεις, 

ιδιαίτερα της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βελτίωση του επιπέδου 

συμμόρφωσης της Κύπρου με διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από Διεθνείς 

Συμβάσεις. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : 

    Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση της Νομοθεσίας καθώς και συμβατότητας της με   

Διεθνείς Συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

    Ενοποίηση της Νομοθεσίας (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και εισαγωγή της στο 

Σύστημα Νομικής Πληροφόρησης. 

     Συμβολή στην έγκαιρη εφαρμογή νέων νομοθετημάτων,  με την επισήμανση των 

υποχρεώσεων της Εκτελεστικής Εξουσίας που απορρέουν από αυτά και τακτική 

ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

    Έγκαιρη και ικανοποιητική ανταπόκριση της Δημοκρατίας στις υποχρεώσεις της που  

απορρέουν από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

    Τήρηση αρχείου των Διεθνών Συμβάσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία. 

    Ετοιμασία επίσημης μετάφρασης της Νομοθεσίας στα αγγλικά. 

    Μετάφραση στην ελληνική Διεθνών Συμβάσεων που έχει υπογράψει η Δημοκρατία 

για σκοπούς κύρωσης τους με νομοθεσία. 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της  

Αστυνομίας  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €116.622 της Αρχής. Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων 

κατά της Αστυνομίας συστάθηκε με το Νόμο Ν.9(Ι)/2006.  Ο Νόμος αυτός διέπει τον διορισμό 

των μελών και τη λειτουργία της Αρχής. Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει: 

  

1.  Αποζημίωση πέντε (5) μελών για τις συνεδρίες της Αρχής  

2.  Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου  

3.  Οδοιπορικά (διερεύνησης)  

4. Αποζημίωση/Αμοιβή των μελών της Αρχής για διερεύνηση υποθέσεων    

    (αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α15) 

5. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 

 

(Άρθρο 03117.2 «Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €152.000  που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης ποινικών ανακριτών 

οι οποίοι θα διεξάγουν ανακρίσεις για την Αρχή. 

(Άρθρο 03594.2 «Νομικά Έξοδα Κρατικών Αγωγών και Υποθέσεων») 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020 – 2022 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου οικονομικού, διαχειριστικού και 

κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς δημόσιου 

απολογισμού, βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων και καταπολέμησης φαινομένων 

διαφθοράς και διαπλοκής. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Η συμβολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των 

δημόσιων πόρων. Η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσω της μείωσης των 

φαινομένων διασπάθισης δημοσίου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής, και η συμβολή στην 

βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. 

 

ΑΞΙΕΣ 

Ανεξαρτησία – από τους ελεγχόμενους φορείς. 

Ακεραιότητα – άσκηση των δραστηριοτήτων μας με ανεξάρτητο, επαγγελματικό και 

δεοντολογικό τρόπο.   

Αντικειμενικότητα – άσκηση  καθηκόντων με αμεροληψία, χωρίς προκατάληψη και με 

αποτροπή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή αθέμιτης επιρροής τρίτων. 

Επαγγελματισμός – υιοθέτηση υψηλών προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειας. 

Αξιοπιστία – παροχή έγκυρης, ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης  πληροφόρησης. 

Διαφάνεια – Διαφάνεια για την δράση της Δημόσιας Διοίκησης και παροχή έγκυρης, 

ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης. 

Συνεχής Ανάπτυξη – Η αναζήτηση συνεχώς αναβαθμισμένων γνώσεων για σύγχρονες 

προσεγγίσεις ελέγχου και μεγιστοποίησης της αξίας των δημοσίων πόρων. 

Διάχυση Γνώσης και Εμπειριών – Η Ελεγκτική Υπηρεσία αποτελεί μανθάνοντα οργανισμό 

όπου η γνώση και η εμπειρία αποτελούν κοινό εργαλείο δράσης. 

 
ΣΤΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

1. Εμπέδωση της χρηστής διοίκησης στους ελεγχόμενους φορείς. Βελτίωση της 

λογοδοσίας και απολογισμού και μείωση της ατιμωρησίας. 

2. Δημιουργία ενός πλαισίου συμμόρφωσης και υιοθέτησης των συστάσεων της 

Υπηρεσίας. Ενίσχυση της συνεργασίας με τους ελεγχόμενους φορείς. 

3. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών στους ελεγχόμενους φορείς μέσα από ένα κύκλο 

ανατροφοδότησης – βελτίωσης. 

4. Προώθηση βέλτιστων διαδικασιών από τους ελεγχόμενους φορείς. Δημιουργία ενός  

ισχυρού μηχανισμού οικονομικής και διαχειριστικής παρακολούθησης.  

5. Ενδυνάμωση της υπεύθυνης και πλήρους ενημέρωσης του πολίτη και ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης στην ικανότητα του δημόσιου τομέα. 

 

Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 

που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Γενικού Ελεγκτή. 

(Άρθρο 02203.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)   
 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως  Κρατικών Υπαλλήλων  

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €11.730 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή 

(€3.570) και των τεσσάρων (4) Διευθυντών (Κλίμακα Α15(i)) (€2.040 Χ 4 = €8.160).  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €4.275 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών του 

Βοηθού Γενικού Ελεγκτή (€1.046), τεσσάρων (4) Διευθυντών (Κλίμακα Α15(i))                             

(€782 Χ 4 = €3.128) και ενός (1) Αχθοφόρου/Κλητήρα (€326). 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών  03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων    

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €421.500 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος διαμόρφωσης πρόσθετων γραφείων 

στην υφιστάμενη πιλοτή στο ισόγειο του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιρίου καθώς και διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως τη 

βελτίωση/τροποποίηση των υφιστάμενων γραφείων με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις των 

ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών εγκαταστάσεων. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

(α) ύψους €14.250 που θα καλύψουν έξοδα για την εκπαίδευση του προσωπικού σε 

προγράμματα σχετικά με Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Θέματα 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, τον έλεγχο μηχανογραφημένων συστημάτων, τον έλεγχο 

ενδιάμεσων/τελικών λογαριασμών συμβολαίων, παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα ΦΠΑ 

και Φόρου Εισοδήματος, σε θέματα Μισθών και Συντάξεων, την εκπαίδευση των 

νεοεισερχομένων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα θέματα ο Γενικός Ελεγκτής κρίνει ότι θα 

υποβοηθήσουν το προσωπικό της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

(β)  ύψους €6.650  που θα καλύψουν έξοδα εκπαίδευσης του προσωπικού στο εξωτερικό, σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον 

Διεθνή, Ευρωπαϊκό και Ασιατικό Οργανισμό Ανωτάτων Ιδρυμάτων Ελέγχου και σε 

οποιαδήποτε άλλα θέματα ο Γενικός Ελεγκτής κρίνει ότι θα υποβοηθήσουν το προσωπικό της 

Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €142.500 που 

προορίζονται να καλύψουν: (α) τη μίσθωση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με γνώσεις σε τομείς, 

όπου απαιτείται, για καλύτερη επιτέλεση του έργου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε 

εξειδικευμένες εργασίες (β) για κάλυψη έκτακτων περιπτώσεων που θα απαιτηθεί η ανάθεση 

οικονομικού ελέγχου σε ιδιώτες ελεγκτές απευθείας από την Ελεγκτική Υπηρεσία. (Άρθρο 

03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στους 

ακόλουθους διεθνείς οργανισμούς: 

1. Διεθνής Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου (INTOSAI)  

2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου (EUROSAI)  

3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Τοπικών Αρχών (EURORAI) 

4. Ασιατικός Οργανισμός Ανωτάτων Κρατικών Ιδρυμάτων Ελέγχου (ASOSAI) 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») 
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ΟΡΑΜΑ 

Η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.   

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Η συνεχής βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της ώστε να παρέχει υπηρεσίες ύψιστης 

ποιότητας, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στις 

αποφάσεις και τη νομολογία του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, και με 

πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και 

της αντικειμενικότητας  με τρόπο που να προάγει το περί δικαίου αίσθημα του πολίτη.  

 

 Η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχέση με την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της και η δημιουργία των συνθηκών και δεδομένων που της 

επιτρέπουν να λειτουργήσει σε πλήρες ψηφιακό περιβάλλον. 

 

 Η εμπέδωση της διαφάνειας σ΄ ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Επιτροπής Δημόσιας 

Υπηρεσίας στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία για προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, η περαιτέρω επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για 

τα θέματα που τίθενται ενώπιον της και  η περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των μηχανισμών που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων που λαμβάνει. 

 

 

 

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 

που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Προέδρου της Επιτροπής 

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

(Άρθρο 02063.1 «Επίδομα Παραστάσεως»)   

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €237 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που 

καταβάλλεται σε δύο (2) αχθοφόρους/κλητήρες. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

                                                    ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.375  που 

προορίζονται να καλύψουν: 
 

(α) επιτόπια εκπαίδευση/σεμινάρια της Επιτροπής  που απορρέει από  τον Κώδικα 

Διακυβέρνησης και Δεοντολογίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για 

επιμόρφωση/ενημέρωση σε θέματα (i) μεθόδων/εργαλείων αξιολόγησης υποψηφίων, 

(ii) σε θέματα δεοντολογίας με απώτερο στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και 

γνώσης για επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και (iii) του επιστημονικού 

προσωπικού του Γραφείου σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

(β)  δίδακτρα υπηρεσιακής επιμόρφωσης, καθώς και επαναληπτική εκπαίδευση προσωπικού 

(5 έως 6 άτομα) για τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ). 

 (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για διοργάνωση Συνεδρίου με στόχο 

την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με το γενικότερο πλαίσιο, που εφαρμόζεται 

για επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
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ΟΡΑΜΑ 

Η ορθολογιστική στελέχωση της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έγκαιρα και με το πλέον 

κατάλληλο προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της και την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα και εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς την 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με την αξιοκρατία και την αξιοκρισία των αποφάσεών της. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Οργάνωση και ψηφιοποίηση αρχείου και εν γένει της λειτουργίας της Επιτροπής, 

 Βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, 

 Ηλεκτρονική αναβάθμιση  

 Απλοποίηση διαδικασιών σε ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας της Επιτροπής, 

 Αναβάθμιση και βελτίωση των υφισταμένων δομών και λειτουργιών την πληρέστερη 

εφαρμογή των διατάξεων για ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 

που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως του Προέδρου της Επιτροπής 

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. 

(Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €3.700 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συντήρηση του Συστήματος 

Αυτοματοποίησης Γραφείου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών.  

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.900 για 

την εκπαίδευση υπαλλήλων στη χρήση απινιδωτή καθώς και άλλων εκπαιδεύσεων 

προσωπικού. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η προάσπιση των ανθρωπίνων και άλλων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, κάθε 

φυσικού ή νομικού προσώπου, η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και η εξάλειψη κάθε 

μορφής διάκρισης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 

ΟΡΑΜΑ  

Η προώθηση μιας νέας σχέσης κράτους-πολίτη που να στηρίζεται σε μια σύγχρονη, 

ανθρωποκεντρική, διάφανη, αποτελεσματική και υπεύθυνη δημόσια διοίκηση που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να σέβεται τα δικαιώματά τους,  χωρίς 

διακρίσεις. 

 

ΑΞΙΕΣ  

Δικαιοσύνη και Ισότητα – Χειρισμός κάθε υπόθεσης κατά δίκαιο τρόπο,  με 

αντικειμενικότητα,  αμεροληψία και χωρίς διακρίσεις.  

Ανεξαρτησία –  Άσκηση καθηκόντων κατά ανεξάρτητο τρόπο τόσο από ελεγχόμενους φορείς 

όσο και από παραπονούμενους.  

Σεβασμός προς τον Πολίτη –  Έγκαιρη ανταπόκριση, αμεση επικοινωνία, αποτελεσματική 

διαχείριση παραπόνων.  

Υπευθυνότητα – Συναίσθηση της ευθύνης,  απόλυτη επίγνωση της αποστολής για την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Αριστεία – Άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, συνεχής βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ανθρωπίνου δυναμικού, υιοθέτηση υψηλών 

προτύπων ικανότητας, συμπεριφοράς και επιμέλειας.   

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

1.  Η εμπέδωση και προώθηση κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της  

     διαφορετικότητας και η δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από προκαταλήψεις. 

 

2.  Η βελτίωση των παρεχόμενων από το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσιών     

προς τους διοικούμενους. 

3.   Παροχή ποιοτικών, αμερόληπτων και ανεξάρτητων υπηρεσιών διερεύνησης παραπόνων. 

4. Η αναβάθμιση του ρόλου, η ενίσχυση του κύρους και η βελτίωση της εικόνας του 

Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στην 

Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως της Επιτρόπου Διοικήσεως.   

(Άρθρο 02203.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

               Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €17.100 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για φρούρηση του κτιρίου που 

στεγάζονται τα γραφεία της Επιτρόπου Διοικήσεως, από ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας. 

(Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το κόστος των εξόδων διοργάνωσης δράσεων για ενημέρωση και 

διαφώτιση του κοινού ως προς τις αρμοδιότητες του Γραφείου της Επιτρόπου. 

(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως στα 

ακόλουθα Ινστιτούτα/Οργανισμούς που είναι μέλος: 

 

1. International Ombudsman Institute 

2. European Ombudsmen Institute 

3. Equinet – European network of Equality Bodies 

4. Association of Mediterranean Ombudsmen 

5. European Network of ΝHRI 

 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντικατάσταση μιας φωτοτυπικής μηχανής  ή 

άλλου εξοπλισμού γραφείου. 

(Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων»)  
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ΟΡΑΜΑ 

Εξασφάλιση και προάσπιση ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

σε όλους τους τομείς της οικονομίας για την αποδοτικότερη λειτουργία των αγορών προς 

όφελος του καταναλωτή. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 

 Εξάλειψη των περιοριστικών πρακτικών και συμπράξεων των επιχειρήσεων.  

 Εξάλειψη της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν 

μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. 

 Έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων προς αποφυγή δημιουργίας                            

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.  

 Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 

για πράξεις πληρωμών με κάρτες. 

 Περαιτέρω προώθηση εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας   

σε θέματα ανταγωνισμού. 

 Ενίσχυση της παρουσίας της ΕΠΑ σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Φόρα. 

 Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και της λειτουργίας της Επιτροπής. 

 Εμπέδωση της φιλοσοφίας του ανταγωνισμού τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 

καταναλωτές και σε άλλους επηρεαζόμενους φορείς, μέσω διαφόρων σεμιναρίων και 

εκδηλώσεων ενημέρωσης και έκδοσης σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02060  – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 

που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα παραστάσεως της Προέδρου της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού. 

(Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως»)   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ AΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€10.830 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης Λειτουργών στη δικανική 

πληροφορική ή/και άλλη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα προστασίας ανταγωνισμού.  

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 
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Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €13.537 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την διοργάνωση συνεδρίου 

Ανταγωνισμού και την συνάντηση της ομάδας εργασίας Συγκεντρώσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Ανταγωνισμού, στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

 (β) ύψους €2.707 που προορίζονται να καλύψουν τη  δαπάνη για τεχνική βοήθεια στα 

πλαίσια συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού.  

(Άρθρο 03532.2 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α)  ύψους €902 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Αναπληρωματικών Μελών 

της Επιτροπής για κάθε συνεδρία, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 

Αρ.67.434 ημερομηνία 9/07/2008. 

 (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

  (β)  ύψους €161.281 που προορίζονται να καλύψουν: 

        (i)  τη μίσθωση υπηρεσιών τεσσάρων (4) Συμβούλων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας,    

              και 

  (ii)  αγορά υπηρεσιών για τη ψηφιοποίηση των λειτουργιών και των φακέλων της  

         Επιτροπής. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΡΑΜΑ 

Το όραμα της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η καθιέρωση 

κουλτούρας, αλλαγής νοοτροπίας και ευαισθητοποίησης ως προς την αντιμετώπιση θεμάτων 

που άπτονται της προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια πάντοτε συμμόρφωσης με 

τον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) και την Εθνική Νομοθεσία Ν. 125(Ι)/2018. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

Διαχρονικά οι επιδιώξεις είναι οι ίδιες και συνίστανται: 

 Ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματα τους κατά την 

επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

 Πλήρη και αμφίδρομη επαφή, επικοινωνία και συνεργασία τόσον με την εκτελεστική 

και την νομοθετική εξουσία όσον και με όλους τους φορείς που συνθέτουν την 

Κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Συνεχής επικοινωνία και συμμετοχή μας σε Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

αποτελεί υποχρέωση μας σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο.  Συμμετοχές μας επίσης σε 

Διεθνείς Ομάδες Εργασίας για θέματα σχετικά με την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02060  – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.100 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας της Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

(Άρθρο 02062.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποοομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.330 που προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που 

παραχωρείται στην Επίτροπο (€1.046) το χρόνο και στον αχθοφόρο/κλητήρα. 

(Άρθρο 03004.2 « Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €6.650 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων/σεμιναρίων 

για σκοπούς διαφώτισης. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α)  ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μίας λειτουργού του 

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών η οποία έχει αποσπαστεί από 15/03/2018 στο 

Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)  

(β)  ύψους €50.350 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για παροχή νομικών 

υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή/και ασφάλειας συστημάτων για 

διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων ή/και τον έλεγχο της ασφάλειας 

πληροφοριών και δικτύων στα πλαίσια του ελέγχου της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.280 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής Λειτουργών του Γραφείου της Επιτρόπου στο 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Problem-based training activities on data protection reform» (ΤRAIN 

GR-CY). (Το πρόγραμμα άρχισε τον Ιανουάριο του 2018 και θα διαρκέσει  μέχρι τον Ιανουάριο 

του 2020). 

 (Άρθρο 03525.3  «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής   

                             Ένωσης») 
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ΟΡΑΜΑ  

Η ορθή τήρηση από την Κυπριακή Δημοκρατία των ενωσιακών κανόνων των κρατικών 

ενισχύσεων  και η εμπέδωση του πνεύματος των κανόνων αυτών από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιες αρχές, επιχειρηματικός κόσμος, καταναλωτές), το οποίο 

συνίσταται στην προστασία του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων προς όφελος 

των καταναλωτών, καθώς και στην  εύστοχη και αποτελεσματική χρήση των κρατικών πόρων 

προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 Ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο θεσμός του Εφόρου.  

 Δημιουργία οργανωτικής δομής και ενίσχυση της στελέχωσης του Γραφείου με 

επιπρόσθετο προσωπικό.  

 Δημιουργία Μητρώου Κρατικών Ενισχύσεων, στο οποίο θα καταχωρούνται 

υποχρεωτικά όλες ανεξαιρέτως οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από τις αρχές 

της Δημοκρατίας.  

 Εξορθολογισμός των πρακτικών και διαδικασιών που ακολουθούνται από τις 

αρμόδιες αρχές τόσο κατά την υποβολή μέτρων κρατικών ενισχύσεων στο Γραφείο 

του Εφόρου για εξέταση, όσο και στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής τους.  

 Συμμετοχή εκπροσώπων του Γραφείου στις συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

για τις κρατικές ενισχύσεις, στις Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί από την 

Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων και σε 

άλλες πολυμερείς συναντήσεις για θέματα κρατικών ενισχύσεων.  

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων τόσο για την επιμόρφωση του προσωπικού 

του Γραφείου σε επιμέρους πτυχές των κρατικών ενισχύσεων όσο και για την 

ενημέρωση και εξοικείωση των λειτουργών των αρμοδίων αρχών.  

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

(α)  ύψους €7.600 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε  ευρωπαϊκά 

φόρουμ (ομάδες εργασίας, συμβουλευτική επιτροπή για κρατικές ενισχύσεις, φόρουμ υψηλού 

επιπέδου). 

  (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(β)  ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών σε εκπαιδευτικά 

Σεμινάρια. 

  (Άρθρο  03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €9.500 που προορίζονται να 

καλύψουν έξοδα Λειτουργών που θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και παρακολούθησης 

επιμορφωτικών μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω της εξειδικευμένης εργασίας τους.  

(Άρθρο 03502 .2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €266.000  που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης  στην Κύπρο της 29
ης

 

Συνάντησης Ομολόγων (Homologues Group Meeting) τον Οκτώβριο του 2020. (Απόφαση Υπ. 

Συμβ. Αρ. 87.673, ημερ. 18/06/2019) . Το κόστος της διοργάνωσης θα συγχρηματοδοτηθεί από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής κατά 90%. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

 

 

 

ΟΡΑΜΑ 

Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, διασφαλίζοντας την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη λειτουργία της κρατικής μηχανής στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.  
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Η προώθηση της οικονομικής, αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των 

κρατικών υπηρεσιών μέσω της ενδυνάμωσης των συστημάτων διαχείρισης και 

ελέγχου και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και διακυβέρνησης. 

 

 Η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων και της χρηστής 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συνεχούς βελτίωσης και ενδυνάμωσης των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. 

 

 Η διενέργεια εξειδικευμένων ελέγχων σε μηχανογραφικά συστήματα της Δημόσιας 

Υπηρεσίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την αξιολόγηση των δικλίδων 

ασφαλείας μέσω εξομοίωσης επιθέσεων από κακόβουλους εισβολείς (hackers) και 

αποσκοπούν στη θωράκιση τους ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η ακεραιότητα, 

εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σ’ 

αυτά. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0306 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 41 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους €408.500 

που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ελεγκτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας για έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων έργων η 

οποία ενεργεί ως Αρχή Ελέγχου και για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια 

Υπηρεσία, βάσει των περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμων του 2003 – 2014. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.700 που προορίζονται να 

καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής Λειτουργών της Υπηρεσίας σε τεχνικές συναντήσεις των 

«Group of Auditors» για  τα προγράμματα: 

1. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 

2.  Interreg Med Programme 2014 – 2020 

3.  Interreg Europe Programme 

4.  Urbact III 

5.  Balkan Mediterraenan 2014 – 2020 

  6.  ENI CBC MED Sea Basin Progamme 

(Άρθρο 03525.3  «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής   

                             Ένωσης») 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0307 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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ΟΡΑΜΑ 

Το όραμα της Αρχής εστιάζεται στη διαφύλαξη των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της 

διαφάνειας και της μη διάκρισης λόγω ιθαγένειας έναντι όλων των προσφοροδοτών, καθώς και 

στη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής και ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων.   

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Ταχεία εξέταση κάθε προσφυγής και έκδοση απόφασης σε χρόνο που να μη δημιουργείται 

καθυστέρηση στην προώθηση και διεκπεραίωση των έργων του δημοσίου. 

 Έκδοση εμπεριστατωμένων αποφάσεων ώστε να εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη του 

διοικούμενου προς την Αρχή και κατ’ επέκταση τη διοίκηση. 

 Αξιόπιστη και ορθή καθοδήγηση των Αναθετουσών Αρχών, μέσω των αποφάσεων της. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να 

καλύψουν την αγορά νομικών υπηρεσιών από δικηγορικά γραφεία στις περιπτώσεις που ο 

Γενικός Εισαγγελέας, ως ο νομικός σύμβουλος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 

αδυνατεί να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Διοικητικού ή/και Ανωτάτου Δικαστηρίου της 

Δημοκρατίας λόγω νομικού ή άλλου κωλύματος. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΡΑΜΑ 

Η εύρυθμη λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξη του Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Η αποτελεσματική εποπτεία των μη πιστωτικών συνεργατικών εταιρειών με στόχο τη 

διασφάλιση της ευρωστίας και της εύρυθμης λειτουργίας τους, η διασφάλιση της εφαρμογής 

της συνεργατικής νομοθεσίας από όλες τις συνεργατικές εταιρείες, η προώθηση του 

Συνεργατικού Θεσμού στην Κύπρο και γενικά η διατήρηση και ενίσχυση της εμπιστοσύνης του 

κοινού στο Συνεργατικό Θεσμό ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει τον κοινωνικό και 

οικονομικό του ρόλο. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €475 που προορίζονται να καλύψουν την  αποζημίωση που καταβάλλεται στα τέσσερα 

(4) Μέλη της Επιτροπής της Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών για κάθε συνεδρία καθώς και 

το επίδομα οδοιπορικών για τα μέλη με έδρα εκτός Λευκωσίας.  

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €9.025 που 

προορίζονται να καλύψουν πιθανή καταβολή δικηγορικών εξόδων για αγωγές εναντίον 

αποφάσεων του Εφόρου για θέματα διαιτησίας. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τους μισθούς των τεσσάρων (4) υπαλλήλων που απασχολούνται στα 

εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα Ριζοκαρπάσου και Κορμακίτη.  

(Άρθρο 04126.2 «Εκτοπισμένα και/ή Εγκλωβισμένα Συνεργατικά Ιδρύματα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους   

Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.205 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το έτος 2020 του έργου «A Place for Youth in 

Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs»,  το οποίο έχει επιλεγεί από 

το Ταμείο «EEA and Norway Fund for Youth Employment», το  οποίο βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη με διάρκεια 42 μηνών (1.11.2018 – 30.4.2022) και η Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών (ΥΣΕ) συμμετέχει ως εταίρος με προϋπολογισμό που ανέρχεται στις €103.230 

(ποσοστό 83.14% του εν λόγω ποσού χρηματοδοτείται από το Ταμείο).  

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία μέσω του εν λόγω 

Ταμείου και έχει σκοπό τη μείωση της ανεργίας στις παράκτιες και νησιώτικες περιφέρειες της 

Μεσογείου, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των «NEETs» (νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης 

και εργασίας), όσον αφορά την τοπική και πέραν αυτής παραγωγή γεωργικών προϊόντων και 

τροφίμων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, η ΥΣΕ, έχει αναλάβει την εγκαθίδρυση και 

συντονισμό Διατοπικού Μεσογειακού Κέντρου Εργοδότησης στην Κύπρο (Trans-Local 

Mediterannean Εmployment Center), μέσω του οποίου θα διεξάγεται η διαδικασία επιλογής και 

συμμετοχής 36 «NEETs» σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων 

σε συνεργατικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο γεωργικό και μεταποιητικό τομέα 

της Κύπρου, με απώτερο σκοπό τη μετέπειτα ένταξη των «NEETs» στο δυνητικό εργατικό 

δυναμικό της Χώρας. 

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες 

Πηγές») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά συστήματος συναγερμού, 

πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης του κτιρίου και των γραφείων της Υπηρεσίας, σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου που είναι παλιό και προβληματικό. 

(Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρικών Συστημάτων Ασφαλείας») 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0309 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
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ΟΡΑΜΑ 

Η εμπέδωση και η θεσμοθέτηση της αναγκαίας διοικητικής κουλτούρας που να συνάδει και να 

ενισχύει τα ανθρωπιστικά αιτήματα της νέας ιστορικής συγκυρίας που αναδεικνύει την 

οικουμενική αξία της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Η αρτιότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των προσφυγών. 

 Ο καλύτερος συντονισμός όλων των Υπηρεσιών που εμπλέκονται στις διαδικασίες  

ασύλου. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02060 – Άλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.785 που 

προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας και τηλεφώνου που καταβάλλεται στον 

Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. 

(Άρθρο 02062.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους €1.696 που 

προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών και εξόδων ιδιωτικού 

οχήματος που καταβάλλεται στον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €53.119 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός Λειτουργού της 

Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που έχει αποσπαστεί στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων.  

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία»)  

 

 (β)  ύψους €5.866 που προορίζονται να καλύψουν τη μίσθωση μεταφραστών για διεξαγωγή 

διοικητικών προσφυγών αρκετές εκ των οποίων υποβάλλονται στη γλώσσα των εφεσιόντων. 

 1.  Γραπτές μεταφράσεις προς €11,96 τη σελίδα. 

 2.  Προφορικές μεταφράσεις/εξετάσεις προς €8,54 την ώρα. 

 (Άρθρο 03595.2  «Έξοδα Μεταφράσεων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03880 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03881 – Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των Ειδικών Ανεξάρτητων Υπηρεσιών. 

(Άρθρο 03882.2 «Δαπάνες Άλλες Ειδικές Υπηρεσίες») 

 

 

 

  

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0311 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  (ΓεΣΥ) 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 2022 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02060 – ΄Αλλα Επιδόματα Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως του Επιτρόπου Εποπτείας Υγείας (ΓεΣΥ).   

(Άρθρο 02063.2 «Επίδομα Παραστάσεως») 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλονται γραπτώς από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον από την διερεύνηση του παραπόνου σχετικά με την παροχή 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίες εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας. Η διενέργεια ανεξάρτητου, αξιόπιστου και τεκμηριωμένου ελέγχου. Η εξέταση, 

αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιουδήποτε θέματος 

γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή και λειτουργία του 

Γενικού Συστήματος Υγείας. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Η ορθή, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας, ούτως ώστε ο 

πολίτης και ο ασθενής να τυγχάνουν άμεσης, επίκαιρης και υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας την 

ώρα που την χρειάζεται, χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και διακρίσεις. 

 

ΑΞΙΕΣ 

Επαγγελματισμός, Τιμιότητα και Ακεραιότητα, Αντικειμενικότητα: άσκηση των καθηκόντων 

μας με επαγγελματικό και δεοντολογικό τρόπο, με αμεροληψία χωρίς προκατάληψη και χωρίς την 

επιρροή τρίτων.  

 

Σεβασμός και αξιοπιστία: Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των πολιτών 

και ασθενών, σεβασμός στα δικαιώματα των ασθενών και άσκηση των καθηκόντων μας με 

έκφραση έγκυρης, ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης άποψης. 

 

Ανεξαρτησία: Ο Επίτροπος είναι ανεξάρτητος αξιωματούχος, υπόλογος μόνο στο Υπουργικό 

Συμβούλιο.  

 

Εχεμύθεια: Ο Επίτροπος και κάθε μέλος του προσωπικού του Γραφείου του Επιτρόπου θεωρεί και 

χειρίζεται ως απόρρητο κάθε ζήτημα, έγγραφο ή πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων του, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

Πλήρης εξάσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Εποπτείας, σύμφωνα με την Νομοθεσία και 

τους Κανονισμούς, ώστε ο θεσμός αυτός να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχή εισαγωγή και 

λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας προς όφελος της υγείας των πολιτών της Κύπρου.  
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                                   ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €108.243 που 

προορίζονται να καλύψουν την μίσθωση υπηρεσιών για τις δράσεις της Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως απορρέουν από τον περί Επιτρόπου Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007 έως 2014 (Ν.Αρ.74(Ι)/2007 και Αρ.44(Ι)/2014). 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €13.095 που 

προορίζονται να καλύψουν ενημερωτικές εκστρατείες του Γραφείου της Επιτρόπου 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 

 

ΟΡΑΜΑ: 

Μια κοινωνία ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη για την υποχρέωση όλων για διασφάλιση των 

δικαιωμάτων του παιδιού. Η ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων του κάθε παιδιού που ζει 

στην Κύπρο. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ : 

    Διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα Δικαιώματα των Παιδιών. 

    Εναρμόνιση Νομοθεσίας/πολιτικών/διοικητικών πρακτικών/ διαδικασιών με τη Σύμβαση 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) και άλλες Διεθνείς 

Συμβάσεις που αφορούν τα παιδιά τις οποίες έχει κυρώσει ή προτίθεται να κυρώσει η 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Εντοπισμός και προώθηση των απόψεων των παιδιών. 

 Διεξαγωγή εκστρατειών διαφώτισης για τα δικαιώματα του παιδιού. 

 Διερεύνηση παραπόνων. 

 Εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν. 

 Δημιουργία Αρχείου Στατιστικών Δεδομένων για το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 

του παιδιού στη Κύπρο. 

 Στήριξη του έργου μη κυβερνητικών οργανισμών που προασπίζονται τα δικαιώματα του 

παιδιού. 

 Συμμετοχή και συνεργασία με διεθνή δίκτυα. 

 



KEΦΑΛΑΙΟ 0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  TΟΥΡΙΣΜΟΥ 

49 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υφυπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020. (Άρθρο 02007.2 

Πολιτικοί Διορισμοί) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.160 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στους 

τέσσερεις (4) Διευθυντές του Υφυπουργείου Τουρισμού.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03000 –  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €855.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη φιλοξενίας ατόμων ή και εξειδικευμένων ομάδων σχετικές με 

τον τουρισμό  και την προώθησή του όπως εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, bloggers, 

φωτογράφοι, κινηματογραφιστές, ηθοποιοί, παρουσιαστές, αθλητές, τουριστικοί πράκτορες, 

οργανωτές ταξιδιών, εκπρόσωποι εταιρειών / φορέων/ συνδέσμων/ οργανισμών που διακινούν ομάδες 

τουριστών ή γενικά δραστηριοποιούνται στον τομέα ή άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 
Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €55.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη συντήρηση των εξωτερικών χώρων των επαρχιακών 

γραφείων του Υφυπουργείου, καθώς και για τον καθαρισμό στο Δασούδι Λεμεσού. 

(Άρθρο 03402.2 «Συντήρηση Κήπων») 
 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –   Εκπαίδευση Προσωπικού, Συνέδρια 

 
Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €28.500 που προορίζονται για συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια/φόρουμ όπως European 

Travel Commission, MR&H International Investment Forum Berlin κλπ, ή σε B2B meetings ή 

joint participation και 4-5 Business Forums και τυχόν άλλες επιτροπές/ ομάδες της ΕΕ. 

 (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 
(β) ύψους €570.000 για συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό για σκοπούς  

εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τις νέες τάσεις στα τουριστικά δρώμενα, βέλτιστες πρακτικές του 
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εξωτερικού, νέα εργαλεία προώθησης των ειδικών μορφών τουρισμού, τρόπους συνεργασίας του 

ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα κλπ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται ενέργειες που προκύπτουν 

από τον σημαντικό αριθμό διμερών και τριμερών συνεργασιών (Αίγυπτος, Λίβανος, Ιορδανία, 

Ισραήλ, Ελλάδα). 

 (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα δαπανών 03551- Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €570.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των σχεδίων δράσης της 

Στρατηγικής Τουρισμού, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Τουριστική 

Ανάπτυξη, διερεύνηση αγορών, συλλογή στοιχείων για υφιστάμενες και νέες μορφές τουρισμού (π.χ. 

τουρισμός υπαίθρου, τουρισμός υγείας), αφίξεων περιηγητών στα αεροδρόμια, καταγραφή 

υφιστάμενης υποδομής,  διεθνών βέλτιστων πρακτικών, καταγραφή και ανάλυση του βαθμού 

ικανοποίησης των τουριστών εξειδικευμένων μορφών και μη, αγορά εργαλείων συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων, πρόσβαση σε εργαλεία/διαδικτυακές πλατφόρμες συλλογής, μέτρησης και 

επεξεργασίας τουριστικών δεδομένων ποιότητας, βαθμού ικανοποίησης κ.ά. Επίσης στην ομάδα αυτή 

περιλαμβάνονται πιστώσεις για έρευνες που αφορούν το προφίλ των ταξιδιωτών της κάθε αγοράς 

(country profile). 

(Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

 

 (β) €38.000 που προορίζεται να καλύψουν τις δαπάνες που χρειάζεται ο νεοσυσταθείς Τομέας  

Προσέλκυσης Επενδύσεων, για την εκπόνηση μελετών όπως για παράδειγμα «Market Study» για 

προσέλκυση επενδύσεων στον ιατρικό τουρισμό. 

 (Άρθρο 03562.2 «Διεξαγωγή Ερευνών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.046.900 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

 (α)  Αγορά υπηρεσιών για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών/ Επόπτη μαρίνων,  ετοιμασίας 

Όρων Διαγωνισμού Μαρίνας Πάφου, συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον τομέα Προσέλκυσης 

Επενδύσεων κ.α. 

 

    (β)  Συνέχιση των συμβάσεων για Επόπτη Καζίνο, συμβουλευτικών υπηρεσιών για το καζίνο και 

των συμβουλευτικών υπηρεσιών / εποπτείας των μαρίνων. 

 

    (γ) Αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για τη  δημιουργία της Μαρίνας Πάφου. 

 

    (δ) Αγορά υπηρεσιών για αναθεώρηση του σχεδίου ISO, του σύμφωνου ανάδειξης της κυπριακής 

γαστρονομίας και του προγράμματος «Mystery Shopper». 

 

 (ε)    Αγορά υπηρεσιών για μελέτη για την οργανική δομή του Υφυπουργείου. 

 

   (στ)  Υπηρεσίες φορολογικών Συμβούλων και ελεγκτικές υπηρεσίες που αφορούν τον έλεγχο 

βιβλίων του ΚΟΤ για προηγούμενα έτη καθώς και για  υπηρεσίες φύλαξης και Μηχανογράφησης. 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις βιβλίων και εντύπων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €608.000 που 

προορίζονται να καλύψουν  τη δαπάνη για τη δημιουργία εξειδικευμένων προωθητικών έντυπου και 

οπτικοακουστικού υλικού, διαφημιστικού υλικού όπως αφίσες/banners για εκδηλώσεις, εκθέσεις για 

την Κύπρο και το εξωτερικό, «beach flags», οδηγών, πληροφοριακών πινακίδων κλπ. Επίσης, 

περιλαμβάνονται πιστώσεις για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των εντύπων του Υφυπουργείου 

τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό όσο και για την παροχή 

πληροφοριών στους επισκέπτες της Κύπρου. Κατά το 2020 θα αρχίσει ο επανασχεδιασμός των 

εντύπων ώστε να συνάδουν με τη νέα ταυτότητα της τουριστικής Κύπρου που θα προωθηθεί και η 

σταδιακή επανεκτύπωση νέων βελτιωμένων εκδόσεων. Παράλληλα, θα εμπλουτιστεί το έντυπο υλικό 

με νέα έντυπα αλλά και μετάφραση και έκδοση υφιστάμενων εντύπων σε επιπρόσθετες γλώσσες. 

 (Άρθρο 03667.2  «Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων») 
 
Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.029.067 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

(α) Τη δαπάνη για τη συνεργασία με τουριστικούς εταίρους στο Εξωτερικό 

συμπεριλαμβανομένων και των αεροπορικών εταιρειών, η οποία κρίνεται επί του παρόντος 

ως μια από τις πιο αποδοτικές ενέργειες και  προσφέρει τις μεγαλύτερες άμεσες ευκαιρίες 

για ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος. Παρά την αυξανόμενη τάση  των ανεξάρτητων  

ταξιδιωτών, επί του παρόντος  το μεγαλύτερο ποσοστό  του τουριστικού ρεύματος 

διοχετεύεται  μέσω των οργανωτών ταξιδιών, έστω και αν ο τρόπος  λειτουργίας τους 

αλλάζει  για να συμβαδίζει με τις νέες τάσεις της αγοράς. Επιπρόσθετα, οι από κοινού 

ενέργειες με τους οργανωτές συμπληρώνουν τις διαφημιστικές ενέργειες του 

Υφυπουργείου και έχουν αμεσότερο αποτέλεσμα. 

 

 (β) Τη διενέργεια εντατικότερων διαφημιστικών εκστρατειών σε αγορές  προτεραιότητας, 

όπως αυτές καθορίστηκαν μέσα από το νέο επιχειρησιακό πλάνο.  Η επιτυχία των 

διαφημιστικών εκστρατειών του Υφυπουργείου και η καθιέρωση του νέου «brand» που θα 

σχεδιαστεί δεν εξαρτάται μόνο από τα διαφημιστικά μηνύματα που προβάλλονται, αλλά 

και από την έκταση, ένταση, συστηματικότητα και συνέχεια των προσπαθειών αυτών σε 

σχέση με τα δεδομένα της κάθε τουριστικής αγοράς. Για τον λόγο αυτό κατά τον 

καταμερισμό των διαθέσιμων πιστώσεων στις ενέργειες που θα υλοποιηθούν στις 

επιμέρους διάφορες αγορές- πήγες τουρισμού λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων ο βαθμός 

προτεραιότητας και η συμβολή της κάθε αγοράς στο εισόδημα από τον τουρισμό, ο βαθμός 

διείσδυσης της Κύπρου στην κάθε αγορά και οι προοπτικές που παρουσιάζουν οι αγορές 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το διαφημιστικό κόστος 

σε κάθε αγορά για την αγορά χρόνου / χώρου, καθώς για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών 

διαφημιστικών εκστρατειών απαιτείται η διάθεση ενός ελάχιστου ποσού. Η δαπάνη αφορά 

όλες τις διαφημιστικές ενέργειες του Υφυπουργείου τόσο στα παραδοσιακά διαφημιστικά 

μέσα όσο και τα ηλεκτρονικά. 

 

(γ)  Τη δαπάνη για τη συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει να σχεδιάσει 

και να υλοποιήσει τη νέα ταυτότητα (Brand) της τουριστικής Κύπρου, την παραγωγή νέων 

διαφημιστικών/ προωθητικών υλικών, την παροχή συμβουλευτικών και άλλων σχετικών 

υπηρεσιών διαφημιστικού οίκου. Η επιλογή νέου συνεργάτη, καθώς και η παραγωγή νέων 

διαφημιστικών / προωθητικών υλικών κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία των στόχων 

της νέας Στρατηγικής και την αναβάθμιση της παρουσίας και προβολής της Κύπρου στο 

εξωτερικό. Η υφιστάμενη ταυτότητα που προωθείται κρίνεται πεπαλαιωμένη και 

χρονολογείται από το 2010. 
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(δ)  Τη δαπάνη για τη συνεργασία με νέο συνεργάτη που θα αναλάβει την αναβάθμιση και 

συντήρηση της ιστοσελίδας της Κύπρου, καθώς και νέο συνεργάτη, ο οποίος θα αναλάβει 

την  αναβάθμιση και διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Υφυπουργείου για 

την προβολή της Κύπρου. Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Κύπρου έχει 

προγραμματιστεί και η λειτουργία ηλεκτρονικής τράπεζας πολυμέσων καθώς και 

αναβάθμιση των ηλεκτρονικών χαρτών. Επιπρόσθετα, κύριος στόχος των νέων αυτών 

συνεργασιών θα είναι και η καλύτερη αξιοποίηση, τόσο της ιστοσελίδας, όσο και των μέσω 

κοινωνικής δικτύωσης ως δυναμικά εργαλεία μάρκετινγκ. 

 

(ε) Τις ενέργειες προβολής, όπως εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων στην Κύπρο και  το εξωτερικό 

για την προώθηση του τουρισμού είτε αποκλειστικά του Υφυπουργείου, 

συμπεριλαμβανομένων των Γραφείων Εξωτερικού, είτε συνδιοργανώσεις με άλλους 

συνεργαζόμενους φορείς του δημόσιου ή/και του ιδιωτικού τομέα. 

 (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 03730 – Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τουριστικές εκθέσεις με περίπτερα, εργαστήρια πωλήσεων με κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις με δυνητική πελατεία ειδικών μορφών τουρισμού όπως π.χ. 

αθλητικού/καταδυτικού/ποδηλατικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού, γαμήλιου τουρισμού κ.ά 

καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων. 

 (Άρθρο 03734.2 «Συμμέτοχη σε Εκθέσεις ή/και Άλλες Εκδηλώσεις») 

 
 
 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 Υποομάδα Δαπανών  04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.100.000  που 

προορίζονται να καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής Αρχής Παιγνίου και Εποπτείας 

Καζίνο, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τον περί Λειτουργίας και Έλεγχου Καζίνο Νόμο του 2015 

(Ν.124(1)/2015) για να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και 

έλεγχου καζίνου.   

(Άρθρο 04037.2 «Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνο») 
 

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04150- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 Υποομάδα δαπανών  04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €121.100 και 

αφορούν τη συνδρομή του Υφυπουργείου σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) ύψους €70.000, European Travel Commission ύψους €20.000 

καθώς και ποσό ύψους €31.100 σε διάφορους άλλους διεθνείς συνδέσμους/επιτροπές από όπου το 

Υφυπουργείο με τη συμμετοχή του δύναται να ανταλλάζει τεχνογνωσία, να δημιουργεί συνέργειες με 

άλλους αντίστοιχους οργανισμούς και φορείς, να τοποθετείται επί θεμάτων πολιτικής τουρισμού και 

να δικτυώνεται στον τομέα. 

 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς») 
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Υποομάδα Δαπανών 04200 –  Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.749.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

(1) Ενέργειες οικονομικής στήριξης που εμπίπτουν κάτω από τον κανονισμό κρατικών ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας (de minimis) και μη. Κυρίως, περιλαμβάνονται χορηγίες που αφορούν την 

προώθηση όλων των ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα: 

 

    (α) Σχέδια Κινήτρων Αθλητικού τουρισμού: για τη φιλοξενία ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων 

και συνδέσμων για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο, για την οργάνωση διεθνών 

αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο, για τη δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση 

αθλητικών υποδομών/εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλητικού 

τουρισμού και την πραγματοποίηση ταξιδιών για σκοπούς πωλήσεων στο εξωτερικό για 

προσέλκυση αθλητικού τουρισμού. 

 

   (β) Σχέδια Κινήτρων συνεδριακού τουρισμού: για την προσέλκυση συνεδριακού τουρισμού για 

την στήριξη των προωθητικών ενεργειών της συνεδριακής βιομηχανίας της Κύπρου 

(DMCs/PCOs/ξενοδοχεία με συνεδριακές εγκαταστάσεις/Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί) 

τόσο στο εσωτερικό (μέσω της πραγματοποίησης ταξιδιών εξοικείωσης ή επισκέψεων 

επιθεωρήσεων δυνητικής πελατείας) όσο και στο εξωτερικό (προωθητικά ταξίδια πωλήσεων 

και διεκδικήσεων συνεδρίων) αλλά και για την οργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και 

ταξιδιών κινήτρων στην Κύπρο (για ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, συντεχνίες και για 

εταιρικούς πελάτες από το εξωτερικό). 

 

   (γ) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην 

Κύπρο και παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον. 

 

   (δ)   Σχέδιο κινήτρων de minimis για Φεστιβάλ Οινογαστρονομίας και Τοπικών Προϊόντων για  

στήριξη σχετικών εκδηλώσεων κοινοτήτων. 

 

    (ε) Οικονομική στήριξη των έξι Eταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ), η 

οποία περιλαμβάνει ενέργειες τους για την οργάνωση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και προβολή 

του τουριστικού προϊόντος της κάθε επαρχίας ξεχωριστά. 

 

   (στ)    Νέα Σχέδια Κινήτρων για άλλες ειδικές μορφές τουρισμού αναλόγως στρατηγικών στόχων. 

 

 (ζ) Σχέδιο Αναζωογόνησης και Εξωραϊσμού της Λαϊκής Γειτονιάς. 

 

(2) Οικονομική στήριξη συνεργαζόμενων φορέων/συνδέσμων/ κοινοτήτων/ επισιτιστικών 

επιχειρήσεων στην ύπαιθρο/μητροπόλεων /δημόσιων οργανισμών για στήριξη ενεργειών που 

αφορούν την καλύτερη δυνατή οργάνωση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και προώθηση των 

ειδικών μορφών τουρισμού. 

 

(3)   Ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων και 

αντικατάσταση εξοπλισμού κέντρων αναψυχής. 

 

(4)   Δημιουργία, αναβάθμιση η/και συμπλήρωση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υποδομής για τη  

φιλοξενία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και κέντρα 

αναψυχής.  

 

(5)  Τοπικών αρχών για έργα εξοπλισμών οργάνωσης, ασφάλειας, προσβασιμότητας και 

καθαριότητας παραλιών. 
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(6) Εθνικού χειριστή προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας για αγορά σημαιών, αγορά αναλώσιμων 

υλικών για αναλύσεις νερού, σχεδιασμός και εκτύπωση εντύπων και υπηρεσίες ελέγχου 

παραλιών Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και 

προώθηση του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου. 

 

(7)  Οικονομική Ενίσχυση Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού με στόχο την περαιτέρω 

ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της υπαίθρου 

 

(8) Σχέδιο Χορηγιών για σκοπούς επενδύσεων, εμπλουτισμού και εκσυγχρονισμού του τουριστικού 

προϊόντας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. 

(Άρθρο 04281.2 «Διαφορές Επιχορηγήσεις») 

 

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα δαπανών  04301– Παροχές Παιδείας 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €139.000 που 

προορίζονται να καλύψουν εκπαιδευτικά προγράμματα προς την τοπική βιομηχανία (κοινότητες, 

καφεστιατόρια, τουριστικά καταλύματα, επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και εξειδικευμένων 

μορφών τουρισμού) είτε από το Υφυπουργείο είτε από άλλους εξειδικευμένους οίκους, φορείς για 

αναβάθμιση της ποιότητας και εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, για 

καινοτόμους τρόπους προώθησης της Κύπρου και αύξηση της αναγνωρισιμότητας της στο εξωτερικό, 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα κοκ. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες 

για τη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών. 

 (Άρθρο 04336.2 «Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως») 

 
 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα δαπανών  07751–Λογισμικά 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €250.000  που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα ακόλουθα: 

 

(α) Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Πόρων  το οποίο περιλαμβάνει λογιστικό σύστημα, 

σύστημα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σύστημα αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, 

σύστημα διαχείρισης προσωπικού με δυνατότητες επέκτασης για ενσωμάτωση και άλλων 

υποσυστημάτων όπως κέντρων αναψυχής, ταξιδιωτικών γραφείων, ξεναγών, δικαστικών 

υποθέσεων κ.α. Το Σύστημα Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων με βάση τις πρόνοιες της νέας 

νομοθεσίας θα περιλαμβάνει καταχώρηση διανυκτερεύσεων, μηχανισμό μυστικών 

επισκέψεων, μηχανισμό κριτηρίων κατάταξης,  διαδικτυακές πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, 

ιστορικό μεταβολών, εφαρμογή για “tablet” των επιθεωρητών κ.α. 

 

(β) Διαδικτυακή Πύλη για εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και των μυστικών επισκεπτών 

 (Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Γραφείο Λονδίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €230.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές τεσσάρων (4) Λειτουργών Μάρκετινγκ και 

Πωλήσεων, δύο (2) υπαλλήλων Πληροφοριών/Γραμματέων και ενός (1) υπεύθυνου Γραφείου 

Εξωτερικού.  

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Γραφείο Φρανκφούρτης    

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €360.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές τεσσάρων (4) Λειτουργών Μάρκετινγκ και 

Πωλήσεων, ενός (1) Λογιστή,  δύο (2) υπαλλήλων Πληροφοριών/Γραμματέων και ενός (1) Κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Γραφείο Παρισιού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα, ενός 

(1) υπαλλήλου Πληροφοριών/Λογιστή, ενός (1) Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, ενός (1) 

βοηθού Πωλήσεων/υπάλληλου Πληροφοριών. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Γραφείο Στοκχόλμης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, ενός (1) 

Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, ενός (1) Λογιστή, ενός (1) βοηθού Πωλήσεων/Υπάλληλου 

Πληροφοριών και ενός (1) υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα και τριών (3) Λειτουργών 

Μάρκετινγκ και Πωλήσεων (Σουηδία, Λετονία, και Φιλανδία). 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Γραφείο Μιλάνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€118.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές (2) υπαλλήλων 

Πληροφοριών/Γραμματέων και βοηθητικού προσωπικού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Γραφείο Ζυρίχης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €320.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1)  Βοηθού Πωλήσεων/Υπαλλήλου 

Πληροφοριών, (1) ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών/Γραμματέα και ενός (1) Υπάλληλου 

Πληροφοριών/Λογιστή. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 23 – Γραφείο Αθήνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €82.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο (2) Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και 

ενός (1) υπάλληλου Πληροφοριών/Λογιστή. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Γραφείο Άμστερταμ   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €159.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) βοηθού Πωλήσεων/ υπάλληλος 

Πληροφοριών, δύο (2) υπαλλήλων Πληροφοριών/Γραμματέα και ενός (1) Κλητήρα (μερικής 

απασχόλησης).  

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Γραφείο Μόσχας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €270.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, τριών (3) 

Λειτουργών Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και δύο (2) υπαλλήλων Πληροφοριών / Γραμματέων. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Γραφείο Τελ – Αβίβ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €176.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού, ενός (1) 

υπαλλήλου Πληροφοριών / Λογιστή και ενός Υπαλλήλου Πληροφοριών /Γραμματέα.  

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 27 – Γραφείο Βαρσοβίας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €64.700 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) υπεύθυνου Γραφείου Εξωτερικού και ενός 

(1) υπαλλήλου Πληροφοριών / Γραμματέα. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Γραφείο Βερολίνου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €116.170 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων και 

ενός (1) υπαλλήλου Πληροφοριών / Γραμματέα. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 29 – Γραφείο Ντουμπάι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Γραφείο Αγίας  Πετρούπολης  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €44.800 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Γραφείο  Κίεβου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €29.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) Λειτουργού Μάρκετινγκ και Πωλήσεων. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 2022 

 

 

ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150  - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €670.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 

που αποτελεί μέρος του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.  

(Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

 

H διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη μιας ασφαλούς, κοινωνικά υπεύθυνης και βιώσιμης 

ναυτιλίας, για ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της κρατικής οντότητας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

 

ΟΡΑΜΑ  

 

Η καθιέρωση της Κύπρου ως διεθνές ολοκληρωμένο ναυτιλιακό κέντρο και η ανάπτυξη ενός 

ανταγωνιστικού και υψηλής ποιότητας εθνικού νηολογίου. 

 

ΑΞΙΕΣ  

 Αποτελεσματικότητα 

 Αξιοπιστία 

 Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση 

 Συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού τομέα και με επιχειρήσεις 

 Διαφάνεια 

 Σεβασμός στον εργασιακό χώρο και στους πολίτες 

 Κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 Περεταίρω ανάπτυξη του Κυπριακού νηολογίου και του ναυτιλιακού συμπλέγματος της 

Κύπρου. 

 Ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου. 

 Προώθηση Γαλάζιας Ανάπτυξης. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων - συνεργατών της Υφυπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2020. (Άρθρο 02007.2 

Πολιτικοί Διορισμοί) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€10.800 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που 

καταβάλλεται στην Υφυπουργό, στον Γενικό Διευθυντή και στους τρεις (3) Διευθυντές του 

Υφυπουργείου Ναυτιλίας, καθώς και το επίδομα φιλοξενίας  έναντι αποδείξεων των λειτουργών 

που στελεχώνουν τα ναυτιλιακά γραφεία του Υφυπουργείου στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€25.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του επιδόματος βάρδιας σε οκτώ (8) 

Ελεγκτές Θαλάσσιας Κυκλοφορίας που στελεχώνουν επί 24ωρου βάσης το Κυπριακό Κέντρο 

Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας το οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος 

παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποχρέωση κάτω από τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 

Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των 

πλοίων και ενημέρωσης  ως έχει τροποποιηθεί).  

(Άρθρο 02263.2 «Επίδομα Βάρδιας»). 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€149.150 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες οι οποίες απορρέουν από Διεθνείς 

Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και των οδηγιών και των 

κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυπριακής νομοθεσίας σε σχέση με: 

 

1. Επιθεώρηση και έλεγχο κυπριακών πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων. 

2. Επιθεώρηση και έλεγχο αλλοδαπών πλοίων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων για 

εγγραφή στο νηολόγιο ή για εκτέλεση πλοών από τα λιμάνια της Δημοκρατίας ή για 

εργασία στην επικράτεια της Δημοκρατίας. 

3. Έλεγχο αναγνωρισμένων και εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων. 

4. Έλεγχο εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία. 

5. Έλεγχο πιστοποιημένων ιδιωτικών εταιρειών προστασίας πλοίων. 
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6. Επιθεωρήσεις ακτοπλοϊκών σκαφών. 

7. Επιθεωρήσεις ταχύπλοων σκαφών. 

 

(Άρθρο 03120.2 «Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλοων Σκαφών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€230.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη συντήρηση του συστήματος (με βάση 

συμβόλαιο συντήρησης) του Κυπριακού Κέντρου Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας το 

οποίο αποτελεί μέρος του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Το σύστημα αναβαθμίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Στην πρόνοια 

περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς για εξαρτήματα όπως «ups», «magnetron», που πιθανή βλάβη 

τους μπορεί να θέσει το σύστημα εκτός λειτουργίας.  

(Άρθρο 03465.2 «Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους €50.825 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εκπαίδευσης, των λειτουργών του Υφυπουργείου στο 

εξωτερικό. 

 

Η συμμετοχή λειτουργών του Υφυπουργείου που υλοποιούν τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τον 

έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα σε ορισμένα προγράμματα που διοργανώνει ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας ή/και το Paris Memorandum of 

Understanding on Port State Control είναι υποχρεωτική, ούτως ώστε αυτοί να ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις της πιο πάνω οδηγίας αναφορικά με θέματα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Η συμμέτοχη των λειτουργών του  Υφυπουργείου σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα 

ούτως ώστε το Υφυπουργείο να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την εισαγωγή με πλοία φυσικού αερίου για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας, τη 

σημαντική αύξηση των δεξαμενόπλοιων που θα προσεγγίζουν στα κυπριακά λιμάνια λόγω της 

λειτουργίας από τη VITTOL τερματικού σταθμού πετρελαιοειδών στο Βασιλικό και την ανεύρεση 

και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αποτελεί 

άμεση ανάγκη και προτεραιότητα.  

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.500 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τις Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης 

Συνεργασίας των Λειτουργών του Υφυπουργείου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντή του 

Υφυπουργείου Ναυτιλίας. 

Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €760.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Τα έξοδα πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητος του Τμήματος 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 (υποχρεωτική απαίτηση της Οδηγίας 

2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 

2009 , για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας). 

2. Τα έξοδα για τη διενέργεια ετήσιας άσκησης για αντιμετώπιση ρύπανσης με 

συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας και 

άλλων κυβερνητικών και ημικρατικών οργανισμών. 

3. Τις μισθωμένες γραμμές σύνδεσης των υποδομών του Κυπριακού Κέντρου 

Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 

4. Τις μισθωμένες γραμμές σύνδεσης του Κυπριακού Κέντρου Παρακολούθησης 

Θαλάσσιας Κυκλοφορίας με υπηρεσίες της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς 

και το Κέντρο Συντονισμού Ερευνάς και Διάσωσης και της Αρχής Λιμένων Κύπρου. 

5.  Αγορά υπηρεσιών (μίσθωση λάντζων) για μεταφορά επιθεωρητών πλοίων στα        

αγκυροβόλια για επιθεωρήσεις πλοίων στα πλαίσια του Ελέγχου Κράτους Λιμένα.  

6. Αγορά Συμβουλευτικών υπηρεσιών για αξιοποίηση του θεσμού E-Marketing.  

7. Αγορά Συμβουλευτικών υπηρεσιών για ετοιμασία μελέτης για στρατηγική 

στόχευσης τύπου πλοίων.  

8. Χρήση Ανεξάρτητων Αντιπροσώπων Νηολογίου με στόχο την περαιτέρω προώθηση 

της κυπριακής σημαίας και της κυπριακής ναυτιλίας σε συγκεκριμένες αγορές.  

9. Αγορά υπηρεσιών Media Marketing Controller με στόχο την αναβάθμιση της 

αλληλεπίδρασης και της εικόνας του Υφυπουργείου διεθνώς, ενισχύοντας το 

εμπορικό σήμα και τη φήμη της Κύπρου ως παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. 

10. Αγορά υπηρεσιών για εξασφάλιση στατιστικών στοιχείων για τις επιθεωρήσεις 

Κυπριακών Πλοίων από ξένες Αρχές. 

11. Αυτοματοποίηση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρμογών ώστε να επιτευχθεί ακόμα μεγαλύτερη απλοποίηση των 

διαδικασιών.   

12. Ψηφιοποίηση και φύλαξη εγγράφων του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.  

13. Εκπόνηση ειδικών μελετών. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

(β) ύψους €261.250 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια αντιμισθία και τα δικαιώματα που 

καταβάλλονται στους κατά τόπους Επόπτες Κυπριακών Πλοίων που έχουν διοριστεί σε διάφορα 

λιμάνια σ’ όλο τον κόσμο για την υλοποίηση του συστήματος εποπτείας των επιπέδων ασφάλειας, 

προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και προστασίας από παράνομες πράξεις των κυπριακών 

πλοίων και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών που υπηρετούν πάνω σε κυπριακά 

πλοία καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που απορρέουν από τη λειτουργία του συστήματος. 

(Άρθρο 03604.2 «Σχέδιο Επιθεώρησης  Πλοίων/Αεροπλάνων»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOY 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις συνεισφορές της Δημοκρατίας στους ακόλουθους Οργανισμούς: 

 

1. International COSPAS-SARSAT Programme 

2. Paris Memorandum of Understanding on Port State Control 

3. Mediterranean Memorandum of Understanding on Port State Control 

4. World Maritime University 

5. ICC-IMB Piracy Response Centre 

6. International Marine Industries Forum 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις  

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €935.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το Σχέδιο Κρατικής Ενίσχυσης για Αναβάθμιση των Ακτοπλοϊκών 

Επιβατηγών Σκαφών. 

(Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις»).  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης του γραφείου του Γενικού Προξενείου στο 

Αμβούργο, λόγω επικείμενης λήξης του συμβολαίου ενοικίου.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών» 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Γραφείο Πειραιά 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€75.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του 

εργοδότη, τριών (3) γραφέων/ δακτυλογράφων.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Γραφείο Λονδίνου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€88.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις ολικές απολαβές και τις συνεισφορές 

του εργοδότη μιας (1) γραφέα/ δακτυλογράφου και για πρόσληψη με όρους επιτόπιου προσωπικού 

ενός  Λειτουργού προώθησης της Κυπριακής Σημαίας (περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης για 

προώθηση και ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας (μέτρα  ανάκαμψης και ανάπτυξης) τα οποία 

έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με αρ. απόφασης 405/2015 ημερ. 2/4/2015. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Γραφείο Νέας Υόρκης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€73.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του 

εργοδότη, μιας (1) γραφέα/δακτυλογράφου.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γραφείο Ρόττερνταμ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €45.700 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές  

του εργοδότη, μιας (1) γραφέα/δακτυλογράφου. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Γραφείο Αμβούργου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€110.900 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές του 

εργοδότη, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Γραφείο Άπω Ανατολής 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€50.833 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, καθώς και τις συνεισφορές  του 

εργοδότη, μιας (1) γραφέα/δακτυλογράφου. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό»). 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και η ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης με την ανάπτυξη μιας αξιόμαχης 

στρατιωτικής δύναμης που θα δημιουργεί συνθήκες αποτροπής έναντι οποιασδήποτε επιβουλής 

και θα ενδυναμώνει τις διπλωματικές προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας για απαλλαγή από την 

κατοχή και επανένωση της Κύπρου. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Η προαγωγή της ειρήνης και της ελευθερίας και η ανάδειξη  της Κυπριακής Δημοκρατίας ως 

συνεισφορέα ασφάλειας και πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. 

 

ΑΞΙΕΣ 

 Εθνικό φρόνημα 

 Ηθικό 

 Αποτελεσματικότητα 

 Αξιοκρατία 

 Χρηστή διοίκηση 

 Διαφάνεια 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός της Εθνικής Φρουράς. 

   Διοικητική μεταρρύθμιση του Υπουργείου Άμυνας. 

   Ανάπτυξη και συνεχή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Αναβάθμιση της αμυντικής διπλωματίας με την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών    

σχέσεων και συνεργασιών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ενεργότερη εμπλοκή σε θέματα Κοινής Ασφάλειας και Άμυνας της Ευρωπαϊκής   

Ένωσης. 

 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου.  

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1101 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

 

 

66 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διεξαγωγή της παρέλασης της               

1
ης

 Οκτωβρίου, των εκδηλώσεων των επετείων του πραξικοπήματος και της τουρκικής 

εισβολής και λοιπών επετειακών και άλλων εκδηλώσεων. 

(Άρθρο 03034.2 «Επετειακές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες για την Κεντρική 

Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΥΠΣΕΑ):- 

(α) παροχή δορυφορικών υπηρεσιών και το κόστος κλήσεων των μηνιαίων δοκιμαστικών 

επαφών, 

 (β) αγορά εξοπλισμού και υλικών για ΚΕΠΙΧ/ΚΥΠΣΕΑ και Υπηρεσιών ΠΣΕΑ. 

(Άρθρο 03128.2 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών»)  

  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €28.500 που προορίζονται να  καλύψουν δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας, περιβαλλοντικά θέματα, συστήματα διαχείρισης ποιότητας, 

εκπαιδεύσεις της Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας κ.α. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €36.100 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, περιβαλλοντικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων της 

Ακαδημίας Άμυνας και Ασφάλειας και άλλων συναντήσεων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών ενός προσώπου 

για εκτέλεση καθηκόντων Επιμετρητή.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750  – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03751 – Δαπάνες Αστυνόμευσης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €350.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης στρατοπέδων της  ΕΛΔΥΚ. 

(Άρθρο 03755.2 «Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α)   ύψους €235.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συνεισφορές σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

α. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας 

β. Μηχανισμός «ΑΘΗΝΑ» 

γ. Συνδρομές ΑΚΑΜ και νεοτοποθετημένων ΑΚΑΜ σε στρατιωτικούς συνδέσμους  

δ. Παγκόσμια Οργάνωση Στρατιωτικής Ιατρικής 

ε. FINABEL 

στ. Διεθνής Επιτροπή Στρατιωτικής Ιστορίας 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 

 

 

(β)   ύψους €1.250.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ) και  άλλα προγράμματα σε θέματα 

έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Άμυνας.  

 

(Άρθρο 04154.2  «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής              

                             Ένωσης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 
Υποομάδα Δαπανών 02140 – Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €144.588 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα ενοικίου των αξιωματικών του 

Κυπριακού Στρατού που υπηρετούν σε αποστολές στο εξωτερικό. 

 (Άρθρο 02145.2 «Επιδόματα Ενοικίου») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

(α) €191.712 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα επικίνδυνης εργασίας των 

αξιωματικών και υπαξιωματικών που υπηρετούν στη Διμοιρία Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων 

Ξηράς του Μηχανικού της Εθνικής Φρουράς, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου Αρ. 56.152 ημερομηνίας 25/07/2002 και την Κ.Δ.Π. 612/2002 , καθώς επίσης και 

το επίδομα πυροτεχνουργών του Στρατού της Δημοκρατίας κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου 

Οικονομικών με Αρ. Φακ. 13.12.012.001 ημερομηνίας 23/10/2007. 

(Άρθρο 02163.2 «Επίδομα Επικίνδυνης Εργασίας») 

 

(β) €497.103 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο πτητικό επίδομα των ιπτάμενων 

αξιωματικών και μηχανικών της αεροπορίας, σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 611/02 και τις Αποφάσεις 

του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 57.365 ημερομηνίας 13/02/2003 και αρ.65.189 ημερομηνίας 

21/03/2007, καθώς επίσης και το ετήσιο πτητικό επίδομα στους διασώστες και στους χειριστές 

βαρούλκου, σύμφωνα με τη Κ.Δ.Π. 202/2013 ημερομηνίας 14/06/2013. 

(Άρθρο 02165.2 «Επίδομα Ιπταμένων») 

  

 (γ) €198.816 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο καταδυτικό επίδομα των υποβρύχιων 

καταστροφέων του στρατού της Δημοκρατίας σύμφωνα, με την Κ.Δ.Π. 609/02 και την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.365 ημερομηνίας 13/02/2003. 

(Άρθρο 02166.2 «Επίδομα Δυτών»)  

      

(δ) €351.553 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του ετήσιου πτωτικού επιδόματος 

στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του στρατού της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την 

Κ.Δ.Π.610/02 και την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 57.365 ημερομηνίας 

13/02/2003 . 

(Άρθρο 02171.2 «Επίδομα Αλεξιπτωτιστών»)   
   

 

Υποομάδα Δαπανών 02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €754.020 που προορίζονται να καλύψουν το γενικό επίδομα εξωτερικού των στελεχών 

του κυπριακού στρατού, που υπηρετούν σε αποστολές στο εξωτερικό. 

(Άρθρο 02191.2 «Γενικό Επίδομα Εξωτερικού»)     
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03780 – Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €163.802.117 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας της Εθνικής Φρουράς.  

 

Η ανάλυση των δαπανών κατά Άρθρο αφού εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, 

υποβάλλεται από το Υπουργείο Άμυνας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, για 

ενημέρωση.  

(Άρθρο 03781.2 «Εθνική Φρουρά») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03750 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03780 – Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €43.566.390 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την Αμυντική Θωράκιση της Δημοκρατίας, 

σύμφωνα με το Άρθρο 12 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(Άρθρο 03782.2 «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης») 
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 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας και η προστασία και αειφόρος 

διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω 

προγραμμάτων, δράσεων και έργων ψηλής προστιθέμενης αξίας. 

ΟΡΑΜΑΟΡΑ  

Μια αειφόρος, «πράσινη» και «καθαρή» Κύπρος, μέσα από την ενσωμάτωση των αρχών της 

βιώσιμης ανάπτυξης στη γεωργία και την αλιεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

αειφόρο διαχείριση των φυσικών μας πόρων, που θα οδηγεί παράλληλα στη δημιουργία νέων 

ευκαιριών απασχόλησης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

ΑΞΙΕΣΑΞΣ  

1. Αριστεία 

2. Τιμιότητα και Ακεραιότητα 

3. Επαγγελματισμός 

4. Αποτελεσματικότητα 

5. Διαφάνεια και Πρόσβαση 

6. Αξιοπιστία 

7. Παροχή βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών προς τον πολίτη 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1. Μεταρρύθμιση της γεωργικής οικονομίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 

2. Προώθηση της πράσινης και της γαλάζιας ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην 

αναδιάρθρωση της οικονομίας. 

3. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.  

4. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

και πρόληψη των κινδύνων. 

5. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και  

τη δημόσια υγεία. 

6. Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου για την προστασία και ευημερία των ζώων. 

7. Ενίσχυση των διεθνών και περιφερειακών συνεργασιών για αντιμετώπιση κοινών 

προκλήσεων. 

8. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 

«Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €363.612 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων, που 

καταβάλλονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως εκπλειστηριαστή,  κατ΄εφαρμογή του 

άρθρου 3(β) του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 

Θερμοκηπίου Νόμου του 2011 (Ν.110(Ι)/2011). Με βάση τη συμφωνία που υπογράφηκε 

μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο εκπλειστηριαστής πλειστηριάζει την ποσότητα δικαιωμάτων 

που έχουν κατανεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς  την Κυπριακή Δημοκρατία για 

πλειστηριασμό  και εισπράττει το πλειστηρίασμα που οφείλεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, το 

οποίο κατατίθεται στα έσοδα του κράτους.  

 

(Άρθρο 03067.2 «Έξοδα Δημοπρασιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙA 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €168.340 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διοργάνωσης συνεδρίων / 

σεμιναρίων που θα διοργανωθούν από το Υπουργείο και τα Τμήματά του ως ακολούθως: 

 

i) Διοίκηση:  

 Συνάντηση Υπουργών – Πρωτοβουλία της Κύπρου για το συντονισμό δράσεων των 

χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής για την Κλιματική Αλλαγή 

(Αποφ.Υ.Σ. με Αρ. 87.171 και ημερ. 27/3/2019 και Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 87.516 και ημερ. 

22/5/2019) (€95.000).    

 

ii) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης:  

 Συνεισφορά στο Πανελλήνιο Υδρεωλογικό Συνέδριο το οποίο θα γίνει στην Κύπρο 

(€1.900) 

 

iii) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων:  

 Διοργάνωση σεμιναρίων / ημερίδων στα πλαίσια της εκστρατείας διαβούλευσης με 

ενδιαφερόμενους φορείς για τα ύδατα (€950)  

 Συμμετοχή Λειτουργών του Τμήματος σε διάφορα σεμινάρια και συνέδρια που 

προκύπτουν για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του Τμήματος, όπως σε 
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σεμινάρια για την Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Τεχνικά Έργα, σε σεμινάρια 

/ συνέδρια επαγγελματικών συνδέσμων, συνέδρια για την ασφάλεια και υγεία κτλ 

(€4.750).   

 

iv) Τμήμα Περιβάλλοντος:  

 Ενημερωτικές ημερίδες για τροποποίηση νομοθεσιών (€950) 

 Ενημέρωση – εργαστήρι φορέων εκμετάλλευσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού 

Μητρώου αποβλήτων (€1.900) 

 Δύο σεμινάρια για την κλιματική αλλαγή (€3.800) 

 Μετάβαση εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο για αναθεώρηση Στρατηγικής για τη 

διαχείριση δημοτικών αποβλήτων (€2.375) 

 

v) Τμήμα Γεωργίας: 

 Οργάνωση Υπουργικής Συνάντησης με τρίτες χώρες, στα πλαίσια κήρυξης του έτους 

2020 από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος Υγείας των Φυτών, για την ετοιμασία Κοινής 

Διακήρυξης με τίτλο "Raise Awareness in Plant Health" και την ανάδειξη, 

ευαισθητοποίηση και προώθηση σχετικών πολιτικών (€33.250) 

 Διοργάνωση συνεδρίου εθνικής επιτροπής γάλακτος (€2.850)  

 Διοργάνωση συνεδρίου για την προώθηση ποιοτικών προϊόντων (€2.850) 

 

vi) Τμήμα Δασών: 

 Διοργάνωση στην Κύπρο συνάντησης της ομάδας Ειδικών για την παρακολούθηση της 

αειφόρου διαχείρισης των δασών (€5.890) 

 

viii) Τμήμα Μετεωρολογίας: 

 Διοργάνωση Συνεδρίου EUMETNET (€3.800)     

 

ix) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών:  

 Διοργάνωση συναντήσεων του Action Group που θα συντονιστούν από το Tμήμα, το 

οποίο έχει αναλάβει ως “Blue Charter Champion”, στα πλαίσια της Γαλάζιας Χάρτας 

της Κοινοπολιτείας (€3.800) 

 Ενοικίαση αίθουσας και καφέ/κεραστικά για ενημερωτικές συναντήσεις/εκδηλώσεις 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού (€1.425) 

 

x) Απρόβλεπτα (€2.850)   

  

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). 

 
 

(β) ύψους €28.500 που προορίζεται να καλύψει δραστηριότητες για υλοποίηση των πιο κάτω 

συμφωνιών: 

 

i)   Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (€18.050) 

 

 Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων και του Arab Council, σε θέματα διαχείρισης 

υδάτων. 

   

 Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του κράτους του Κατάρ στους τομείς της αφαλάτωσης 

και της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αστικών λυμάτων.  

 

 Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας 

και Ισραήλ για συνεργασία, στον τομέα των υδάτινων πόρων. 
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 Μνημόνιο Συναντίληψης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του κράτους της Παλαιστίνης, στον τομέα της 

ανάπτυξης και διαχείρισης των υδάτων. 

 

 Trilateral Summit Declaration μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ιορδανίας 

(Ιαν. 2018) και που προγραμματίζεται να συμπεριληφθούν σε Μνημονίου 

Συναντίληψης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας , για συνεργασία 

στον τομέα των υδάτινων πόρων. 

 

ii)  Τμήμα Μετεωρολογίας (€2.850) 

 

 Διμερής συνεργασία Κύπρου Ισραήλ στον τομέα της Μετεωρολογίας με 

βάση την συνομολόγηση Μνημονίου Τεχνικής Συνεργασίας στις 

21/12/2018 και της πολιτικής απόφασης για επέκταση της συμφωνίας σε 

τιμερή Κύπρος – Ελλάδα – Ισραήλ. 

 

iii) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (€2.850) 

  

 Διμερείς Συμφωνίες με Ρωσία, για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε 

θέματα υδατοκαλλιέργειας. 

 

 Αποστολή ομάδας εμπειρογωνομόνων στην Ελλάδα για συνεργασία από 

κοινού εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης και μέτρων για την 

οδηγία – πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. 

 

iv) Τμήμα Περιβάλλοντος (€4.750) 

 

 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας / εμπειρίας με Ελλάδα, για αδειοδοτήσεις και 

επιθεωρήσεις βιομηχανικών μονάδων. 

 

(Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €90.131    που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 (α) τα δικαιώματα / αμοιβή ειδικών (Grant Thornton) για την Πιστοποίηση του 

Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (€85.000), 

     (β) αγορά υπηρεσιών συμβούλων τια την πιστοποίηση του ΕΜΑΣ (Αναθεώρηση / 

Επιθεώρηση / Εφαρμογή) (€3.000), 

     (γ)  αγορά υπηρεσιών συμβούλων για την επαλήθευση του ΕΜΑΣ (Αναθεώρηση / 

Επιθεώρηση / Πιστοποίηση) (€2.131).  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού  

 

Α. Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €396.860 

που προορίζονται να καλύψουν χορηγία και οικονομική βοήθεια προς τις Αγροτικές 

Οργανώσεις: 

                   € 

(α) 

 

Χορηγία προς τις Αγροτικές Οργανώσεις  

(Αποφ. Υ.Σ. με αρ. 71.795 και ημερ. 2/3/2011 και Απόφ. Υ.Σ. 

17/4/19)  

330.000 

 

(β) 

 

Συνδρομή Αγροτικών  Οργανώσεων προς την Πανευρωπαϊκή 

Ένωση Αγροτικών Οργανώσεων COPA –COGECA     

50.000 

(γ) 

 

Ετήσια συνδρομή και συμμετοχή ενός εκπροσώπου των 

Αγροτικών Οργανώσεων στις συνεδρίες του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Αγροτών (WFO), με υποβολή αποδεικτικών 

στοιχείων. 

7.860 

 

(δ) Ετήσια συνδρομή προς το Συμβούλιο Νεολαίας Αγροτικών 

Οργανώσεων Κύπρου (Απόφ. Υ.Σ. με αρ. 58.069 και ημερ. 

18/6/2003) 

 

 

9.000 

 Σύνολο 396.860 

 (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €720.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 Διοίκηση € € 

1. F.A.O.  - United Nations – Διάφοροι Κλάδοι 164.000  

2. World Food Programme 30.000  

3. 

4. 

 

5. 

International Fund for Agricultural Development 

International Treaty on Plant Genetic Recourses for Food and Agriculture 

(Απ. Υ.Σ. 82.963, 12/7/2017) 

Centre of Agriculture and Biosciences International (CABI) 

20.000 

3.700 

 

8.000 

 

 

 

225.700 

 Τμήμα Γεωργίας   

6. I.S.T.A. (International Seed, Testing Association) 4.700  

7. International Office for vine and wine 13.400  

8. European and Mediterranean Plant Protection Organization (E.P.P.O) 30.000  

9.  International Dairy Federation (FIL-IDF) 12.500  

10. O.E.C.D. 3.000  

11. European Union Minor Uses Coordination Facility (EUMUCF) 5.000 68.600 

 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες   

12. International Office of Epizodies   45.000  

13. F.A.O. – European Commission for the Control of Food and Mouth 

Diseases 

 

6.000 

 

51.000 

 Τμήμα Δασών   

14. International Union of Forestry Research Organization  700 

 Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων   

15. International Commission of Large Dams  4.200 

 Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης   

16. The Association of the Geological Surveys of the European Union (EGS) 6.500  
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17. European Mediterranean Seismological Centre (EMSC) 1.000  

18. International Seismological Centre (ISC) 2.000  

19. International Union of Geological Sciences (IUGS), (Απ. Υ.Σ. 82.125, 

21/2/17) 

 

1.100 

 

10.600 

 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών   

20. European Association for Animal Production 4.000  

21. International Plant Genetic Resource Institute – Bioversity International 

(IPGRI) για 2019-2020. 

 

3.500 

 

7.500 

 Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών   

22. General Fisheries Commission for the Mediterranean(GFCM) 72.000  

23. Network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean Sea 

(Med PAN) 

100  

24. Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, 

Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic area (ACCOBAM) 

3.000  

25. International Whaling Commission  27.000 102.100 

 Τμήμα Περιβάλλοντος   

26. Trust Fund for the Basel Convention on the Control of Transboundary  

Movements of Hazardous wastes and their Disposal (BC) 

3.500  

27. Μεσογειακό Ταμείο Δράσης 18.000  

28. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία 7.700  

29. Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλομορφία-Πρωτόκολο για τη Βιοασφάλεια 

2000 

2.000  

30. Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή 20.000  

31. Σύμβαση για την Κλιματική Αλλαγή – Πρωτόκολο του Κιότο 10.000  

32. Παγκόσμια Ένωση για την Προστασία της Φύσης 16.000  

33. Σύμβαση για το Εμπόριο Προστατευόμενων Ειδών (CITES) 3.900  

34. Σύμβαση για την Καταπολέμηση Απερήμωσης 4.000  

35. Ταμείο Περιβάλλοντος της UNEP 41.000  

36. Πρωτόκολλο του Μοντρεάλ για τη Στοιβάδα του Όζοντος 100.500  

37. Σύμβαση για τα Μεταναστευτικά Είδη Πανίδας (BONN) 2.800  

38. Σύμβαση τους Υγρότοπους (RAMSAR) 2.600  

39. Σύμβαση για τους Υγρότοπους – MedWet 600  

40. Εισφορά στο Δίκτυο IMPEL 5.000  

41. Εισφορά για τη Συμφωνία για την Προστασία των Νυχτερίδων 

(UNEP/EUROBAT) 

2.500  

42. Χρηματοδότηση Eurocontrol για ανάπτυξη και λειτουργία εργαλείου 

υποστήριξης του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (ETS support facility) 

για τις αερομεταφορές 

5.000  

43. Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών 

οικοτόπων (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17). 

1.000  

44. Πρωτόκολλο PRTR (Pollution Release and Transfer Registry), στα πλαίσια 

της πληροφόρησης του κοινού για τις εκπομπές ρύπων (Απ. ΥΣ 82.963, 

12/7/17) 

500  

45. Σύμβαση του Άρχους (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17) 

(πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση) 

500  

46. 

 

47. 

Σύμβαση ESPOO (Απ. ΥΣ 82.963, 12/7/17) 

(Αφορά τη διασυνοριακή εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον) 

Διεθνές Μητρώο Συναλλαγών – International Transaction Log (ITL) 

1.000 

 

1.500 

 

 

249.600 

 Σύνολο  720.000 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €240.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

(α) χορηγία / οικονομική ενίσχυση σε Κοινότητες / Δήμους ή άλλους οργανωμένους φορείς 

προκειμένου να προβούν σε στοχευμένες αναπτυξιακές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να 

περιλαμβάνονται έργα και δράσεις τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος. Ο Υπουργός 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφασίζει το ύψος της χορηγίας που θα 

παραχωρείται για ποσά μέχρι €8.543, ενώ για μεγαλύτερα ποσά χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη 

του Υπουργού Οικονομικών.  

(β) επιχορήγηση διοργάνωσης κοινωνικών/πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέχρι €2.000 για 

Κοινότητες/Δήμους και μέχρι €1.000 για οργανώσεις, συλλόγους, κοινωνικά  σύνολα κλπ, μέσα 

στα πλαίσια της Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 67.561 και ημερ. 30/7/2008.   

(Άρθρο 04296.2 «Άλλες Χορηγίες/Επιχορηγήσεις»). 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €450.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την ομαλή εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020.  

 

Στο πλαίσιο της Τεχνικής υποστήριξης θα καλύπτονται δαπάνες άρρηκτα συνδεδεμένες με το 

Πρόγραμμα που θα συμβάλλουν στην ορθολογικότερη, αποδοτικότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.  Μεταξύ άλλων, οι δαπάνες θα αφορούν δράσεις 

δημοσιότητας και προβολής του Προγράμματος, συμμετοχή σε συναντήσεις της Ε.Ε και 

αξιολογήσεις του Προγράμματος. Στα πλαίσια της Τεχνικής Υποστήριξης θα χρηματοδοτηθεί 

και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (Ε.Α.Δ.). Το Μέτρο θα 

εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία ασκείται 

αποτελεσματικός έλεγχος από το Κράτος. Μέρος της δαπάνης ανακτάται από πηγές 

χρηματοδότησης της Ε.Ε. και πιστώνεται στα έσοδα του Κράτους. 

 (Άρθρο 05706.3 «Τεχνική Υποστήριξη Υλοποίησης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και 

Ελέγχου του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης »). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €12.350 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες με σκοπό την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση των αγροτών και αγροτισσών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους αγρότες, στους 

τομείς της γεωργοκτηνοτροφίας και αγροτικής οικιακής οικονομίας και η προώθηση 

τεχνολογικών βελτιώσεων και αναπτυξιακών σχεδίων στη γεωργία και κτηνοτροφία. Βασική 

επιδίωξη είναι η άρτια επαγγελματική κατάρτιση των γεωργών και η μεγαλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα: 

. 

(Άρθρο 03102.3 – «Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες»). 

 

(β)  ύψους €48.592 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

1. Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων ή 

Τροφίμων Νόμος: 

 Οδοιπορικά  Μελών Επιτροπής με βάση τη νομοθεσία. 

 Αγορά δειγμάτων προϊόντων, οργανοληπτικές παρατηρήσεις, αναλύσεις, κ.λ.π.. 

 Διεξαγωγή έρευνας για ταυτοποίηση-περιγραφή χαρακτηρισμών τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων. 

 Κάλυψη κόστους εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές της 

ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi/Hellim), που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που 

υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους (Καν. (ΕΕ) 1151/2012, άρθρο 37). 

 2. Καταβολή τελών καταχώρησης προϊόντων Ονομασιών Προέλευσης, Γεωγραφικών 

Ενδείξεων και Εμπορικών Σημάτων, καθώς και άλλων συναφών εξόδων.  

(Άρθρο 03139.2 – «Ο περί Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων  

Γεωργικών Προϊόντων ή Τροφίμων Νόμος»). 

 

 

            

(1) Σχέδιο Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (αγορά ειδικής γραφικής ύλης, 

βιβλίων, ημερολογίων και υλικών για τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή).  

(2) Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:  

  Εκπαίδευση αγροτών/αγροτισσών (Συστήματα Μαθητείας, κ.λ.π.).  

  Επιδείξεις/αποδεικτικοί αγροί.  

  Αγορά και χρήση εποπτικών μέσων καθώς και διαφόρων εξειδικευμένων υλικών 

και τροφίμων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

  Εκπαιδευτικές εκδρομές αγροτών και αγροτισσών.  

(3) Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε 

αγρότες/αγρότισσες.  

   

 

(4) Εκπαίδευση κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικές εφαρμογές.  

(5) Μεταφορικά - Μεταφορά αγροτών/αγροτισσών, με ιδιωτικά λεωφορεία στα 

ΚΕ.Γ.Ε. και άλλες ειδικές αίθουσες όπου διεξάγονται εκπαιδεύσεις/σεμινάρια, 

σύμφωνα με το ετήσιο Πρόγραμμα Γεωργικών Εφαρμογών.  

 

 

 

(6) Διοργάνωση τεχνικής ημερίδας για την προώθηση των ντόπιων και σπάνιων 

οινοποιήσιμων ποικιλιών της αμπέλου.  

(7) Έξοδα φιλοξενίας για την ετήσια εκπαίδευση καθώς και άλλες εκπαιδεύσεις 

γεωργών.  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €37.050 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την ετοιμασία διαφόρων μελετών, 

διαπίστευση εργαστηρίων, κ.λπ. ως εξής: 

        € 

 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1.425 

 Πιστοποίηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSΟ 

19011:2011, ISO 9001:2015, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διεξαγωγή των 

εσωτερικών ελέγχων πραγματοποιείται με βάση τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής 

Απόφασης 2006/677/ΕΚ. 

 

 Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας   2.850 

 Διαπίστευση των εργαστηρίων του Κλάδου Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας, 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 / πρωτόκολλα για επιζήμιους οργανισμούς 

καθώς και μετάκληση εμπειρογνωμόνων σε θέματα μελισσοκομίας ή/και 

φυτοπροστασίας. 

 

 Κλάδος Εργαστηριακών Αναλύσεων - 11.400 

Διαπίστευση των Εργαστηρίων του Κλάδου Εργαστηριακών Αναλύσεων σύμφωνα 

με το Πρότυπο ΙSΟ 17025.- 1. Επαναδιακρίβωση οργάνων από διαπιστευμένο προς 

το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών.2. Μετάκληση 

εμπειρογνωμόνων για εκπαίδευση του προσωπικού του Κλάδου σε θέματα σχετικά 

με τη Διαπίστευση και 3. τέλη διατήρησης της διαπίστευσης που καταβάλλονται 

στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) καθώς και τέλη 

συμμετοχής σε δοκιμές ικανότητας. 

 

 Κλάδος Ελέγχου Νομοθεσιών 5.225 

 Διαπίστευση των Εργαστηρίων του Κλάδου σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSΟ 17020.  

 1. Διακρίβωση οργάνων από Διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για 

έκδοση απαραίτητων πιστοποιητικών. 2. Τέλη απόκτησης του Πιστοποιητικού 

Διαπίστευσης στον ΚΟΠΠ/ΕΣΥΔ. 3. Διαπίστευση του συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας Πληροφοριών και κόστος αγοράς προτύπων ISO/IEC 27001:2013 και 

ISO/IEC 27002:2013 και 4. Επαναδιακρίβωση οργάνου από διαπιστευμένο προς το 

σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητου πιστοποιητικού.  

 Κλάδος Αμπελουργίας / Οινολογίας  7.125 

 1. Μετάκληση ειδικού εμπειρογνώμονα για εκπαίδευση του προσωπικού του Κλάδου 

που βρίσκεται υπό το καθεστώς Διαπίστευσης (ISO EN 17020, ISO EN 17025 και ISO 

EN 17065). 2. Διακρίβωση ζυγών, αυτόματων πιπέττων, θερμομέτρων και διενέργεια 

εξειδικευμένων αναλύσεων από διαπιστευμένο ιδιωτικό οίκο. 3. Τέλη 

επαναδιαπίστευσης και διατήρησης των Πιστοποιητικών Διαπίστευσης ISO EN 

17020,  ISO EN 17025 και ISO EN 17065 στον ΚΟΠΠ. 

 

 Κλάδος Οπωροκηπευτικών   4.750 

 1. Διαπίστευση και εξασφάλιση  Πιστοποιητικού για το Εργαστήριο 

Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου σύμφωνα με το Πρότυπο ISO EN 17025 

από αναγνωρισμένο Οργανισμό Διαπίστευσης. 2. Διακρίβωση Οργάνων από 

Διαπιστευμένο προς το σκοπό αυτό ιδιωτικό οίκο για έκδοση απαραίτητων 

Πιστοποιητικών 3. Mετάκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων για εκπαίδευση του 

προσωπικού σε θέματα Διαπίστευσης και λειτουργίας Αναγνωρισμένων Ομάδων/ 

Οργανώσεων Παραγωγών. 

 

 

 

 

 Κλάδος Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων 4.275 

 Επισκέψεις ξένων εμπειρογνωμόνων για θέματα που αφορούν εισαγωγές/εξαγωγές 

/διακινήσεις γεωργικών προϊόντων. 

 

______ 

 Σύνολο    37.050 

(Άρθρο 03561.3 – «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, 

Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 –Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €83.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:                

 € 

(α) Εκτύπωση φωτογραφικού υλικού και αφισών, έκδοση περιοδικών «ΑΓΡΟΤΗΣ», 

οπτικοακουστικό υλικό, πλαστικοποιήσεις αφισών, εκσυγχρονισμός, 

μικροεξοπλισμού. 

8.000 

(β) Συμμετοχή  στη γιορτή του κρασιού (έξοδα περιπτέρου). 3.500 

(γ) Δράσεις Προώθησης της Οικογενειακής Γεωργίας και του Αγροτικού Τομέα.  3.000 

(δ) Δράσεις Προώθησης Παραδοσιακών Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων. 5.000 

(ε) Υλοποίηση δράσεων που πηγάζουν από τις υποχρεώσεις μας,  στα πλαίσια   

της καταχώρησης στην UNESCO της Μεσογειακής Διατροφής, ως Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (έκδοση έντυπου υλικού, ετοιμασία ντοκιμαντέρ, 

σχετικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, επιδείξεις). 

2.000 

(στ) Διοργάνωση του Παγκύπριου Διαγωνισμού Οίνου 2020. 31.000 

(ζ) Εκστρατείες διαφώτισης του κοινού για το Διεθνές Έτος Φυτοϋγείας. 18.000 

(η) Δράσεις για εφαρμογή και προώθηση της Νομοθεσίας για την Απονομή Σήματος 

Κυπριακού Προϊόντος. 

9.500 

(θ) Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων για τη γεωργική ασφάλιση. 3.000 

 

Σύνολο 83.000 

(Άρθρο 03702.2 – «Ενημερωτικές Εκστρατείες»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.750.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

   € 

1. Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων    

 (i) Καταβολή αποζημιώσεων σε γεωργούς και 

κτηνοτρόφους για ζημιές από θεομηνίες και δυσμενείς 

καιρικές συνθήκες μέσω του αναθεωρημένου Εθνικού 

Πλαισίου Κινδύνων.   

 

4.000.000  

 (ii) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων για 

επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που 

κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές.    

 

100.000  

 (iii) Σχέδια για την Αντιμετώπιση των ζημιών που 

προκαλούν τα αγρινά: 

200.000 4.300.000 

 

2. Σχέδιο για παραχώρηση Οικονομικής Βοήθειας στους 

Εγκλωβισμένους Γεωργοκτηνοτρόφους, λόγω ειδικών 

δυσκολιών κατά την άσκηση της γεωργικής τους 

απασχόλησης (ΣΕΓ) (Απ.Υπ. Συμβ. με αρ. 86.996 και  

ημερ. 28/2/19). 

 700.000 

3. Σχέδιο Παροχής  Ειδικής Ενίσχυσης σε 

Εγκλωβισμένους Νέους Γεωργούς και Οικονομικής 

Βοήθειας σε Εγκλωβισμένους Αλιείς και 

Αγροβιοτέχνες, λόγω ειδικών δυσκολιών κατά την 

άσκηση των σχετικών τους δραστηριοτήτων 

(ΣΕΝΓΑΑ) (Αποφ.Υ.Σ. με αρ.86.996 και 

ημερ.28/2/19). 

 250.000 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

81 

 

4. Πετρέλαιο Κίνησης: 

(i) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω του οποίου το 

Κράτος θα καταβάλλει ενίσχυση για το πετρέλαιο 

κίνησης στα οχήματα που χρησιμοποιούνται για 

γεωργικούς σκοπούς και για ποσότητα που δε θα 

υπερβαίνει το 10% της συνολικής κατανάλωσης 

«χρωματισμένου» πετρελαίου. Η ενίσχυση ουσιαστικά 

αφορά αντιστάθμισμα για αντίστοιχο ποσό 

καταβληθέντος φόρου στο πετρέλαιο κίνησης. 

 

(ii) Σχέδιο Παροχής Ενίσχυσης στους Μελισσοκόμους 

για Πετρέλαιο Κίνησης, μέσω του οποίου το Κράτος 

θα καταβάλλει ενίσχυση για το πετρέλαιο κίνησης 

στους μελισσοκόμους που ασκούν νομαδική 

μελισσοκομία. 

 

 500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 Σύνολο  5.750.000 

 (Άρθρο 04202.2 «Μέτρα Στήριξης Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ  

 ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08080 – Μουσεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €30.000 που 

προορίζονται να καλύψουν συντήρηση εκθεμάτων του Μουσείου, αγορά νέων εκθεμάτων για 

εμπλουτισμό του, ασφάλεια των εκθεμάτων και άλλα συναφή έξοδα. 

(Άρθρο 08085.3 – «Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 09 – Κτηνοτροφικές Μονάδες - Κτηνοτροφικά Έργα και Σχέδια 

 

Οι προτεινόμενες πρόνοιες που περιλαμβάνονται κάτω από τις πιο κάτω ομάδες δαπανών 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: (α) Λειτουργία της Μονάδας Αιγοτροφίας και 

Προβατοτροφίας στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας και απρόβλεπτα έξοδα των γραφείων 

του Κλάδου Ζωϊκής Παραγωγής και Διατροφής Ζώων στην Αθαλάσσα και (β) εκτέλεση έργων 

υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.935 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: α) κούρεμα προβάτων, θεριζοαλωνισμό, 

μπαλάρισμα, μεταφορά και στοίβαγμα μπαλών σανού/αχύρου και σπόρου, άντληση λάκκων, 

εργασίες εκσκαφέα, και άλλες διάφορες εργασίες στην Κτηνοτροφική Έπαυλη Αχέλειας, β) 

χημικές αναλύσεις δειγμάτων γάλακτος που λαμβάνονται από τα αιγοπρόβατα της 

Κτηνοτροφικής Έπαυλης Αχέλειας, για σκοπούς γενετικής βελτίωσης των ζώων και γ) 
διαχείριση κτηνιατρικών αποβλήτων. 

(Άρθρο 03075.3 – «Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας και αφορά την 

προώθηση δημιουργίας και λειτουργίας Συνδέσμων Εκτροφέων Αιγών, Προβάτων και 

Βοοειδών, για: (α) κάλυψη μέρους των διοικητικών δαπανών για δημιουργία και διατήρηση 
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γενεαλογικών μητρώων για τα ζώα και ορισμένων αναλύσεων, (β) κάλυψη μέρους των 

δαπανών που πραγματοποιούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τρίτων με σκοπό τον 

προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου (χημικές 

αναλύσεις δειγμάτων γάλακτος). 

(Άρθρο 04207.3 – «Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08750 – Κτηνοτροφικές Περιοχές και Ζώνες  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής σε κτηνοτροφικές 

περιοχές και ζώνες, ειδικότερα για την ανάπτυξη Κτηνοτροφικών Ζωνών (Αβδελλερού, 

Αραδίππου κ.α.), τη βελτίωση του οδικού δικτύου (Γερίου, Ακακίου, Φρενάρους, Αγίου 

Γεωργίου Δάσους Άχνας κ.α.), καθώς και την εκτέλεση αποστραγγιστικών και 

εγγειοβελτιωτικών έργων (Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, Άλασσας, Λυμπιών Β’, Τίμη Β’ κ.α.). 

(Άρθρο 08751.3 – «Κατασκευαστικά Έργα Κτηνοτροφικών Περιοχών»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Φυτά – Αγροκτήματα και Φυτώρια  

 

Οι προτεινόμενες πρόνοιες κάτω από τις ομάδες δαπανών της πιο πάνω υποδιαίρεσης 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για Τομείς, Σχέδια και Δραστηριότητες του Τμήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη λειτουργία των υφιστάμενων αγροκτημάτων και 

φυτωρίων του Τμήματος, δηλαδή στην Αχέλεια, Κούκλια, Αυδήμου, Σαϊττά, Κυπερούντα, 

Λάρνακα, Αθαλάσσα και του Τσιφλικιού Μαμωνιών. 
1. Τομέας Αμπελουργίας / Οινολογίας 

 Σχέδιο Αντιμετωπίσεως της Φυλλοξήρας 

 Μονάδα Πολλαπλασιασμού της Αμπέλου 

 Βελτίωση και Ενθάρρυνση Νέων Ποικιλιών Αμπέλου 

 Αμπελογραφικές Περιγραφές 

2. Τομέας Οπωροκηπευτικών 

 Σχέδιο Αντιμετωπίσεως της Φυλλοξήρας 

 Μονάδα Πολλαπλασιασμού της Αμπέλου 

 Πρόγραμμα Πιστοποιήσεως Εμβολίων 

 Ενθάρρυνση Καλλιέργειας Τροπικών και Υποτροπικών Φυτών 

 Σχέδιο Παραγωγής Δενδρυλλίων με τη Μέθοδο της Υδρονεφώσεως 

 Τομέας Σαλιγκαροτροφίας 

 Ανάπτυξη & Βελτίωση της Καλλιέργειας Λαχανικών, Ανθέων και Αρωματικών Φυτών 

3. Τομέας Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας 

 Προστασία Φυτών 

 Σχέδιο για την Πιστοποίηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού και εφαρμογή της «Περί 

Παραγωγής, Εμπορίας και Ελέγχου Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» Νομοθεσίας       

 Φυτοϋγειονομικός Σταθμός Κόρνου 

 Σύνδεσμοι Προστασίας Φυτών 

 Σχέδιο Καταπολέμησης της Ποντίκας 

 Μελισσοκομία 

4. Τομέας Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων 

 Φυτοϋγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος Γεωργικών Προϊόντων 

 Σχέδιο Καταπολέμησης Επιβλαβών Οργανισμών 

 Έλεγχος Σπόρων 

5. Τομέας Ελέγχου Νομοθεσιών 

6. Τομέας Χρήσης Γης και Ύδατος 

 Επισκοπήσεις Εδαφών, Χρήση Νερού και Θρέψη Φυτών -Εγγειοβελτιωτικά - Μηχανολογία 

7. Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 

 Σχέδιο για την Ενθάρρυνση της Καλλιέργειας Κτηνοτροφικών Φυτών και Φυτών Μεγάλης 

Καλλιέργειας 

8. Άλλοι Τομείς (Εργαστηριακών Αναλύσεων, Προϊόντων Ποιότητας, Ζωϊκής Παραγωγής και 

Διατροφής Ζώων, Εξουσιοδότησης Πληρωμών, Αγροχημικών και Ζωοτροφών, κ.α.). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €129.865 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορα Προγράμματα, ως εξής: 

  € 

(α) Τομέας Αμπελουργίας / Οινολογίας  

 Βελτίωση και Ενθάρρυνση Νέων Ποικιλιών Αμπέλου 

Έργα εγκατάστασης και ευρύτερης αναβάθμισης νέων και υφιστάμενων 

υποδειγματικών αμπελώνων (εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα εξωραϊσμού και 

περιφράξεις, υποστυλώσεις, κατασκευή αποθηκών και βοηθητικών χώρων, 

εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης, δρόμοι κ.λπ.)  

7.600 

 Σχέδιο Αντιμετώπισης της Φυλλοξήρας 4.750 

 Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού της αμπέλου με αγορά εξοπλισμού για την 

παραγωγή έρριζων μοσχευμάτων και εμβολιομοσχευμάτων όπως, μηχανή για το 

λιώσιμο της παραφίνης, κόφτη ριζών, περλίτη, ντεπόζιτα νερού, κάδους για τον 

εμβολιασμό, νάιλον εδαφοκάλυψης, εκριζωτήρα μοσχευμάτων, κ.α., καθώς και 

κόστος για την ταυτοποίηση γηγενών ποικιλιών της αμπέλου με τη μέθοδο DNA. 

 

 Διαχείριση/Απόρριψη Επικίνδυνων Χημικών Αποβλήτων 2.850 

(β) Τομέας Οπωροκηπευτικών  

 Μονάδα Πολλαπλασιασμού της Αμπέλου 

Δημιουργία υποδομών στα τεμάχια της περιοχής των μητρικών φυτειών Ορειτών 

για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού: 

 Κατασκευή θερμοθαλάμου με πάνελ στην Αχέλεια.     

 Κατασκευή δρόμων, υπόστεγων και άλλων συναφών υποδομών στα τεμάχια της 

περιοχής Ορειτών.     

 Εγγειοβελτιωτικά έργα (βαθιά καλλιέργεια, συλλογή πετρών, έργα 

αποστράγγισης, βελτιωμένο σύστημα άρδευσης) και  έργα  εγκατάστασης  

γραμμικού  συστήματος,  υποστυλώσεις (πάσσαλοι, σύρματα κλπ). 

 Συντήρηση φυτειών και συντήρηση θερμοθαλάμου και ψυκτικού θαλάμου.  

 Διάφορες εργασίες. 

9.025 

 Ενθάρρυνση καλλιέργειας Τροπικών και Υποτροπικών Φυτών 

Συντήρηση μητρικών φυτειών και λειτουργία Φυτωρίου παραγωγής 

πολλαπλασιαστικού υλικού. 

1.235 

 

 Λειτουργία Φυτωρίου και Αγροκτήματος στην Αχέλεια 

 Συντήρηση μικρών μηχανημάτων (ψεκαστήρες, κ.τ.λ), ενοικίαση γεωργικών 

μηχανημάτων από ιδιώτες για εκρίζωση δενδρυλλίων και αγορά χώματος.         

 Τέλη σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Έκδοση Άδειας Προμηθευτή, Πιστοποίησης 

βασικού υλικού και Παραγωγής πιστοποιημένων δενδρυλλίων. 

 Εγκατάσταση και συντήρηση Β.Σ.Α. και συντήρηση δρόμων. Απαιτείται η 

επίστρωση των δρόμων με χαβάρα ή άλλα κατάλληλα υλικά στην Αχέλεια. 

 Εγκατάσταση/συντήρηση Δοκιμαστικής Φυτείας Εσπεριδοειδών στην Αχέλεια. 

 Δημιουργία Δοκιμαστικών νέων Ποικιλιών Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 

(Αχέλεια και Σαϊττά). 

10.925 

 

 

 

 

 

 

 

 Αγρόκτημα Κουκλιών και Σταθμού Ορειτών 

Εγκατάσταση και συντήρηση Β.Σ.Α, συντήρηση δρόμων, συντήρηση 

Δενδροκομικού Σταθμού Ορειτών και φυτείες στους Ορείτες, βελτίωση περίφραξης 

Αγροκτήματος Κουκλιών. 

1.900 

 

 Άλλα Αγροκτήματα και Φυτώρια 
Συντήρηση δρόμων και περιφράξεις αγροκτημάτων, εγκατάσταση/συντήρηση ΒΣΑ 

και πληρωμή φόρων και τελών.  

Αρωματικά Φυτά και Υγροθερμοκήπιο Αθαλάσσας 

Συντήρηση και κατασκευή φυτειών, χώρων και περιφράξεων, υποστέγων και άλλων 

1.330 

 

 

      

3.800 
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συναφών υποδομών στα τεμάχια του Βοτανόκηπου και Υγροθερμοκηπίου και 

εγγειοβελτιωτικά έργα (βαθιά καλλιέργεια, συλλογή πετρών, έργα αποστράγγισης, 

Β.Σ.Α., κ.α.). 

Τομέας Ανθοκομίας 

Δαπάνες υλοποίησης Σχεδίου για την προώθηση των ενδημικών φυτών. 

 

 

 

 2.375 

(γ) - Τομέας Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας   

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Εκστρατείες καταπολέμησης εχθρών και 

ασθενειών 1. Δαπάνες για ολοκληρωμένα προγράμματα και εκστρατείες 

καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών, 2. Αγορές μέσων διάγνωσης εχθρών και 

ασθενειών και έξοδα μεταφορών και αποστολής δειγμάτων και διάγνωσης από άλλα 

διαγνωστικά κέντρα. 3. Έξοδα για εγκατάσταση αποδεικτικών για καταπολέμηση 

εχθρών και ασθενειών των φυτών. 4. Έξοδα που αφορούν την ανέγερση, επέκταση, 

αντικατάσταση, διαμόρφωση, βελτίωση, καθαριότητα και συντήρηση θερμοκηπίων, 

εργαστηρίων και άλλων εγκαταστάσεων. 5. Κατασκευή και βελτίωση μικρών έργων 

(αποθήκες, δεξαμενές, διάδρομοι). 6. Αγορά φυτοπροστατευτικών φαρμάκων. 7. 

Απρόβλεπτα φυτοπροστατευτικά/ φυτοϋγειονομικά συμβάντα. 8. Δαπάνες 

ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, μηχανολογικών εργασιών. 

26.600 

(δ) Τομέας Φυτοϋγείας και Εμπορικών Προδιαγραφών Γεωργικών Προϊόντων  

 Εφαρμογή Νομοθεσιών Φυτικού Αναπαραγωγικού Υλικού, Φυτοϋγείας, 

Ποιοτικού Ελέγχου και Μικροβιακών Ελέγχων Τροφίμων Φυτικής 

Προέλευσης 

 Αγορά περιγραφών ποικιλιών για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών 

Σπόρων και Αγενούς Πολλ/κού Υλικού (αγορά έτοιμων περιγραφών από το 

εξωτερικό και περιγραφή στη χώρα μας από εξειδικευμένο προσωπικό του 

εξωτερικού ή της χώρας μας που θα κληθεί για το σκοπό αυτό).  

950 

 

 Φυτοϋγειονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων 

 Τέλη αναλύσεων δειγμάτων σε εργαστήρια του εξωτερικού, του Γενικού Χημείου 

του Κράτους ή άλλου εγκεκριμένου εργαστηρίου. 

 Δαπάνες για αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των Νομοθεσιών (π.χ. έξοδα αποζημιώσεων, μεταφορικά σε χώρους 

καταστροφής, έξοδα σκουπιδότοπων ή άλλων χώρων καταστροφής, κ.α.) 

 Εφαρμογή Σχεδίων Δράσης, αγορά υλικών σχετικών με επισκοπήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων data collectors/processors και άλλων υλικών, 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βιοκτόνων, πινακίδων, υλικών σήμανσης, 

κ.λπ. για διευκόλυνση εφαρμογής των Νομοθεσιών. 

Σχέδιο Καταπολέμησης Επιβλαβών Οργανισμών 

 Εκστρατείες διαφώτισης του κοινού.  

35.625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.900 

 

(ε) Τομέας Ελέγχου Νομοθεσιών 12.350 

  Έξοδα συντηρήσεων και αναβάθμισης διαφόρων εγκαταστάσεων (ράμπας, 

ψυκτικών θαλάμων κ.α.), χώρων εκφόρτωσης, εργαστηρίων, γραφείων και 

άλλου εξοπλισμού, καθώς και συντήρηση εξοπλισμού του Κλάδου, 

συμπεριλαμβανομένου του Εργαστηρίου Σπόρων και του Σταθμού Ελέγχου 

Ποικιλιών στην Κοκκινοτριμιθιά. 

 Αγορά κατεψυγμένων και βαθύψυκτων κοτόπουλων (ολόκληρων και τεμαχίων) 

για ανάλυση και περιεκτικότητα σε εξωγενές νερό, όπως προνοείται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 543/2008. 

 Δαπάνες για επαναξιολόγηση των μεθόδων ταξινόμησης των σφάγιων χοίρων με 

τα όργανα ULTRA FOM 300 και Hennesy Granding Prode 4 (HGP4). 

 

(στ) Άλλοι Τομείς  

 Εργαστηριακές Αναλύσεις  
Διαχείριση/απόρριψη επικίνδυνων χημικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Ε.Ε. 

1.425 
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 Εξουσιοδότησης Πληρωμών  

Δαπάνες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν γενικά τη 

λειτουργία της Μονάδας Εξουσιοδότησης Πληρωμών, σύμφωνα και με τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία αναδοχής με τον ΚΟΑΠ και 

συγκεκριμένα την εφαρμογή των προτύπων ISO 27001 και 27002. 

Αγροτικής Οικονομικής και Ανάπτυξης 
Δαπάνες για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την υλοποίηση της Κ.Α.Π.  

ΔΙ.ΓΕ.Λ.Π., Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων 
Δαπάνες για την εφαρμογή Εθνικών και Ευρωπαϊκών Νομοθεσιών, ανάλυση και 

τεκμηρίωση δεδομένων. 

3.325 

  

 

 

 

 

 475 

 

1.425 

 Σύνολο   129.865 

(Άρθρο 03149.3 – «Άλλες Δαπάνες»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €140.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την εφαρμογή του Σχεδίου Καταπολέμησης της Ποντίκας. 

Περιλαμβάνει την αγορά και προμήθεια αναλώσιμων υλικών, εξοπλισμού και βελτιώσεις των 

χώρων παραγωγής ποντικοδολώματος  για την παραγωγή ποντικοδολώματος.  (Σημ.: εκτιμάται 

η είσπραξη ποσού €50.000 από την εν λόγω δραστηριότητα). Μέρος των ποσοτήτων του 

τρωκτικοκτόνου δολώματος θα διατίθεται σε κυβερνητικά συνεργεία για διεξαγωγή 

εκστρατειών καταπολέμησης της ποντίκας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων διατίθεται 

στην τοπική αυτοδιοίκηση (Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια), για διεξαγωγή οργανωμένων 

εκστρατειών εντός των γεωγραφικών τους ορίων. 

(Άρθρο 03251.2 – «Πρώτες Ύλες Φαρμάκων και Υλικά»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04201 – Γεωργοκτηνοτροφικά Προϊόντα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για καταβολή επιδοτήσεων έναντι των εξόδων 

καταπολέμησης εντόμων και ασθενειών που αναλαμβάνονται από Συνδέσμους Προστασίας 

Φυτών που ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τον περί Ιδρύσεως Συνδέσμων για Προστασία 

των Φυτών Νόμο του 2014 (Ν.72(I)/2014) και των εκάστοτε τροποποιήσεων ή της 

αντικατάστασης του Νόμου, με στόχο τη μείωση του κόστους και αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των καταπολεμήσεων. Η πρόνοια της επιδότησης περιλαμβάνεται στο 

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης στους Συνδέσμους Προστασίας Φυτών, το οποίο έχει 

εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με Αρ. Απόφασης 86.178, και ημερ. 13/11/2018, με 

ετήσιο προϋπολογισμό τις €100.000 και ισχύει μέχρι το έτος 2020.  

(Άρθρο 04207.3 –  «Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 - Παραγωγή Σπόρων 

 

Οι πρόνοιες κάτω από τις πιο κάτω ομάδες δαπανών καλύπτουν δαπάνες για το Σχέδιο 

Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων, το οποίο αποσκοπεί στην παραγωγή πιστοποιημένων 

σπόρων βελτιωμένων ποικιλιών, βάσει προνοιών της κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €28.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

  € 

(α) Παραγωγή Πιστοποιημένων Σπόρων: Διάφορα (ενοικίαση σιλό, κ.ά.). 1.900 

(β)  Σχέδιο Παραγωγής Βασικών Σπόρων: Καλλιεργητικές δαπάνες παραγωγής 9.500 
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(καλλιεργητικές φροντίδες και θερισμός) βασικού σπόρου σιτηρών, 

κτηνοτροφικών φυτών και λαχανικών υψηλής ποιότητας για τη διατήρηση 

της αυθεντικότητας και της γενετικής καθαρότητας των ποικιλιών. 

 

(γ) Πληρωμή τελών που αφορούν την περί Σπόρων Νομοθεσία (Αγρονομικός 

και Εργαστηριακός Έλεγχος). 

8.075 

 

(δ) Πληρωμή Δικαιωμάτων στο Ι.Γ.Ε για χρήση των ποικιλιών του για 

παραγωγή Πιστοποιημένων Σπόρων. 

9.025 

 

  Σύνολο 28.500 

(Άρθρο 03149.3 – «Άλλες Δαπάνες»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €680.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά σπόρων (κριθαριού, σιταριού, βίκου, μαλακού σιταριού, 

κτηνοτροφικού μπιζελιού και άλλων κτηνοτροφικών σπόρων και λαχανικών) στα πλαίσια του 

Σχεδίου Παραγωγής Πιστοποιημένων Σπόρων. 

(Άρθρο 03236.3 – «Αγορά Σπόρων»). 

  

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.750 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συμμετοχή σε έργα για την τεχνική συνεργασία 

και την προώθηση του ελαιολάδου. Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται ετήσια από το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελιάς και συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς και 

αποσκοπεί στην πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών για τα ελαιοκομικά προϊόντα, καθώς 

και τη διοργάνωση σεμιναρίων και τεχνικών εκπαιδεύσεων. 

(Άρθρο 03525.3 – «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής     

Ένωσης»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ         

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση του Μέτρου 1 «Δράσεις 

μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης» και πιο συγκεκριμένα των Καθεστώτων 1.1 και 1.2 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Μέρος της δαπάνης (53%) 

ανακτάται από πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. Το Καθεστώς 1.1 «Δράσεις Επαγγελματικής  

κατάρτισης  και ανάπτυξης δεξιοτήτων» παρέχει οικονομικά κίνητρα για την ετοιμασία και 

υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, βασικών και εξειδικευμένων θεμάτων μέσω διαφόρων 

εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως μαθήματα σε αίθουσα, μάθηση μέσω διαδικτύου, ενημερωτικές 

συναντήσεις, επιδείξεις σε αγρούς ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, εργαστήρια, 

ηλεκτρονική ή έντυπη ενημέρωση, κ.λπ. Το Καθεστώς 1.2 «Δράσεις Ενημέρωσης και 

Επίδειξης» εστιάζεται σε δραστηριότητες ενημέρωσης μέσω ενημερωτικών συγκεντρώσεων, 

εκθέσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και σε κατάρτιση μέσω επιδείξεων στο 

χωράφι ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. 

    (Άρθρο 05703.3 – «Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών»). 
 

(β) ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση του Μέτρου 4 και πιο 

συγκεκριμένα του Καθεστώτος 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-

2020. Μέρος της δαπάνης (53%) ανακτάται από πηγές χρηματοδότησης της Ε.Ε. Το Καθεστώς 
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αφορά στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής σε κτηνοτροφικές περιοχές και ζώνες για την 

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή/ και την προσαρμογή της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης σε γεωργική γη και τη βελτίωση, την παροχή και την εξοικονόμηση ενέργειας και 

υδάτων. 

     (Άρθρο 05705.3 – «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 - «Άλλα Έργα και Σχέδια» 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €1.090.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των πιο κάτω  

 Σχεδίων / Προγραμμάτων: 

  € 

1. Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020-2022 (ΚΟΑ) 220.000 

 Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω Σχέδιο ανέρχεται στις €220.000. Το ποσό των 

€200.000 συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50% 

από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ποσό των €20.000 αφορά δαπάνες που θα 

διενεργηθούν από το Τμήμα Γεωργίας σε δράσεις του προγράμματος που θα 

συμμετέχει και θα είναι δικαιούχος. Νομική βάση του Προγράμματος αποτελούν οι 

Κανονισμοί (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και  

(ΕΕ) 1366/2015, (ΕΕ) 1368/2015 της Επιτροπής , με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 

τους. Επίσης νομική βάση για το νέο τριετές Πρόγραμμα αποτελεί η Απόφ.Υ.Σ. με 

αρ. 87.159 και ημερ. 27/03/2019 και η εκτελεστική απόφαση της ΕΕ 2019/974, 

12/06/2019.  

 

2. Σχέδιο για την Παροχή Φρούτων και Λαχανικών, Μπανανών και Γάλακτος στα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΚΟΑ) 

870.000 

 Το Σχέδιο χρηματοδοτείται 100% από την ΕΈ με νομική βάση τον Κανονισμό 

795/2016/ΕΕ του Συμβουλίου. Μέρος των πιστώσεων αφορούν το Φ.Π.Α. και έξοδα 

για τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. 

 

  Σύνολο 1.090.000 

 (Άρθρο 05860.3 – «Μέτρα Κοινής Οργάνωσης Αγορών»). 
 

(β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκσυγχρονισμού του Δικτύου Γεωργικής 

Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) που αφορούν στη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στη Ε.Ε. 

λογιστικών πληροφοριών από δείγμα 500 γεωργών, εκπαίδευση γεωργών, καθώς και δαπάνες 

αποζημίωσης και άλλων κινήτρων προς τους γεωργούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το έργο 

χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Άρθρο 05861.3 – «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου   

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€80.750 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Εφαρμογή νέων δοκιμαστικών Μεθόδων για καταπολέμηση ασθενειών και 

έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης 

19.000 

2. Εθνικό σχέδιο καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.  19.000 

3. Συνεργασία με το Κρατικό Χημείο για διενέργεια μέρους των εργαστηριακών 

αναλύσεων που αφορούν το σχέδιο καταλοίπων στα τρόφιμα. 

14.250 

4. Αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό για προγράμματα ελέγχου και επιτήρησης 7.600 

5. Συνεργασία με το Ιταλικό Ινστιτούτο Zooprofilatico (IZSV) για αναλύσεις 

ψαριών 

4.750 

6. Έλεγχος φαρμακούχων ζωοτροφών υλικά δειγματοληψίας και αναλύσεις 

δειγμάτων 

4.750 

7. Διάφορα – Έκτακτα (π.χ. αναλύσεις για έκτακτες ασθένειες) 11.400 

 Σύνολο 80.750  

 

 (Άρθρο 03038.2 «Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500 που 

προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη διασφάλισης της συντήρησης των ζώων σε περίπτωση 

κλεισίματος ζωολογικού κήπου ή / και μέρος αυτού. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €427.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

  € 

1. Αντιδραστήρια, αντιγόνα, αντιορροί, διάφορα χημικά, εξοπλισμός , 

εφόδια και εργαλεία κλινικών για υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων 

περιλαμβανομένου του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου του νωπού 

γάλακτος στο πλαίσιο στήριξης του φακέλου για το χαλλούμι, του 

προγράμματος για τη λοιμώδη αγαλαξία και άλλα προγράμματα. 

399.000 

2. Προμήθεια και μεταφορά υγρού αζώτου. 3.800 

3. Προμήθεια αναλώσιμων αγαθών για το προσωπικό (στολές εργασίας, 

μπότες, γάντια  κλπ). 

13.300 

4. Προμήθειες και εφόδια για την εκστρατεία και τον έλεγχο της 

φυματίωσης (αγορά φυματίνης κ.α.) 

11.400 

______ 

 Σύνολο 427.500  

 

(Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»). 

 

(β) ύψους €28.500  που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 
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  € 

1. Προμήθεια φαρμάκων και εμβολίων, τα οποία πωλούνται σε ιδιώτες 

ή/και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της Υπηρεσίας 

19.000 

2. Προμήθεια φαρμάκων για τους εγκλωβισμένους, τα οποία διατίθενται 

δωρεάν σε εγκλωβισμένους κτηνοτρόφους/μελισσοκόμους. 

 

9.500 

 Σύνολο 28.500 

(Άρθρο 03243.2 «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων»). 

 

(γ) ύψους €525.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ενωτίων και βολών που 

χρησιμοποιούνται για τη σήμανση προβάτων, αιγών και υπποειδών καθώς και για τη διεξαγωγή 

γονοτυπικών αναλύσεων. Συγκεκριμένα: 

 

1. Απαιτήσεις σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των 

αιγοπροβάτων. Τα ζώα αναγνωρίζονται με ένα πρώτο μέσο αναγνώρισης το οποίο πρέπει να 

είναι ηλεκτρονική συσκευή με τη μορφή στομαχικού βόλου ή ηλεκτρονικού ενωτίου και με 

ένα δεύτερο μέσο αναγνώρισης. Το δεύτερο μέσο αναγνώρισης μπορεί να είναι ένα μη 

ηλεκτρονικό ενώτιο. Η ηλεκτρονική αναγνώριση σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 

είναι υποχρεωτική για τα ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή ή έχουν ηλικία 

μεγαλύτερη από 12 μηνών. 

  

2. Διαδικασία σήμανσης των αιγοπροβάτων που προορίζονται για αναπαραγωγικούς σκοπούς 

και ταυτόχρονης λήψης δείγματος για τη διενέργεια γονοτυπικής εξέτασης. Οι δαπάνες  

σήμανσης των αιγοπροβάτων που προορίζονται για αναπαραγωγικούς σκοπούς 

καλύπτονται από τους κρατικούς πόρους και συνιστούν κρατική ενίσχυση. Ωστόσο έχει 

ληφθεί έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμβατότητα του μέτρου με τους 

κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Ο λόγος που είχε ληφθεί έγκριση για τη συμβατότητα 

της αναγνώρισης των αιγοπροβάτων, ήταν η άμεση σύνδεση της χρήσης των μέσων 

αναγνώρισης με το πρόγραμμα εξέτασης της ανθεκτικότητας των ζώων όσον αφορά την 

τρομώδη  νόσο. Συγκεκριμένα, τα ενώτια που τοποθετούνται στα αιγοπρόβατα για 

σκοπούς αναγνώρισής τους, χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για τη λήψη δείγματος ιστού 

και τη διενέργεια γονοτυπικής εξέτασης.  

 (Άρθρο 03262.3 «Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορα έργα / επισκευές στις κτιριακές 

εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας παγκύπρια, όπως επιδιόρθωση του Λοιμοκαθαρτηρίου στην 

Αραδίππου,  κατασκευή γκαράζ για την προστασία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων,  κατασκευή 

ράμπας αναπήρων, καθώς και οποιονδήποτε άλλων εργασιών απαιτηθούν.  

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

(α)  ύψους €95.000  για την αγορά υπηρεσιών κτηνιάτρων για κάλυψη των αναγκών σε 

σφαγεία.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 
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(β) ύψους €85.500 που προορίζεται να καλύψει τα πιο κάτω:  

  € 

1. Διατήρηση και Επέκταση Συστήματος Ποιότητας Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 

(Κανονισμός Ε.Ε. 625/2017(ΕΚ) – ISO 17025:2017 

14.250 

2. Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού 38.000 

3. Αγορά διεργαστηριακών δοκιμών, προτύπων ουσιών, αποστολή και εξέταση 

δειγμάτων στο εξωτερικό 

33.250 

 Σύνολο 85.500 

(Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») 

 

(γ) ύψους €1.900.000 για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση των ζωικών 

αποβλήτων. 

(Άρθρο 03629.2 «Διαχείριση Ζωικών Αποβλήτων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €550.000  

που προορίζονται να καλύψουν: 
    € 
1. Εφαρμογή του Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων, σύμφωνα με την Απόφ. 

του Υ.Σ. με αρ. 83.077 και ημερ. 2/8/2017. 
75.000 

2. Χορηγία προς τις οργανώσεις για προστασία και ευημερία των ζώων, σύμφωνα με 

την Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 85.125 και ημερ. 20/6/2018. Προϋπόθεση για την καταβολή 

της κρατικής χορηγίας αποτελεί η υποβολή από τις Οργανώσεις συνοπτικής 

έκθεσης για τις δραστηριότητές τους, όπως αυτές καθορίζονται στους σκοπούς και 

στόχους του καταστατικού τους καθώς και η υποβολή ετήσιου λογαριασμού 

εσόδων και εξόδων. 

100.000 

3. Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων, που 

γίνονται/διοργανώνονται από μέρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  ή/και των 

Επιτροπών που καθορίζονται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων 

Νόμο (Ν46(Ι)/1994) ή/και Οργανώσεων, καθώς και τη φιλοξενία ή/και την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατασχεθέντων ζώων. 

25.000 

4. Χορηγία για βελτίωση ιδιωτικών καταφυγίων προστασίας ζώων έτσι ώστε να 

προσαρμοστούν/συμμορφωθούν με τους περί Προστασίας και Ευημερίας των 

Ζώων Κανονισμούς του 2019, μετά από Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 88.147 και 

ημερ.11/9/2019. 

100.000 

5. Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών 

Καταφυγίων Ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, 

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Επαρχιακές Διοικήσεις  (συνολική τριετής δαπάνη 

2020-2022, που αφορά το μερίδιο κόστους του ΥΓΑΑ&Π, ύψους €750.000). 

250.000 

 

 

 

______ 

  Σύνολο 550.000 

  (Άρθρο 04095.2 «Χορηγία σε Οργανώσεις για Προστασία και Ευημερία των Ζώων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €12.000  

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 
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  € 

1. Common European E-Submission Portal (CESP) 5.000 

2. Ετήσια συνεισφορά για τη χρήση CTS. 5.000 

3. Ετήσια συνεισφορά της Κύπρου για ιστοσελίδα HMA. 2.000 

 Σύνολο 12.000  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή αποζημιώσεων  έναντι απώλειας ζώων, πτηνών, 

μελισσών ή  αντικειμένων και σύμφωνα με τον περί Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 

(Ν.109(Ι) 2001). Με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής   Ένωσης, επιβάλλεται για σκοπούς 

ελέγχου εκρίζωσης και καταπολέμησης ορισμένων ζωικών ασθενειών η θανάτωση ζώων καθώς 

και η καταστροφή αντικειμένων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες των ζώων ή αντικειμένων πρέπει να 

αποζημιώνονται κατάλληλα. Επιπρόσθετα προορίζεται να καλύψει:  

 Αποζημιώσεις για ζώα (άνω των 18 μηνών) που οδηγούνται σε κανονική σφαγή και 

ακολούθως τυγχάνουν εξέτασης για τρομώδη νόσο. Η αποζημίωση θα δίνεται μόνο στις 

περιπτώσεις που κάποιο ζώο βρεθεί θετικό στη νόσο.  

 Αποζημιώσεις για βρουκέλλα βοοειδών.  

 Αποζημιώσεις για άλλες ζωικές ασθένειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

(Άρθρο 04610.2 «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων»). 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

(α) ύψους €332.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες διεξαγωγής δειγματοληψιών και 

εργαστηριακών αναλύσεων που σχετίζονται με διάφορα προγράμματα επιτήρησης ή/και 

εξάλειψης ασθενειών που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.. Οι εργαστηριακές αναλύσεις 

αφορούν την τρομώδη νόσο των αιγοπροβάτων, τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, 

τη σαλμονέλλωση, τη γρίπη των πτηνών, την αντιμικροβιακή αντοχή και άλλες έκτακτες 

ασθένειες. Συγκεκριμένα θα καλύψουν:  

  € € 

1. Αγορά αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για τις δοκιμές διάκρισης   4.750 

2. Πρόγραμμα επιτήρησης ταχείας δοκιμής για Σπογγώδη 

Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (BSE)  

  

 171.000 

3. Εφαρμογή Προγραμμάτων 

 Τρομώδης νόσος 

 

38.000 

 

 

  Σαλμονέλωση(αναπαραγωγή και αυγοπαραγωγή)  45.000  

  Γρίπη των πτηνών                                                           

(τα πιο πάνω ποσά αφορούν την καταβολή αποζημιώσεων στους 

ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών/πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 

καθώς και την αγορά συγκεκριμένων τεστ και ειδικών υλικών που 

απαιτούνται) 

23.750 109.250 

4. Πρόγραμμα ελέγχου αντιμικροβιακής αντοχής (AMR)  38.000 

5. Έκτακτες Ασθένειες  9.500 

 Σύνολο  332.500 

(Άρθρο 03207.3 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού»). 
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(β) ύψους €285.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το κόστος διεξαγωγής 

γονοτυπικών αναλύσεων προβάτων. 

(Άρθρο 03262.3 «Σήμανση Ζώων και Αναλύσεις Γονότυπου»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04610 – Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή αποζημιώσεων έναντι απώλειας ζώων ή αντικειμένων 

σύμφωνα με τον περί της Υγείας των Ζώων Νόμο (N.109(I)/2001).  Σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλεται για σκοπούς ελέγχου εκρίζωσης και καταπολέμησης 

ορισμένων  ζωικών ασθενειών, η θανάτωση ζώων, καθώς και η καταστροφή αντικειμένων, για 

τα οποία οι ιδιοκτήτες των ζώων ή αντικειμένων πρέπει να αποζημιώνονται κατάλληλα, τα 

οποία συγχρηματοδοτούνται:  

 

    Αποζημιώσεις για ζώα (άνω των 18 μηνών) που κατάσχονται λόγω υποψίας για 

τρομώδη νόσο και ακολούθως τυγχάνουν εξέτασης.  

    Αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων για σαλμονέλωση και γρίπη των 

πτηνών όπως και για άλλων έκτακτων ζωικών ασθενειών. 

 

(Άρθρο 04610.3 «Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων»).  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποδιαίρεση  Κεφαλαίου 00 - Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  

πιστώσεις ύψους €2.256.250 που προορίζονται να καλύψουν: 

  € 

1. Ενοικίαση δύο ελικοπτέρων για την κατάσβεση πυρκαγιών και 

την αγορά των καυσίμων τους. 

2.135.000 

 

2. Αγορά καυσίμων για τα δύο ελικόπτερα της Εθνικής Φρουράς  10.000 

3. Αγορά καυσίμων για τα ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών 

Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. 

10.000 

4. Για τυχόν επέκταση της ενοικίασης εντός του φθινοπώρου λόγω 

υψηλών θερμοκρασιών και ξηρασίας.  

101.250 

 Σύνολο 2.256.250 

(Άρθρο 03066.2 «Τέλη Ενοικίασης Πτητικών και Θαλάσσιων Μέσων») 
 
Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€171.000  που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για καύσιμα των δύο αεροπλάνων του Τμήματος 

για αεροψεκασμούς, κατάσβεση πυρκαγιών, περιπολίες, έρευνα και διάσωση, αρχικές και 

επαναληπτικές εκπαιδεύσεις χειριστών, ιπτάμενου προσωπικού κλπ. Μέρος της δαπάνης αφορά το 

πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων.  

 

(Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

   

1. Εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος «Παρακολούθηση των Δασών και των 

Περιβαλλοντικών Αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα με έμφαση στα Δάση» 

(ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and 

Monitoring of Air Pollution Effects on Forests). 

 

2. Συντήρηση ex-situ φυτειών και λήψη in-situ μέτρων και συντήρηση και 

επέκταση υφιστάμενων πειραμάτων 

 

3. Συντήρηση και επέκταση υφιστάμενων πειραμάτων.  

4. Προετοιμασία για την Απογραφή Δασών που θα ξεκινήσει το 2021.  

(Άρθρο 03417.2 «Δάση και Κλιματική Αλλαγή»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά εξαρτημάτων και εξοπλισμού, 

ετήσιους ελέγχους, συντηρήσεις, έκτακτες επισκευές μηχανής και ατράκτου αεροσκαφών, έξοδα 

μεταφοράς αεροσκαφών στο εξωτερικό για εργασίες συντήρησης.  Μέρος της δαπάνης αφορά το 

πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων. 

(Άρθρο 03436.2 «Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€116.375 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο κάτω εκπαιδεύσεις του προσωπικού 

της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών: 

  € 

1. Εκπαιδεύσεις Προσωπικού Μονάδας Πτητικών Μέσων  

 Προηγμένη εκπαίδευση ενός (1) Ανώτερου Χειριστή Πτητικών Μέσων 

(ΑΧΠΜ) στον τύπο αεροσκάφους AIR TRACTOR 

36.100 

 

  Εκπαίδευση Διευθυντή Τμήματος ως Accountable Manager 9.500 

  Εκπαίδευση ενός (1) Ανώτερου Χειριστή Πτητικών Μέσων ως 

Flight Operations Manager. 

9.500 

  Εκπαίδευση ενός (1) Χειριστή Πτητικών Μέσων (ΧΠΜ) ως 

Aviation Safety Officer.  

9.500 

  Εκπαίδευση ενός (1) Μηχανικού Πτητικών Μέσων στον ένα 

τύπο αεροσκάφους. 

14.250 

2. Ανανεώσεις αδειών και εκδόσεις πιστοποιητικών υγείας  

  Ανανέωση άδειας AIR TRACTOR για ένα (1) ΧΠΜ. 7.125 

  Ανανέωση άδειας THRUSH για ένα (1) Α.Χ.Π.Μ. 7.125 

  Ανανέωση άδειας αεροψεκασμού για ένα (1) Α.Χ.Π.Μ και ένα 

(1) ΧΠΜ. 

9.500 

  Ανανέωση άδειας για πτήσεις με την χρήση οργάνων για ένα 

(1) Α.Χ.Π.Μ και ένα (1) ΧΠΜ. 

8.075 

  Πιστοποιητικά υγείας για όλο το προσωπικό. 950 

3. Εκπαίδευση δύο (2) Δασικών Λειτουργών στη διαχείριση Εθνικών 

Δασικών Πάρκων ενόψη της εφαρμογής του Σχεδίου Αειφόρου 

Διαχείρισης του ΕΔΠ Ακάμα. 

4.750 

 

 Σύνολο 116.375 

Μέρος της δαπάνης αφορά το πρόγραμμα Έρευνας και Διάσωσης και ανακτάται σε κονδύλι εσόδων.  

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€398.525 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών: 

  € 

1. Τριών Χειριστών Αεροσκαφών 267.500 

2. Ενός Μηχανικού Αεροσκαφών 19.025 

3. Ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 7.000 

4. Ενός Παρατηρητή (πληρώματος καμπίνας) 15.000 

5. Για τη συγγραφή εγχειριδίου πτητικών επιχειρήσεων (operation manual) 12.500 

6. Για τη συγγραφή εγχειριδίου συντήρησης (maintenance manual) για τα 

αεροσκάφη AIR TRACTOR 802 και THRUSH 550  

25.000 

7. Για τη συγγραφή εγχειριδίου διαχείρισης κινδύνων (risk management) 12.500 

8. Φορέα διαχείρισης διαρκούς αξιοπλοΐας (CAMO - Continuing Airworthiness 

Manamement Organization) 

20.000 

9. Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας (Quality Officer)  20.000 

 Σύνολο 398.525 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

 

 
 

95 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01  – Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας , Λάρνακας, Αμμοχώστου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €385.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συντήρηση δενδροστοιχιών στους πιο κάτω δρόμους: 

  € 

(α) 

  

Υποπεριφέρεια Λευκωσίας: 

Λευκωσία – Νήσου,  Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, Οδός Καλαμών και επέκταση 

προς Γέρι, Λευκωσία – Ανθούπολη – Κοκκινοτριμιθιά, Κοκκινοτριμιθιά – Δένεια, 

175.000 

 (β) Υποπεριφέρεια Λάρνακας: 

Νήσου – Σκαρίνου, Σκαρίνου – Λεύκαρα, Λάρνακα – Κοφίνου, Νέο Αεροδρόμιο – 

Κόμβος Καλού Χωριού – Ριζοελιά, Νήσου – Ριζοελιά– Πύλα 

105.000 

 (γ) Υποπεριφέρεια Αμμοχώστου: 

Πύλα – Πρωταράς 

105.000 

           Σύνολο   385.000 

(Άρθρο 08565.3 «Φύτευση Δέντρων Κατά Μήκος Δρόμων»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  05 – Δασική Περιφέρεια Τροόδους  

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€232.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για καύσιμα των πυροσβεστικών οχημάτων και 

των μηχανοκινήτων οχημάτων (οχήματα προσωπικού, φορτηγά, ημιφορτηγά, γεωργικά τρακτέρ, 

προωθητές γης), της Δασικής Περιφέρειας Τροόδους. 

(Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συντήρηση δενδροστοιχιών, για πότισμα, 

καταπολέμηση ζιζανίων και εισβλητικών ειδών, κλαδεύσεις κ.λ.π. ως ακολούθως:  

(α) Υπεραστικός δρόμος Λεμεσού – Πάφου, από κυκλικό κόμβο Γερμασόγειας έως Πέτρα 

του Ρωμιού (Φυτεία εντός των νησίδων, στα πρανή και τρίγωνα εξόδων, 

συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής νησίδας από νέο Πολυκατάστημα Jumbo (πρώην 

Υπεραγορά Ορφανίδη)  μέχρι Φώτα Ομονοίας).    

(β) Δεντροστοιχίες στους πιο κάτω δρόμους:      

 Κακοπετριά - Καρβουνάς  Ατσάς -  Καννούρες 

 Καρβουνάς - Τρόοδος  Ατσάς - Αστρομερίτης 

 Πλάτρες – Τρόοδος  Αγία Μαρίνα – Βρύση της Σιηφτής  

 Πλάτρες – Πρόδρομος  Αγροκηπιά – Μαλούντα 

 Κακοπετριά - Σταυρούλια   Μιτσερό – Γεφύρι Παναγιάς  

 Ατσάς – Κακοπετριά  

(Άρθρο 08565.3 «Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:  

 

(1)  πιστώσεις ύψους €74.000  που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών 

για βελτίωση και ανάπτυξη των Εθνικών Δασικών Πάρκων Τροόδους και Πολεμιδιών όπως πιο 

κάτω:  

 

α) Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους 

 Συνέχιση των εργασιών στο Βοτανικό Κήπο Αμιάντου, αναβάθμιση του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Τροόδους και έναρξη εργασιών για 

κατασκευή θερμοκηπίου. 

 Παιδική Χαρά Προδρόμου: Κατασκευή σκαλοπατιών με τοπική πέτρα προς τον 

παιχνιδότοπο. Κατασκευή και τοποθέτηση επιπρόσθετων ξύλινων καθισμάτων και 

άλλα βελτιωτικά έργα. 

 Εκδρομικός χώρος Φράκτης Προδρόμου: Συνέχιση κατασκευής σκαλοπατιών, με τοπική 

πέτρα προς χώρους υγιεινής. Κατασκευή ξερολιθιών, κατασκευή και τοποθέτηση 

νέων ξύλινων κατασκευών, όπως τραπέζια με καθίσματα και παγκάκια ξεκούρασης 

και άλλα βελτιωτικά έργα. 

 Εκδρομικός χώρος Μαράθου: Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ξύλινων κατασκευών 

και περιφράξεων, επέκταση  ξερολιθιών, κατασκευή σκαλοπατιών εντός του 

εκδρομικού χώρου και άλλα βελτιωτικά έργα. 
β) Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών 

 

Ανακατασκευή τεσσάρων υποστατικών που βρίσκονται στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 

Πρόδρομου Ξενοφώντος για δημιουργία χώρων διεκπαιρέωσης τεχνικών εργασιών καθώς και 

χώρου για το εργατικό προσωπικό που απασχολείται τόσο στο Εθνικό Δασικό Πάρκο όσο και 

στις φυτείες κατά μήκος δρόμων. (Η ανακατασκευή περιλαμβάνει και κατασκευή καινούριων 

στεγών για όλα τα υποστατικά). 
(Άρθρο 08856.3 «Δημιουργία Εθνικών Δασικών Πάρκων»). 

 

 (2) πιστώσεις ύψους €130.100 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για δασοκομική περιποίηση 

των αναδασώσεων της καμένης περιοχής Σολέας καθώς και δαπάνες για δασοκομική περιποίηση σε 

άλλες δασικές περιοχές όπως πιο κάτω: 

 (α) Καταπολέμηση ζιζανίων, κόψιμο χόρτων, κλαδεύσεις, αραιώσεις, λεκάνωμα, λίπανση και 

πότισμα φυτών 

 (β) Εγκατάσταση συστήματος άρδευσης 

 (γ) Καλλιέργεια με γεωργικό ελκυστήρα και ψέκασμα φυτών 

 (δ) Ενοίκια βυτιοφόρων  

 (ε) Αγορά νερού, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, εργαλείων και άλλων υλικών για δασοκομικές 

εργασίες 

(Άρθρο 08888.3 «Δασοκομία»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €350.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την επαναφορά του περιβάλλοντος στο Μεταλλείο 

Αμιάντου, συντήρησης υφιστάμενων κτηρίων και για τα αντισταθμιστικά μέτρα προς την Κοινότητα 

Αμιάντου.  

(Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1205 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 

 

 
 

97 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Δασική Περιφέρεια Πάφου  

         

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€266.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα για καύσιμα και λιπαντικά των πυροσβεστικών και 

άλλων οχημάτων  (γεωργικά τρακτέρ, οχήματα προσωπικού, ημιφορτηγά, φορτηγά) της Δασικής 

Περιφέρειας Πάφου.  

(Άρθρο 03212.2 «Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€80.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την εγκατάσταση και συντήρηση 

δενδροστοιχιών καθώς και την αναπλήρωση αποτυχιών στους πιο κάτω δρόμους: 

 Λεμεσού – Πάφου 

 Αργάκας – Πύργου 

 Μονασιήλακα – Άγιος Φώτιος 

 Αμπελίτης – Άγιος Δημητριανός 

 Κάμπου – Μούζουρα 

 Πόλις Χρυσοχούς – Λυσός 

 Αεροδρομίου Πάφου (νησίδες) 

(Άρθρο 08565.3 «Φύτευση Δένδρων Κατά Μήκος Δρόμων»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  11 – Γραφείο Δασικού Μηχανικού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν: 
  € 

1. Αποπεράτωση εργασιών επέκτασης των γραφείων της Δασικής 

Περιφέρειας Τροόδους στα Πλατάνια και κατασκευή χώρου 

στάθμευσης οχημάτων. 

130.000 

2. Ανέγερση δύο νέων γραφείων στο Δασικό Σταθμό Ακάμα. Η 

ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω αύξησης του προσωπικού με την 

έναρξη της υλοποίησης του Σχέδιου Αειφόρου Ανάπτυξης 

Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. 

70.000 

 Σύνολο 200.000 

 

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»). 

 

 (β) ύψους €245.000 για βελτίωση και συντήρηση των συστημάτων υδατοπρομήθειας στους 

Δασικούς Σταθμούς καθώς και βελτιώσεις /επιδιορθώσεις των δασικών κτηρίων. 

 (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτηρίων Κυβερνητικών Γραφείων»    
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08560 – Δασικοί Δρόμοι  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€730.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών βελτίωσης και 

ασφαλτόστρωσης των ακόλουθων δρόμων: 

                 € 

1. Δρόμος Ορκόντα – Κάμπου. Επιδιόρθωση και επάλειψη με 2η στρώση 

ασφαλτικού σκυροδέματος (0-14mm). 

120.000 

2. Δρόμος Σελλάδι του Σταυρού – Σταυρός Ψώκας - Λυσός. Διάφορα 

βελτιωτικά έργα και ανακατασκευή φωσφορούχας γραμμής. 

10.000 

3. Δρόμος Σελλάδι του Σταχτού-Κουντούρες. Διάφορες βελτιώσεις του δρόμου.   2.000 

4. Δρόμος Σελλάδι της Πουφούς – Σελλάδι του Σταυρού - Ακόνη. Διάφορες 

εργασίες βελτίωσης του δρόμου. Επένδυση των τοίχων αντιστήριξης με πέτρα 

της περιοχής. Ανακατασκευή άσπρης φωσφορούχας γραμμής.  

20.000 

 

5. 

Δρόμος Μονασιήλλακα - Αγιά - Σταυρός. Κατασκευή γεφυριού στην 

τοποθεσία Κόλοκος. 

4.000 

6. Δρόμος Μηλικουρίου - Διπλοπόταμα. Κατασκευή 160m2 τοίχου 

αντιστήριξης. 

25.000 

7. Δρόμος Σάρακα - Πύργου. Καθάρισμα οχετών, αυλακιών και ερεισμάτων, 

επένδυση τοίχων με τοπική πέτρα, αποκατάσταση ζημιών από βροχές κοντά 

στον ποταμό του Λιμνίτη. 

5.000 

8. Δρόμος Φράγματος Κανναβιούς - Γεφύρι της Δάφνης Κατασκευή δύο οχετών. 2.000 

9. Δρόμος Δώδεκα Ανέμοι – Μονασιήλακα. Διάφορα βελτιωτικά έργα. 3.000 

10. Δρόμος Πάνω Γιαλιάς - Κίττος - Φοίνοκλη. Κατασκευή τριών οχετών, 

βελτίωση και έναρξη εργασιών ασφαλτότρωσης τμήματος του δρόμου. 

100.000 

11. Δρόμος Μέσα Ποταμού - Πλατρών. Συνέχιση των εργασιών βελτίωσης και 

ασφαλτόστρωσης του δρόμου.  

189.000 

12. Δρόμος προς Πυροφυλάκιο Μαδαρής. Συνέχιση των εργασιών βελτίωσης του 

δρόμου. 

20.000 

13. Δρόμος Αγίου Θεοδώρου - Κούρδαλι. Τοποθέτηση 3,7 χιλιομέτρων στηθαίων 

ασφαλείας, δύο (2) χιλιομέτρων άσπρης φωσφορούχας γραμμής  και 

πινακίδων  

70.000 

14. Δρόμος Φοινιού - Τροοδίτισσας. Διαπλάτυνση ορισμένων στροφών και 

κατασκευή 3 οχετών για περιορισμό της διάβρωσης του οδοστρώματος, 

εξομάλυνση ορισμένων τμημάτωντου δρόμου και επίστρωση τους με 

κατάλληλα υλικά 

15.000 

15. Δρόμος Κυπροβάσα - Κακάρματα (Βρύση του Πετρή), συνέχιση των 

χωματουργικών εργασιών για διαπλάτυνση του δρόμου. 

20.000 

16. Δρόμος Μαχαιρά - Κιονιών – Βαβατσινιά, συνέχιση των εργασιών βελτίωσης 

των ερεισμάτων. 

30.000 

17. Δρόμος Λυθροδόντα – Μάντρας του Καμπιού. Ολοκλήρωση των εργασίων 

ασφαλτόστρωσης του δρόμου, τοποθέτηση οδοδεικτών κλπ  

75.000 

18. Δρόμος Μονή Μαχαιρά - Τουρκοπουλιέρης. Επίστρωση με σκυρόδεμα 

τμήματος τους δρόμου. 

20.000 

 Σύνολο 730.000 

(Άρθρο 08562.3 «Μείζονες Βελτιώσεις και Ανακατασκευή Υφιστάμενων Δρόμων και  

                             Γεφυριών»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€399.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες των πιο κάτω: 

  € 

1. Συνέχιση των εργασιών κατασκευής Τροχιόδρομου - Διαύλου 

στην περιοχή Μάμμαρι – Κοκκινοτριμιθιάς.  

90.000 

 

2. Δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και αγορά και 

εγκατάσταση διπλού σημείου ανεφοδιασμού αεροσκαφών στον 

Αερολιμένα Πάφου. 

80.000 

3. Αγορά και εγκατάσταση διπλού σημείου ανεφοδιασμού 

αεροσκαφών στον Αερολιμένα Ακρωτηρίου  

60.000 

4. Κατασκευή περίφραξης στη Δυτική και Νότια πλευρά του 

Δασικού Φυτωρίου Φασουρίου. 

30.000 

5. Κατασκευή εισόδων στο Δάσος Πάφου στις περιοχές Λυσού, 

Μονασιήλακας, Δίστρατο Κύκκου - Κάμπου. 

30.000 

6. Επάλειψη με πρέμιξ  της πλατείας εξαγωγής σπόρου στο Δασικό 

Σταθμό Γιαλιάς.      

44.000 

7. Κατασκευή εξόδου αεροσκαφών στον τροχιόδρομο Charlie  

στον Αερολιμένα Λάρνακας για ταχύτερη έξοδο των 

πυροσβεστικών αεροπλάνων του Τμήματος Δασών.      

30.000 

8. Κατασκευή δικτύου απορροής όμβριων υδάτων στο χώρο των 

κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία.  

30.000 

9. Ανακατασκευή ράμπων φορτοεκφόρτωσης μηχανημάτων στον 

Κλάδο Δασικής Μηχανικής. 

5.000 

 

 Σύνολο 399.000 

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Δασικό Κολλέγιο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να 

καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών καθηγητών για το Δασικό Εκπαιδευτικό Κέντρο και 

υπηρεσίες φύλαξης για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου και Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου.   

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

 Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 

 (α)  πιστώσεις ύψους €267.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την 

υλοποίηση των νέων έργων προστασίας των κρατικών δασών από τις πυρκαγιές που έχουν εγκριθεί 

κάτω από το Μέτρο 8.3 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

(Άρθρο 05709.3 «Προστασία των Δασών και Αναδάσωση Καμένων Περιοχών») 
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 (β)  πιστώσεις ύψους €288.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την 

υλοποίηση των έργων του κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου των δασών που έχουν εγκριθεί 

κάτω από το Μέτρο 8.5 του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.   

(Άρθρο 05710.3 «Δάσωση Μη Γεωργικής Γης και Ανάπτυξη της Ιδιωτικής Δασοπονίας») 
 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€95.291 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Πρόγραμμα LIFE+ Integrated conservation management of priority 

habitat type 9590* in the Natura 2000 site Koilada Kedron-Kampos 

"LIFE-KEDROS" 

36.617 

2. Troodos National Forest Park: Promoting natural values and 

Ecosystem Services (iLife Troodos) 

10.754 

3. Πρόγραμμα LIFE17NAT/GR/00514 (για τον αετό του Bonelli) 40.060 

4. Erasmus+(2014-2020)-Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) Συμμετοχή του 

Δασικού Κολλεγίου στο πρόγραμμα ERASMUS+ για χρηματοδότηση 

της μαθησιακής κινητικότητας ατόμων στα πλαίσια της Βασικής 

Δράσης 1 

 

 

7.860 

 Σύνολο 95.291 

 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 - Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €9.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

άντλησης των Συστημάτων Υδατοπρομήθειας (Λευκωσίας, Λάρνακας, Αμμοχώστου), των 

εγκαταστάσεων ανακυκλωμένου νερού, των αντλιοστασίων, των Αρδευτικών Δικτύων και 

άλλων εγκαταστάσεων στην Επαρχία Λευκωσίας, περιλαμβανομένων και ηλεκτρογεννητριών 

που λειτουργούν με πετρέλαιο στην περιοχή Σταυροβουνίου και αλλού για άντληση νερού. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 
 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €30.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Αγορά νερού από  τις Αφαλατώσεις καθώς και κάλυψη του κόστους των  

κεφαλαιουχικών δαπανών για τις αφαλατώσεις:  

Λάρνακας, Δεκέλειας, Επισκοπής, Βασιλικού και Πάφου 

29.750.000 

2. Παραχώρηση 0,13 ΕΚΜ πόσιμου νερού στη Λουρουτζίνα 150.000 

3. Αγορά νερού από ιδιωτικές γεωτρήσεις 100.000 

 Σύνολο 30.000.000 

(Άρθρο 03213.2 «Αγορά Ύδατος»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €1.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση και επιδιόρθωση 

των εγκαταστάσεων των συστημάτων Υδατοπρομήθειας και των Διυλιστηρίων. 

Περιλαμβάνονται: έργα πολιτικής μηχανικής, αγορά και συντήρηση γεωτρήσεων και μικρών 

αντλιοστασίων, ηλεκτρολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού μεγάλων αντλιοστασίων και 

διυλιστηρίων, αγορά υλικών συντήρησης και διύλισης νερού. Συγκεκριμένα: 

 

 κόστος διύλισης (χημικά διυλιστηρίων, συντηρήσεις μονάδων παραγωγής 

υποχλωριώδους κ.α ),  

 εργασίες συντήρησης εργαστηριακού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων άντλησης που 

εκτελούνται από ΗΜΥ,  

 εργασίες επιδιόρθωσης και συντήρησης ρουτίνας των κεντρικών παροχετευτικών 

αγωγών/αντλιοστασίων/διυλιστηρίων που εκτελούνται από τα συνεργεία συντήρησης 

της Ύδρευσης,  

 αγορά Υποχλωριώδους Νατρίου για χλωρίωση σε δεξαμενές και αγωγούς μεταφοράς 

πόσιμου νερού, 

 συντήρηση συστημάτων υδατοπρομήθειας και  

 επιδιορθώσεις στον αγωγό τροφοδοσίας των Τουρκοκυπρίων που διέρχεται από την 

Έγκωμη 

(Άρθρο 03374.2 «Συντήρηση Συστημάτων Υδατοπρομήθειας Πόλεων»). 

 

(β) ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία και συντήρηση του 

Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς που ανήκει στο ΤΑΥ, καθώς και το κόστος σε 
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ό,τι αφορά στην τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της 

επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων των επεξεργασμένων λυμάτων) που 

παράγονται στους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς και Ανθούπολης που 

ανήκουν στο ΣΑΛ. Οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού από τους σταθμούς 

αυξάνονται χρόνο με το χρόνο λόγω της σύνδεσης νέων υποστατικών με τις επεκτάσεις του 

αποχετευτικού συστήματος που βρίσκονται σε εξέλιξη: 

   

1. Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς - ΤΑΥ  

2. Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Βαθιάς Γωνιάς – Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Λευκωσίας – Τριτοβάθμια Επεξεργασία 

 

3. Ηλεκτρική Ενέργεια για το αντλιοστάσιο των επεξεργασμένων λυμάτων της 

Βαθιάς Γωνιάς 

 

4. Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης – Συμβουλίου Αποχετεύσεων 

Λευκωσίας – Τριτοβάθμια Επεξεργασία 

 

5. Ηλεκτρική Ενέργεια για το αντλιοστάσιο των επεξεργασμένων λυμάτων της 

Ανθούπολης 

 

   

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με μελέτες 

σκοπιμότητας, περιβαλλοντικές και τελικές μελέτες για διάφορα έργα υδατοπρομήθειας, 

άρδευσης, αποχετεύσεων και αφαλάτωσης ως ακολούθως: 

  

1. Τελική Μελέτη για την κατασκευή δεξαμενών χειμερινής αποθήκευσης 

ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά Γωνία 

Eκπόνηση τελικής μελέτης για την κατασκευή δεξαμενών χειμερινής αποθήκευσης 

ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων 

Βαθιάς Γωνιάς χωρητικότητας 1.3 εκ. m
3
 και 1.6 εκ. m

3
. 

 

Η ολική δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στις €126.000 και θα έχει διάρκεια 58 

μήνες   

 

2. Εφαρμογή του περί της Ενιαίας Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου του 2010 – 

Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 64/2015) για την Ασφάλεια Μεγάλων Υπερυψωμένων 

Ταμιευτήρων 
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω της επίβλεψης των μεγάλων 

υπερυψωμένων ταμιευτήρων, των οποίων διαχειριστής είναι το ΤΑY  για την 

εφαρμογή της υπό αναφοράς Νομοθεσίας.  

 

3. Eφαρμογή του Άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ)  

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την αναθεώρηση της οικονομικής 

ανάλυσης της χρήσης ύδατος και επικαιροποίησης του κόστους περιβάλλοντος και 

φυσικού πόρου. 

4. Eφαρμογή των Άρθρων 14(1) α και 14(1)β της ΟΠΥ 2000/60/EK 

Δημόσια Διαβούλευση για το χρονοδιάγραμμα εργασιών εκπόνησης του 3
ου

 Σχέδιου 

Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού και την Επισκόπηση των Σημαντικών 

Ζητημάτων Διαχείρισης Υδάτων. 
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5. Master Plan του Έργου Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Ανατολικής Λευκωσίας 

Εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) το οποίο θα 

μελετήσει εναλλακτικές επιλογές κατασκεύης των απαιτούμενων έργων υποδομής 

για την ορθολογική χρήση του ανακυκλωμένου νερού Ανατολικής Λευκωσίας. Η 

μελέτη κρίνεται ως αναγκαία λόγω και της προώθησης της μεταφοράς 

ανακυκλωμένου νερού από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Μιας Μηλιάς. 

Η εκπόνηση του Master Plan θα βοηθήσει το ΤΑΥ στη λήψη απόφασης για 

προώθηση των έργων, που θα κριθούν ως βέλτιστες επιλογές, προς υλοποίηση, 

μέσω της διαδικασίας των Σημειωμάτων Έργου (PCNs). 

Ολικό κόστος: €79.000. 

 

6. Master Plan του Έργου Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Ευρύτερης Περιοχής 

Λεμεσού 

Εκπόνηση μελέτης Γενικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master Plan) το οποίο θα 

μελετήσει εναλλακτικές επιλογές κατασκεύης των απαιτούμενων έργων υποδομής 

για την ορθολογική χρήση του ανακυκλωμένου νερού της ευρύτερης περιοχής 

Λεμεσού. Η μελέτη κρίνεται ως αναγκαία καθώς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων 

Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) κατασκευάζει το νέο Σταθμό Επεξεργασίας 

Λυμάτων στη Δυτική Λεμεσό (Πολεμίδια) με αποτέλεσμα να απαιτείται η 

διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων διάθεσης και αποθήκευσης των πρόσθετων 

ποσοτήτων ανακυκλωμένου νερού. Η εκπόνηση του Master Plan θα βοηθήσει το 

ΤΑΥ στη λήψη απόφασης για προώθηση των έργων, που θα κριθούν ως βέλτιστες 

επιλογές, προς υλοποίηση, μέσω της διαδικασίας των Σημειωμάτων Έργου (PCNs). 

Ολικό κόστος: €69.000 

 

7. Μελέτες αναβάθμισης/ επέκτασης αποχετευτικών συστημάτων 

Εκπόνηση μελετών (κυρίως με συνοπτικές διαδικασίες) που απαιτούνται για την 

αναβάθμιση ή επέκταση υφιστάμενων αποχετευτικών συστημάτων ή ένταξη νέων 

περιοχών αποχετευτικού δικτύου που προκύπτουν μετά από σχετικά αιτήματα 

κοινοτήτων ή άλλων φορέων. 

 

8. Μελέτες αναβάθμισης/ επέκτασης υποδομών υδατικών έργων ΤΑΥ 

Εκπόνηση μελετών που απαιτούνται για την αναβάθμιση ή επέκταση υφιστάμενων 

υποδομών ύδρευσης και άρδευσης του ΤΑΥ ή και αντικατάστασης υποδομών που 

επηρεάζονται από έργα άλλων φορέων.  

 

9. Διαχειριστική Μελέτη για την ενίσχυση των αρδευτικών αναγκών της Δυτικής 

Επαρχίας Λευκωσίας 

Ετοιμασία διαχειριστικής μελέτης σε επίπεδο δυτικά της επαρχίας Λευκωσίας, η 

οποία θα διερευνήσει και θα προτείνει εναλλακτικές επιλογές για την ικανοποίηση 

των αρδευτικών αναγκών της περιοχής αυτής. Η Δυτική Επαρχία Λευκωσίας δεν 

διαθέτει μεγάλα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, με αποτέλεσμα να εξαρτάται 

αποκλειστικά από τα υπόγεια νερά, τα οποία, ως επί το πλείστων, είναι 

υποβαθμισμένα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά λόγω των συχνών περιόδων 

ξηρασίας. 

Ολικό κόστος: €80.000.  

 

10. Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Χοιροκοιτίας 

Το Διυλιστήριο Χοιροκοιτίας έχει διανύσει τον ωφέλιμο χρόνο ζωής του και 

χρειάζεται αναβάθμιση καθότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια 

υδροδότησης της Λευκωσίας κι άλλων περιοχών.. Η παρούσα πρόνοια αφορά στην 

ετοιμασία Τεχνοοικονομικής Μελέτης που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αρχικής 

έγκρισης του Έργου. 

Ολικό κόστος: €40.000 (2020: €40.000) 
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11. Νέο έργο διασύνδεσης Αφαλάτωσης Βασιλικού με υφιστάμενες υποδομές 

μεταφοράς νερού στην ανατολική περιοχή Λεμεσού 

Το ΤΑΥ μελετά το ενδεχόμενο διασύνδεσης της μονάδας αφαλάτωσης Βασιλικού 

με τις οικιστικές και τουριστικές περιοχές της ανατολικής Λεμεσού με εγκατάσταση 

νέου αγωγού μεταφοράς από την αφαλάτωση Βασιλικού μέχρι τις περιοχές 

ενδιαφέροντος, συνολικού μήκους 26 χιλιομέτρων.  

Ολικό κόστος: €40.000 (2020: €40.000) 

 

12. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ετοιμασία του 3ου ΣΔΛΑΠ για την περίοδο 

2022-2027 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες, πριν την έναρξη του τρίτου κύκλου εφαρμογής της 

Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) ώστε να καταρτιστεί το 3ο Σχέδιο 

Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ): α) επανεξέταση της 

κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, β) επανεξάταση του μητρώου 

προστατευόμενων περιοχών, γ) ετοιμασία Προγράμματος Μέτρων, δ) κατάρτιση 

ΣΔΛΑΠ, ε) αναθεώρηση ΣΔΞ στ) σχέδιο ποσοτικής διαχείρισης υδάτων, ζ) 

αναθεώρηση οικονομικής ανάλυσης χρήσης ύδατος, η) εκπόνηση Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θ) διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού 

και ι) υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ολικό κόστος: €350.000  

 

13. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ετοιμασία του 2ου ΣΔΚΠ 

Προπαρασκευαστικές ενέργειες,  πριν την έναρξη του δεύτερου κύκλου εφαρμογής 

της Οδηγίας για τις Πλημμύρες, ώστε να καταρτιστεί το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), το οποίο θα πρέπει να συντονίζεται και αξιοποιεί 

συνέργειες με το 3ο ΣΔΛΑΠ:. α) επανεξέταση των περιοχών δυνητικού κινδύνου 

πλημμύρας, β) ετοιμασία χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας, γ) ετοιμασία 

Προγράμματος Μέτρων, δ) κατάρτιση ΣΔΚΠ, ε) εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στ) διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού και ζ) 

υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ολικό κόστος: €300.000  

 

14. Διασύνδεση έργων υδατοπρομήθειας Επαρχίας Λεμεσού 

Μελέτη για τη διασύνδεση των έργων υδατοπρομήθειας της Επαρχίας Λεμεσού η 

οποία προνοεί την αξιολόγηση των διαθέσιμων δικτύων και πηγών και την 

υδραυλική ανάλυση που θα οδηγήσει στις βέλτιστες προτάσεις διασύνδεσης και 

αναβάμισης των έργων. 

Ολικό κόστος: €25.000  

 

15. Επαναξιολόγηση της απόδοσης των μεγάλων υδατικών έργων λαμβάνοντας υπόψη 

τα αποθέματα νερού 

Εκπόνηση μελέτης για την επαναξιολόγηση της απόδοσης των μεγάλων υδατικών 

έργων για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων όσο και κατευθύνσεων για 

μελλοντικούς σχεδιασμούς. Τα μεγάλα υδατικά έργα της Κύπρου, όπως το Έργο του 

Νοτίου Αγωγού, το Αρδευτικό Έργο Γερμασόγειας - Πολεμιδιών, το Αρδευτικό 

Βασιλικού-Πεντάσχοινου, το Έργο Πάφου, το Έργο Χρυσοχούς και τα Έργα 

επαρχίας Λευκωσίας, συμπληρώνουν φέτος πέραν των 30 με 40 χρόνων ωφέλιμης 

ζωής. Στο διάστημα αυτό έχουν μεσολαβήσει μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές 

αλλαγές, τόσο πληθυσμιακές όσο και του βιοτικού επιπέδου, αλλαγής του τρόπου 

ζωής, του τουριστικού ρεύματος και διαρθρωτικές αλλαγές στη γεωργία που 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα των έργων αυτών.  

Ολικό κόστος: €80.000 (2021: €80.000) 
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16. Ετοιμασία και εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού 

Κατά καιρούς παρατηρούνται προβλήματα με ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού 

σε μικρές κοινότητες οι οποίες προμηθεύονται νερό από γεωτρήσεις. Σύμφωνα με 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

προβλήματος συστήνεται η ετοιμασία κι εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού με 

στόχο την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης στην πηγή, τη μείωση/ απομάκρυνση της 

τυχόν μόλυνσης μέσω επεξεργασίας και την πρόληψη της μόλυνσης κατά την 

αποθήκευση, διανομή και χρήση του πόσιμου νερού. Θα δοθεί προτεραιότητα στις 

κοινότητες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιότητας νερού. 

 Ολικό κόστος: €50.000 (2021: €50.000) 

 

17. Μελέτες που απορρέουν από τις προτεινόμενες Δράσεις στην Εθνική Στρατηγική 

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους: 

 Δράση 7.1.1 Σύνταξη γενικών σχεδίων ύδρευσης και άρδευσης Τροόδους και 

τεχνοοικονομική μελέτη για την δημιουργία Οργανισμού λειτουργίας και 

διαχείρισης υποδομών  Ύδρευσης, Άρδευσης, Στερεών και Υγρών Αποβλήτων 

Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ 

του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για εκπόνηση Οικονομοτεχνικής μελέτης 

και Μελέτης θεσμικού πλαισίου: (1) οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων 

συνόλων χρηστών νερού (και υποβολή προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και 

την αναβάθμιση τους) και (2) διαχείρισης Υποδομών Ύδρευσης, Άρδευσης, 

Αποχέτευσης και επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών αποβλήτων του 

Τροόδους. 

 

 Δράση 11α.2.2. Ωρίμανση έργων προτεραιότητας (σε κοινότητες που 

αντιμετωπίζουν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα). Yπογραφή 

Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Αθηνών (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος) το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη συντονισμού και 

παρακολούθησης των μελετών. 

Συνολικό κόστος €250.000  

 Δράση 11β Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου 

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για: 

(i) αναπροσαρμογή κοινοτήτων εξυπηρέτησης μεταξύ ΟΕΔΑ Κόσιης και 

Πεντακώμου  

(ii) ετοιμασία νέας ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής 

 Δράση 7.2.1 Εκσυγχρονισμός των συστημάτων και υποδομών στις Ορεινές 

Κοινότητες Τροόδους – ΜΕΛΕΤΕΣ 

Εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών για συνένωση ή/ και εκσυγχρονισμό 

συστημάτων. Το κόστος των μελετών θα προσδιοριστεί στην Οικονομοτεχνική 

Μελέτη (Δράση 7.1.1.) στην οποία θα καθοριστεί επίσης η ιεράρχηση των 

προτεινόμενων παρεμβάσεων. Μελέτες θα εκπονούνται για όσα έργα 

αποφασίζεται να προωθούνται προς υλοποίηση με βάση το δημοσιονομικό 

πλαίσιο. 

Συνολικό κόστος €660.000 (2021: €80.000, 2022: €80.000, 2023+: €500.000) 

 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών»). 
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Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €475.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ως 

ακολούθως: 

 

  

1. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των προγραμμάτων 

παρακολούθησης Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων για σκοπούς εφαρμογής του 

Άρθρου 8 της Οδηγίας Πλαίσιο περί Υδάτων (2000/60/ΕΚ): 

 i) Σύμβαση για την ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων του Βιολογικού 

Ποιοτικού Στοιχείου «φυτοπλαγκτόν» σε ταμιευτήρες νερού για εφαρμογή της 

Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. 

Αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες Βιολόγου σε τομέα σχετικό με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Το φυτοπλαγκτόν είναι ένα από τα Βιολογικά 

Ποιοτικά Στοιχεία (ΒΠΣ) που πρέπει να παρακολουθούνται υποχρεωτικά από 

τα Κ.Μ., για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. Το 

εν λόγω ΒΠΣ αποτελεί κύριο στοιχείο αποτίμησης για την αξιολόγηση του 

οικολογικού δυναμικού των ταμιευτήρων νερού για την εκπόνηση των 

Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. 

Υφιστάμενη Σύμβαση ΥΥ03/2018, ολικό κόστος: €22.600 (2018: €10.800, 

2019: €11.800). Πρόκειται για συνεχές έργο παρακολούθησης. 2020+: νέα 

σύμβαση με ετήσιο κόστος €12.000 περίπου. 

 ii) Σύμβαση για την ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων του Βιολογικού 

Ποιοτικού Στοιχείου «φυτοπλαγκτόν» σε φυσικές λίμνες για εφαρμογή της 

Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. 

Αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες Βιολόγων στους τομείς σχετικούς με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Το φυτοπλαγκτόν είναι ένα από τα Βιολογικά 

Ποιοτικά Στοιχεία (ΒΠΣ) που πρέπει να παρακολουθούνται υποχρεωτικά από 

τα Κ.Μ., για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. Το 

εν λόγω ΒΠΣ αποτελεί κύριο στοιχείο αποτίμησης των φυσικών λιμνών για 

την εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. 

Ολικό κόστος: €66.000 περίπου (2019: 30.000, 2020: 18.000, 2021: 18.000). 

Πρόκειται για συνεχές έργο παρακολούθησης. 2022+: νέα σύμβαση με ετήσιο 

κόστος €18.000 περίπου. 

 iii) Σύμβαση για τη δειγματοληψία, ανάλυση και αξιολόγηση δειγμάτων των 

Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων (ΒΠΣ) «βένθικα ασπόνδυλα», «φυτοβένθος 

(διάτομα)» και «μακρόφυτα» σε ποταμούς και παρακολούθηση του ΒΠΣ 

«ψάρια» σε επιλεγμένα ποτάμια, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και ανάπτυξη 

σχετικής μεθοδολογίας αποτίμησης, για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 

(2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. 

Αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες Βιολόγων στους τομείς σχετικούς με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Τα τέσσερα εν λόγω Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία 

(ΒΠΣ) πρέπει να παρακολουθούνται υποχρεωτικά από τα Κ.Μ., για εφαρμογή 

της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων, και αποτελούν κύρια 

στοιχεία αποτίμησης για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των 

ποταμών για το 3ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής. 

 iv) Σύμβαση για δειγματοληψίες σε φυσικές λίμνες και για ανάλυση και 

αξιολόγηση των δειγμάτων του Βιολογικού Ποιοτικού Στοιχείου 

«ζωοπλαγκτού» για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί 

Υδάτων. 
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 v) Σύμβαση για την «Αναθεώρηση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ: 

Επισκόπηση των Πιέσεων και Επιπτώσεων των Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων 

στην Κατάσταση των Επιφανειακών και Υπόγειων Υδάτων, Ταξινόμηση της 

κατάστασης των υδάτων για την εκπόνηση των θεμελιωδών στοιχείων του 3ου 

Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού». 

Προβλεπόμενο ολικό κόστος €95.000 (2019: €40.000, 2020: €55.000). 

2. Πρόγραμμα Μέτρων για την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου για τα νερά όπως 

επιβάλλεται από την Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ (ΟΠΥ), η οποία 

αναμορφώνει την υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θέτει το νομοθετικό πλαίσιο 

για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων: 

 i) Σύμβαση για ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης υδρομορφολογικών 

παραμέτρων σε ποταμούς, λίμνες και ταμιευτήρες νερού, για εφαρμογή της 

Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων (Μέτρο 144 στο 1
ο
 ΣΔΛΑΠ). 

 

Αφορά εξειδικευμένες υπηρεσίες ειδικών στους τομείς σχετικούς με το 

αντικείμενο της σύμβασης. Σημειώνεται ότι τα υδρομορφολογικά ποιοτικά 

στοιχεία πρέπει να παρακολουθούνται υποχρεωτικά από τα Κ.Μ., για 

εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) περί Υδάτων. 

 

Προβλεπόμενο ολικό κόστος: €220.000 (2019: €30.000, 2020: €80.000, 2021: 

€80.000, 2022: €30.000). 

 ii) Σύμβαση για μελέτη, οργάνωση και επίβλεψη δράσεων για την "Ανασύσταση 

και αποκατάσταση περιοχών υγροβιοτόπων" σε ποτάμια υδάτινα σώματα, για 

εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Μέτρα ΣΜ-

vii-02, ΣΜ-vii-03, ΣΜ-vii-04, ΣΜ-vii-09 και ΣΜ-vii-13). 

 

Προβλεπόμενο ολικό κόστος: €110.000 (2019: €35.000, 2020: €35.000, 2021: 

€20.000, 2022: €20.000). 

 iii) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων των 

γεωτρήσεων που είναι αδειοδοτημένες από τον Έπαρχο (με βάση τον τότε σε 

ισχύ περί Φρεάτων Νόμο) και επί τόπου ελέγχους για διαπίστωση του 

καθεστώτος των σχετικών τεμαχίων που αφορά την άντληση νερού. 

Η σύμβαση αφορά (1) το μέτρο BM-e-01 «Αναβάθμιση του μητρώου 

καταγραφής των σημείων απόληψης των υπογείων υδάτων και η λειτουργική 

του ένταξη στη διαδικασία αδειοδότησης νέων ανορύξεων» του 

Προγράμματος Μέτρων της Οδηγίας Πλαισίου για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ και 

(2) την εφαρμογή του περιβαλλοντικού τέλους στα πλαίσια των Κανονισμών 

τιμολόγησης (Κ.Δ.Π.48/2017). 

Η ανάθεση συμβάσεων γίνεται σταδιακά ανά Επαρχία. Το 2019 η πρώτη 

σύμβαση αφορά την Επαρχία Λευκωσίας και στα επόμενα χρόνια θα 

ακολουθήσουν οι υπόλοιπες Επαρχίες.  

Eκτιμώμενη διάρκεια, 10 χρόνια με  προβλεπόμενο κόστος €100.000 ετησίως.  

 iv) Εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση του μέτρου ΣΜ-vii-14 "Διενέργεια 

ειδικού προγράμματος παρακολούθησης αποτελεσματικότητας των 

περιβαλλοντικών παροχών" που απορρέει από την εφαρμογή των προνοιών 

της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα στα πλαίσια καθορισμού μέτρων στο 2ο 

Σχέδιο Δράσης Λεκάνης Απορροής Ποταμού. 

Προβλεπόμενο ολικό κόστος: €30.000 (2019: €15.000, 2020: €15.000) 
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 v) Αγορά υπηρεσιών προσοντούχου ατόμου ως project manager, για το 

συντονισμό και την υλοποίηση του συνόλου των μέτρων που απορρέουν ως 

υποχρέωση από την εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

Ύδατα. 

Ολικό κόστος: €50.000 (2019: €25.000, 2020: €25.000). Συνεχιζόμενο έργο: 

2021+ νέα σύμβαση με ετήσιο κόστος €25.000 περίπου. 

3. Διαπίστευση των Χημείων - Προτύπο CYS EN ISO/IEC 17025:2005. 

 i) Διακρίβωση οργάνων και συσκευών από εγκεκριμένο οργανισμό για την 

σωστή και αξιόπιστη ανάλυση των δειγμάτων στα Χημεία. 

Προβλεπόμενο κόστος: €2.000 / έτος 

 ii) Διαπίστευση εργαστηρίων των Χημείων από τον ΚΟΠΠ. 

Αφορά το κόστος επισκέψεων, αξιολογήσεων κλπ από τους επιθεωρητές του 

ΚΟΟΠ. 

Προβλεπόμενο κόστος: 2020: €4.500, 2021+: €5.000) 

 iii) Παραλαβή, διαχείριση κα τελική διάθεση εργαστηριακών αποβλήτων από τα 

διυλιστήρια νερού του ΤΑΥ. 

Προβλεπόμενο κόστος: 2020: €7.500, 2021+: €8.000 

4. i) Σύμβαση για επανασχεδίαση και ψηφιακή καταγραφή στοιχείων των υδατικών 

έργων της Επαρχίας Λεμεσού. Περιλαμβάνει αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 

των διαχειριστικών μέσων ετοιμασίας μελετών, σχεδιασμού και  

παρακολούθησης δεδομένων για την καθημερινή εκτέλεση της εργασίας. 

 ii) Σύμβαση για αξιολόγηση δεδομένων συλλογής αρδευτικών τεμαχίων και 

διανομής νερού για βελτιστοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης 

αιτήσεων. 

5. Ψηφιοποίηση των εκθέσεων που ευρίσκονται στη βιβλιοθήκη  του ΤΑΥ με σκοπό να 

δημοσιοποιηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΤΑΥ. 

Υπάρχει ενδιαφέρον από οργανισμούς, φοιτητές, μελετητές, για τις ετήσιες εκθέσεις 

από διάφορες χρονολογίες οι οποίες δεν βρίσκονται στη ιστοσελίδα. Σήμερα είναι 

δημοσιευμένες μόνο από το 2002-2018, ενώ υπάρχουν Ετήσιες Εκθέσεις σε έντυπη 

μορφή από το 1930, 1937, 1940, 1945 - 1995. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €110.000 που 

προορίζονται να καλύψουν διαφωτιστικές εκστρατείες εξοικονόμησης ύδατος ως εξής: 

             € 

1. Εκδηλώσεις/Εκθέσεις 

i) Υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΤΑΥ που 

ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών, τις εκστρατείες εξοικονόμησης νερού, καθώς 

επίσης και την προβολή των έργων του ΤΑΥ αξίας δεκάδων 

εκατομμυρίων.  

 

90.000 

 ii) Εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Παγκόσμιας 

Μέρας Νερού   

5.000 
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 iii) Εκδηλώσεις για την Εβδομάδα εξοικονόμησης νερού με 

αρμόδιους φορείς, όπως Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και 

Δήμους. Οι δαπάνες αφορούν την προμήθεια και αγορά 

υπηρεσιών για ενοικίαση περιπτέρων, καρεκλών και τραπεζιών  

2.000 

 iv) Συμμετοχή σε Εκθέσεις με άλλους Οργανισμούς (π.χ. Envirotech) 8.000 

 v) Εκδηλώσεις σε Υδατικά Έργα  3.000 

 vi) Εκδηλώσεις με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την 

εξοικονόμηση νερού καθώς και δημοσιογραφικές διασκέψεις.   

2.000 

 Σύνολο 110.000 

(Άρθρο 03706.3 «Εκστρατείες Εξοικονόμησης Ύδατος»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

     ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς     

    ή/και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την Κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών 

Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Λυμάτων, Περίσσειας Λάσπης και Στραγγισμάτων στο Βατί 

Λεμεσού. 

 

Το Έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ελβετίας. Κατά 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για συγχρηματοδότηση του έργου το ολικό κόστος του 

έργου υπολογίστηκε στα €3.855.300, βάσει της διαθέσιμης χρηματοδότησης από την Ελβετική 

Συνομοσπονδία. Η συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας είναι 85% (3.934.850CHF ή 

3.277.000€) και η συνεισφορά της Κύπρου είναι 15% που αντιστοιχεί στο διοικητικό κόστος 

(ώρες εργασίας της ομάδας έργου). 

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες 

                             Πηγές»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08631 – Υδατικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €705.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Υδατοπρομήθεια Ευρύτερης Περιοχής Λεμεσού 

Υδροδότηση Ανατολικής περιοχής Λεμεσού από Αφαλάτωση Επισκοπής. 

Κατασκευή αγωγών και δεξαμενών στην περιοχή Αμαθούντας και 

Μουτταγιάκας . 

Ολική εκτίμηση Έργου : €3.700.000 (2018: €352.673,65, 2019: €300.000 , 

2020: €400.000, 2021: €400.000, 2022: €400.000 2023+: €2.247.3256,35) 

 

Σημείωση: Το παρόν έργο είναι αυτοτελές και αποτελεί το τελευταίο τμήμα 

του υφιστάμενου Έργου – Υδατοπρομήθεια Ευρύτερης Περιοχής Λεμεσού  

για την υδροδότηση της Ανατολικής περιοχής συνολικής δαπάνης 

€13.350.000 που περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό στα έτη 2015-2017. 

Μέχρι το 2017 τοποθετήθηκε ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς με κόστος 

€5.178.765. Η υδροδότηση της Βόρειας περιοχής θα εκτελεσθεί σε 

μεταγενέστερο στάδιο ως ξεχωριστό έργο.  

400.000 
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2. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών καταγραφής και διαχείρισης 

αρδευτικών δικτύων με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας μέσω 

της βελτιστοποίησης της υφιστάμενης υποδομής. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €1.000.000 (μέχρι και το 2017: €65.000, 2018: 

€450.000,  2019: €450.000, 2020: €25.000, 2021: €10.000 ) 

Το έργο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης κατά 53% και από Εθνικούς Πόρους κατά 47% 

(Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020), με ποσοστό ανάκτησης 

100%. 

25.000 

3. Εντοπισμός/διαμόρφωση/βελτίωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγωγού 

ΔΧ στην κοίτη του ποταμού Γαρύλλη. Οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνουν 

αποτυπώσεις, χωματουργικές εργασίες, μελέτη και κατασκευή έργων 

προστασίας και βελτίωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΤΑΥ. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €350.000 (2018: €92.463, 2019: €100.000, 2020: 

€100.000, 2021: €50.000) 

100.000 

4. Σχεδιασμός και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στη Επισκοπή για τις 

ανάγκες των επιτηρητών άρδευσης και του ταμείου στο Αρδευτικό Έργο 

Ακρωτηρίου. Ολική εκτίμηση Έργου : €80.000 

80.000 

5. Μετακίνηση υφιστάμενου δικτύου του Αρδευτικού Έργου Κοκκινοχωριών 100.000 

 Σύνολο 705.000 

(Άρθρο 08634.3 «Υδατικά Έργα Νότιου Αγωγού»). 

 

(β) ύψους €512.100 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  

1. Εγκατάσταση Κλειστού Αρδευτικού Δικτύου και Αντλητικού 

Συγκροτήματος στο Φράγμα Λυμπιών 

Αφορά την τοποθέτηση του κύριου αγωγού μεταφοράς του Αρδευτικού 

Δικτύου της περιοχής του Αναδασμού Λυμπιών και του αντλιοστασίου για 

την άντληση νερού από το Φράγμα Λυμπιών προς την υφιστάμενη 

δεξαμενή εξισορρόπησης. 

Ολική δαπάνη Έργου €1.000.000  

Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση του χώρου κατασκευής του αντλιοστασίου, του 

δικαιώματος δουλείας για τον καταθλιπτικό αγωγό και του δρόμου 

πρόσβασης. 

Με την ολοκλήρωση της ενοποίησης (2019) μπορεί να ολοκληρωθεί το 

τριτεύον δίκτυο, αλλά οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται 

με την παλιά υποδομή (κανάλι / άντληση). 

2. Αρδευτικό Δίκτυο Αναδασμού Αραδίππου 

Κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της περιοχής Αναδασμού Αραδίππου 

και διασύνδεσης με τον Νότιο Αγωγό. Η εν λόγω δαπάνη περιλαμβανόταν 

στην αρχική εκτίμηση του έργου Αντιπλημμυρικά Φράγματα Αραδίππου, 

το οποίο τελικά εγκρίθηκε για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και οι απαιτούμενες 

πιστώσεις έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό κονδύλι της ΓΔ 

ΕΠΣΑ εκτός του αρδευτικού δικτύου το οποίο δεν αποτελεί επιλέξιμη 

δαπάνη και θα συνεχίσει να εκτελείται σταδιακά με ίδιους πόρους μέχρι 

την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών φραγμάτων Αραδίππου.  

Ολική δαπάνη Έργου €1.300.000  

3. Κατασκευή αυτογραφικών ρειθρομέτρων ή/και επιδιορθώσεις τους. 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες 

για επιδιόρθωση ζημιών στον υδρομετρικό σταθμό στον ποταμό Ξερό 

(Πάφου) ανάντι του φράγματος Ασπρόκρεμμου. Ενδεχομένως να καλύψει 

και δαπάνες της κατασκευής και των οργάνων μέτρησης νέων 
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ρειθρόμετρων (υδρομετρικών σταθμών) στον ποταμό Διάριζο ανάντι του 

φράγματος Αρμίνου, στον ποταμό Γιαλιά κοντά στην Ποταμιά, στον 

ποταμό του Κάμπου και στον ποταμό Ξερό, (Τηλλυρίας) και ενδεχομένως 

σε άλλα σημεία και ποταμούς, όταν προκύπτει μια συγκεκριμένη ανάγκη 

ή ακόμα για επιδιορθώσεις ζημιών σε υφιστάμενους υδρομετρικούς 

σταθμούς. Η ανέγερση των εν λόγω σταθμών είναι απαραίτητη αφού 

πρόκειται για σταθμούς παρακολούθησης στα πλαίσια της οδηγίας 

2000/60/ΕΕ στους οποίους πρέπει να καταγράφεται, μεταξύ άλλων 

παραμέτρων, η ροή. 

 

4. Διασφάλιση απρόσκοπτης ροής εντός των μεγάλων αστικών ποτάμιων 

συστημάτων  

Δαπάνες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των μεγάλων 

ποτάμιων συστημάτων που βρίσκονται εντός αστικών περιοχών της 

ευρύτερης περιοχής Λεμεσού, για μείωση του κινδύνου πλημμύρας. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €300.000  

5. Εντοπισμός, ανασχεδιασμός, βελτιστοποίηση και αναβάθμιση υδατικών 

έργων Επαρχίας Λεμεσού 

Δαπάνες για τον εντοπισμό, τον ανασχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση και την 

αναβάθμιση υδατικών έργων της Επαρχίας Λεμεσού, που κρίνονται 

απαραίτητα για τη διασφάλιση της παροχής νερού και περιλαμβάνει τη 

μελέτη, την προμήθεια αγωγών, εξαρτημάτων, υλικών και τις 

απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες. 

Ολική εκτίμηση Έργου €350.000.  

6. Αρδευτικό Έργο Βασιλικού – Πεντάσχοινου 

Δαπάνες για την αντικατάσταση κεντρικού αγωγού προς τις αρδευόμενες 

περιοχές. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €130.500   

7. Έργα που απορρέουν από τις προτεινόμενες Δράσεις στην Εθνική 

Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους: 

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Διαχείρισης υδάτων Κάμπου & Τσακίστρας 

8. Τοποθέτηση κλειστού αγωγού για παροχή άρδευσης στα Αρδευτικά 

Τμήματα Ακακίου-Μενοίκου-Αύλωνας από το Φράγμα Κλήρου-Ακάκι-

Μαλούντα: 

Συνολικό κόστος: €1.000.000 

(Άρθρο 08637.3 «Άλλα Υδατικά Έργα») 

 

(γ) ύψους €14.600.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

  

1. Κατασκευή συναφών έργων για τη μεταφορά του αφαλατωμένου νερού του 

Βασιλικού στη Λεμεσό. 

Το έργο διαλαμβάνει τον αγωγό άντλησης από την μονάδα αφαλάτωσης του 

Βασιλικού μέχρι την προτεινόμενη κεντρική δεξαμενή χωρητικότητας 2.000 m
3
, τους 

αγωγούς μεταφοράς στις διάφορες κοινοτικές δεξαμενές. Οι προτεινόμενες πιστώσεις 

θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση των εργασιών. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €4.590.000  

2. Κατασκευή νέου Αντλιοστασίου στην Τερσεφάνου για μεταφορά αφαλατωμένου 

νερού στη Λευκωσία.  

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή νέου αντλιοστασίου στο Διυλιστήριο 

Τερσεφάνου για τη μεταφορά νερού στη Λευκωσία μέσω του αγωγού Τερσεφάνου - 

Λευκωσίας. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €2.100.000  

3. Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην ευρύτερη περιοχή Λευκωσίας και βελτίωση 

της αξιοπιστίας τους συστήματος παροχής πόσιμου νερού στη Λευκωσία 

Αφορά την κάλυψη των αυξανόμενων υδρευτικών αναγκών της πόλης και κοινοτήτων 
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της Λευκωσίας μέσω αξιοποίησης του αφαλατωμένου νερού που παράγεται στη 

Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού. Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή 

αγωγών, αντλιοστασίων και άλλων υποστηρικτικών έργων υποδομής. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €53.500.000.  

4. Ικανοποίηση υδρευτικών αναγκών στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου και 

βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος παροχής πόσιμου νερού.  

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή αγωγών, αντλιοστασίων και 

δεξαμενών από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Δεκέλειας προς το ύψωμα Κοκκινόκρεμμος 

καθώς και τη διασύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα υδροδότησης. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €23.000.000  

 

(Άρθρο 08650.3 «Δημιουργία Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλάσσιου Νερού»)  

 

(δ) Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €2.305.000 προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που 

σχετίζονται με Υδατικά Έργα Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού που παράγεται στους Σταθμούς 

Επεξεργασίας Λυμάτων για σκοπούς άρδευσης: 

1. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λευκωσίας. 

Το Σχέδιο Χρήσης Ανακυκλωμένου Νερού Λευκωσίας προνοεί την κατασκευή 

δεξαμενής αποθήκευσης ανακυκλωμένου νερού στη Βαθιά Γωνιά 

χωρητικότητας. 500.000 m
3
, την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης 

ανακυκλωμένου νερού στην Ανθούπολη χωρητικότητας 500.000 m
3 

και 

δεξαμενής χωρητικότητας 500.000 m
3 

στο Παλιομέτοχο, την κατασκευή 

δεξαμενής εξισορρόπησης 13.000 m3, αντλιοστασίου και συνδετικών 

αγωγών/συνοδών έργων, καθώς και νέας δεξαμενής αποθήκευσης 1,3 εκ. m
3
, 

στη Β. Γωνιά, και την αγορά και τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς για τα 

αρδευτικά δίκτυα Ιδαλίου-Ποταμιάς-Άγιου Σωζόμενου και Γερίου και των 

χώρων πρασίνου των Δήμων. Επίσης προνοεί την κατασκευή αγωγού 

μεταφοράς ανακυκλωμένου νερού από το σταθμό Μιας Μηλιάς στις ελεύθερες 

περιοχές για άρδευση. Οι προτεινόμενες πιστώσεις την τριετία 2020-2022 

σύμφωνα με τα προγραμματιζόμενα έργα αφορούν: 

€ 

 i) Την κατασκευή δεξαμενής χειμερινής αποθήκευσης στην περιοχή 

Ανθούπολης χωρητικότητας 500.000 m
3
 περιλαμβανομένων των 

αντλιοστασίων και των αγωγών μεταφοράς. Συνολικό κόστος έργου 

€8.500.000.  

1.000.000 

 ii) Την κατασκευή αντλιοστασίου και δεξαμενής εξισορρόπησης 

χωρητικότητας 13.000 m
3
, συνδετικών αγωγών και συνοδών έργων στη 

Βαθιά Γωνιά. Συνολικό κόστος έργου €1.900.000  

550.000 

2. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού 

Το Σχέδιο Χρήσης ανακυκλωμένου Νερού Λεμεσού προνοεί την άμεση 

κατασκευή αγωγών σύνδεσης του υπό ανέγερση από τον ΣΑΛΑ σταθμού 

επεξεργασίας λυμάτων δυτικής Λεμεσού στα Πολεμίδια, με το υφιστάμενο 

δίκτυο άρδευσης ανακυκλωμένου νερού, καθώς και έργα αξιοποίησης του 

ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους σταθμούς επεξεργασίας 

λυμάτων Μονής και Πολεμιδιών. 

Οι προτεινόμενες πιστώσεις την τριετία 2020-2022 σύμφωνα με τα 

προγραμματιζόμενα έργα αφορούν: 

 

 i) Μελέτη και κατασκευή των απαραίτητων έργων σύνδεσης και 

αξιοποίησης του ανακυκλωμένου νερού που θα παράγεται στο σταθμού 

επεξεργασίας λυμάτων Δυτικής Λεμεσού. Το έργο περιλαμβάνει την 

αγορά και τοποθέτηση αγωγού για μεταφορά του νερού στο υφιστάμενο 

αρδευτικό δίκτυο ή στις δεξαμενές εμπλουτισμού του υδροφορέα 

Ακρωτηρίου, που είναι απαραίτητα για την άμεση σύνδεση του 

αρδευτικού δικτύου με τον υπό ανέγερση σταθμό. Ολική Δαπάνη Έργου: 

€2.100.900.  

450.000 
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 ii) Έργα εντοπισμού, σύνδεσης και βελτίωσης διανομής του ανακυκλωμένου 

νερού ΣΑΛΑ και εμπλουτισμού. Τα έργα περιλαμβάνουν μελέτη, 

χωματουργικές εργασίες, προμήθεια αγωγών, εξαρτημάτων, υλικών και 

κατασκευαστικές εργασίες για τη βελτίωση του πεπαλαιωμένου δικτύου 

το οποίο παρουσιάζει συχνές αστοχίες με υψηλά κόστη 

αποκατάστασης.Ολική Δαπάνη Έργου: €45.000  

25.000 

3. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λάρνακας 

Δαπάνες για την επιδιόρθωση χωμάτινης υδατοδεξαμενής αποθήκευσης του 

ανακυκλωμένου νερού Λάρνακας χωρητικότητας 500.000 κ. μ. 

Ολική Δαπάνη Έργου: €250.000  

250.000 

4. Χρήση Ανακυκλωμένου Νερού Πάφου 

Δαπάνες για έργα αναβάθμισης του συστήματος αξιοποίησης του 

εμπλουτιστικού Έργου Έζουσας που διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων ανόρυξη 

και εξοπλισμό  νέας γεώτρησης και σύνδεσής της με την υφιστάμενη υποδομή 

του Μεγάλου Αρδευτικού Έργου Πάφου. 

Ολική εκτίμηση Έργου: €60.000  

30.000 

 Σύνολο 2.305.000 

(Άρθρο 08652.3 «Υδατικά Έργα Ανακυκλωμένου Νερού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €751.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την κυβερνητική συνεισφορά 

για την υλοποίηση των ακόλουθων αποχετευτικών έργων: 

              
1. Αποχετευτικά Έργα των Αγροτικών Οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό 

μικρότερο των 2.000 ατόμων, που δεν εμπίπτουν στο Πρόγραμμα 

Εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και θα κατασκευαστούν από το ΤΑΥ: 

€ 

 i) Σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση 

Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής 

αποθήκευσης του ανακυκλωμένου νερού στην κοινότητα Αγίου 

Ιωάννη Αγρού 

Το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί ενώ ο σταθμός επεξεργασίας 

λυμάτων και η δεξαμενή θα κατασκευαστούν εντός του 2021.  

Ολικό κόστος: €351.000  

180.000 

 ii) Κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα 

Αρακαπά 

Το δίκτυο έχει ήδη κατασκευαστεί ενώ ο σταθμός επεξεργασίας 

λυμάτων και η δεξαμενή θα κατασκευαστούν εντός του 2019. Τα 

έξοδα από την λειτουργία και συντήρηση του Σταθμού τα 

επωμίζεται η κοινότητα. 

Ολικό κόστος: €226.000.  

130.000 

 iii) Κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα Απλίκι. 

Το δίκτυο συλλογής είναι κατασκευασμένο και τα λύματα 

διοχετεύονται σε απορροφητική τάφρο, αφού προηγουμένως 

περάσουν από το χαλικοδιυλιστήριο. Λόγω κορεσμού του εδάφους 

επιβάλλεται η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.  

Ολικό κόστος: €146.000 

96.000 

2. Σχεδιασμός δικτύων στις κοινότητες Μουτουλλά, Αψιού, Ανάγυια που 

αντιμετωπίζουν έντονα αποχετευτικά προβλήματα 

60.000 

3. Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων 

σε Κοινότητες που εμπίπτουν στις προτεινόμενες Δράσεις στην Εθνική 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1206  - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 

114 

 

 

Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους: 

 

 i) Δράση 11α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΕΛ 

Κατασκευή Β’ φάσης Αποχετευτικού Δικτύου Κυπερούντας για διασύνδεση 

περιοχής του Νοσοκομείου με τον ΣΕΛ. 

Ολικό κόστος: €490.000 (2020: €200.000, 2021: €290.000). 

 

200.000 

 ii) Δράση 11α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΕΛ 

Αναβάθμιση του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων (ΣΕΛ) στον Ασκά, για 

εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους λειτουργίας. 

Ολικό κόστος: €85.000 (2020: €85.000). 

85.000 

 iii) Δράση 11α.2.1 Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων ΣΕΛ 

Κατασκευή Σταθμού Λυμάτων στις Κυβίδες προς αντικατάσταση 

χωμάτινων δεξαμενών. 

Ολικό κόστος: €375.000 (2022: €375.000). 

 

 Σύνολο 751.000 

 

(Άρθρο 08761.3 «Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά»). 

 

 

(β) ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της κυβερνητικής 

συνεισφοράς στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων για την υλοποίηση των πιο κάτω έργων: 

 

 Αποχετευτικά έργα σε αγροτικές κοινότητες του Προγράμματος Εφαρμογής της 

Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για Αστικά Λύματα. 

 Τριτοβάθμια Επεξεργασία των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων των Αστικών 

Συμβουλίων Αποχετεύσεων. 

 Έργα όμβριων υδάτων. 

 

(Άρθρο 08774.3 «Κυβερνητική Συνεισφορά στα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται προτεινόμενη πρόνοια ύψους €100.000 που 

προορίζεται για εργασίες επαναφοράς του περιβάλλοντος στα πλαίσια των εργασιών της 

Τεχνικής Επιτροπής Επαναφοράς του Περιβάλλοντος στο Παλαιό Μεταλλείο Αμιάντου, καθώς 

επίσης και στα πλαίσια του Μέτρου 67 της Οδηγίας Πλαίσιο των Υδάτων. Για την επαναφορά 

του περιβάλλοντος στο μεταλλείο Αμιάντου εκτελούνται εργασίες διαμόρφωσης εδάφους, 

δεντροφύτευσης κτλ. Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν έργα για την διαχείριση των ομβρίων, για 

την αποφυγή αστοχιών τόσο εντός του χώρου του Μεταλλείου, όσο και στις κατάντη περιοχές.  

(Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 - Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Αμμοχώστου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €600.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους 

μη γραφειακούς χώρους όπως αντλιοστάσια, φράγματα, κτλ. στην Επαρχία Αμμοχώστου που 

αφορούν τα Αρδευτικά Συστήματα. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €450.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του 

Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας της Κοινοπραξίας των 

Συμβουλίων Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Αγίας Νάπας (ΣΑΠΑΝ) σε ότι αφορά τη λειτουργία 

και συντήρηση, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και την προμήθεια υποχλωριώδους 

Νατρίου (χλωρίνης) για την τριτοβάθμια επεξεργασία των επεξεργασμένων λυμάτων.  

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»). 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 - Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λάρνακας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους 

μη γραφειακούς χώρους όπως αντλιοστάσια, φράγματα, μεταφορά αφαλατωμένου νερού, 

διυλιστήρια κτλ. στην Επαρχία Λάρνακας, που αφορούν τα αρδευτικά συστήματα. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση 

του Σταθμού Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας, η οποία γίνεται από το 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Οι 

παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού υπολογίζεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω της 

σύνδεσης νέων υποστατικών με τις επεκτάσεις του αποχετευτικού συστήματος της Φάσης Β 

που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»). 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 - Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Λεμεσού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος για τα υποστατικά και αντλιοστάσια του ΤΑΥ Λεμεσού, η οποία αναμένεται να 

αυξηθεί λόγω της ανομβρίας. Επίσης, καλύπτει την επιπλέον ηλεκτρική δαπάνη για τη 

λειτουργία του αντλιοστασίου Κούρη. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη λειτουργία και συντήρηση 

του Βιολογικού Σταθμού της Μονής σε ότι αφορά την τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού των 

λυμάτων που προέρχεται από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία, η οποία γίνεται από το 

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας, για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως 

Υδάτων, το οποίο καταβάλλει στο ΣΑΛΑ το ποσό που αναλογεί στη τριτοβάθμια επεξεργασία. 

Η τιμή ανά κ.μ. εξαρτάται κάθε έτος από το ύψος των πραγματικών εξόδων που γίνονται από το 

ΣΑΛΑ. 

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06- Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν την κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Αρδευτικού 

Έργου Πάφου, των αντλιοστασίων και γεωτρήσεων του Αρδευτικού Έργου Χρυσοχούς, των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Φραγμάτων Αρμίνου και Κανναβιού, των αντλιών των 

επτά Κυβερνητικών Έργων Υδατοπρομήθειας από τα οποία υδροδοτούνται Δήμοι και 

Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου περιλαμβανομένων και των Διυλιστηρίων Πάφου και 

Κανναβιούς. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία και συντήρηση 

του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Πάφου του ΣΑΠΑ σε ότι αφορά την τριτοβάθμια 

επεξεργασία. Οι παραγόμενες ποσότητες ανακυκλωμένου νερού αυξάνονται κάθε χρόνο, λόγω 

της σύνδεσης νέων υποστατικών με τις επεκτάσεις του αποχετευτικού συστήματος που 

βρίσκονται σε εξέλιξη. 

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα 
  

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€2.445.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: 

  € 

1. Προμήθεια σφυρογεωτρυπάνου 

Ολοκλήρωση της σύμβασης για την προμήθεια ενός σφυρογεωτρυπάνου με 

τον απαραίτητο εξοπλισμό, για αντικατάσταση τεσσάρων γεωτρύπανων, τα 

οποία ήδη αποσύρθηκαν. 

Συνολικό Κόστος: €2.400.000 (2019 - €100.000, 2020 - €2.300.000) 

2.300.000 

2. 

 

Φορητός αναλυτής πετρωμάτων και εδαφών 

Προμήθεια ενός φορητού αναλυτή πετρωμάτων και εδαφών για υπαίθριες 

γεωλογικές επισκοπήσεις, καθώς επίσης για αξιολόγηση υλικών για 

σκοπούς δασμολόγησης από το Τμήμα Τελωνείων. 

60.000 

3. Προμήθεια ιοντικού χρωματογράφου 

Προμήθεια Ιοντικού χρωματογράφου (IC) ο οποίος θα αντικαταστήσει 

παλαιότερο όργανο το οποίο είναι 12 χρόνων και είναι προς το τέλος της 

ζωής του. Το όργανο αυτό θα χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των 

υποχρεώσεων του Τμήματος που πηγάζουν από κοινοτικές οδηγίες 

αναφορικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. 

50.000 

4.  Προμήθεια υδρογεωλογικού εξοπλισμού 

Προμήθεια γενικού υδρογεωλογικού εξοπλισμού, όπως σταθμήμετρα, 

φορητός εργαστηριακός εξοπλισμός και εξοπλισμός για το αυτογραφικό 

δίκτυο παρακολούθησης των υπόγειων νερών. 

25.000 

5. Συσκευή καταγραφής δεδομένων με λογισμικό επεξεργασίας τους 

Προμήθεια συσκευής που συνδέεται με την συσκευή (πρέσα) της αντοχής 

στην θλίψη και καταγράφει μετρήσεις μεταβλητών παραμόρφωσης και 

ελαστικότητας (Young modulus και Poisson value) που είναι σημαντικές 

μετρήσεις για τις μηχανικές παραμέτρους των πετρωμάτων. Η νέα συσκευή 

θα αντικαταστήσει υφιστάμενη συσκευή η οποία είναι παλαιάς 

τεχνολογίας, παρουσιάζει δυσλειτουργίες και δεν είναι εφικτό να 

αναβαθμιστεί περαιτέρω. 

 

10.000 

 

 

 

 

 

 

_______ 

 Σύνολο 2.445.000 

 

(Άρθρο 07501.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €65.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το κόστος κατασκευής συμπληρωματικών υποδομών και 

προμήθειας εξοπλισμού στο Κέντρο Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους, την κατασκευή 
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έργων και υποδομών για την προστασία και ανάδειξη γενικότερα των γεωτόπων, τις δαπάνες 

για ανανέωση της συμμετοχής του Γεωπάρκου Τροόδους στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων 

UNESCO και άλλες συναφείς δαπάνες. Περιλαμβάνει επίσης, χορηγία (€30.000) στο Φορέα 

Διαχείρισης του Γεωπάρκου Τροόδους (Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους), κατόπιν σχετικής 

συμφωνίας με το Υπουργείο και σύμφωνα με την Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 85.428, και ημερ 

25/7/2018. 

(Άρθρο 08897.3 «Γεωπάρκο Τροόδους»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €430.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αποκατάσταση του Μεταλλείου Αμιάντου και άλλων 

μεταλλείων. Το μεταλλείο Αμιάντου βρίσκεται εντός του εθνικού δασικού πάρκου Τροόδους, 

που είναι ενταγμένο στο δίκτυο «Φύση 2000», με μοναδική αξία στον οικοτουρισμό, τη 

βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους. Το μεταλλείο καλύπτει έκταση 330 εκταρίων και 

λειτούργησε την περίοδο 1904 έως 1988, όποτε η εταιρεία που είχε τη σχετική μίσθωση 

πτώχευσε. Στην περίοδο αυτή το μεταλλείο αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες οικονομικές 

δραστηριότητες στην Κύπρο, όμως, διαχρονικά προκλήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα στο 

περιβάλλον, καθώς επίσης κίνδυνοι στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.  

 

Η αποκατάσταση του Μεταλλείου γίνεται από Τεχνική Επιτροπή η οποία αποτελείται από 

εκπροσώπους των Τμημάτων Γεωλογικής Επισκόπησης (Προεδρία), Δασών, Αναπτύξεως 

Υδάτων, Πολεοδομίας και Οικήσεως, Περιβάλλοντος, Επιθεωρήσεων Εργασίας, καθώς επίσης 

της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμιάντου. Οι εργασίες 

αποκατάστασης του μεταλλείου άρχισαν το 1995 και μέχρι σήμερα αποκαταστάθηκε περίπου 

το 45% και η πλήρης αποκατάσταση του χώρου  αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Οι 

εργασίες αποκατάστασης διεκπεραιώνεται από τα Τμήματα, Γεωλογικής Επισκόπησης, Δασών 

και Αναπτύξεως Υδάτων και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

(α) Σταθεροποίηση και Διαμόρφωση των μπάζων: Διαμόρφωση του χώρου με δημιουργία 

αναβαθμίδων και μείωση των κλίσεων, ώστε να σταθεροποιηθούν τα μπάζα που υπάρχουν στο 

μεταλλείο. 

 

(β) Δάσωση / Αναχλόαση: Αναδάσωση / αναχλόαση από το Τμήμα Δασών, εργασία 

ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, λόγω των εξαιρετικά δυσμενών εδαφολογικών συνθηκών και 

του ανάγλυφου. Για το σκοπό αυτό γίνεται μεταφορά επιφανειακού χώματος από χωματουργικά 

έργα, που γίνονται στη γύρω περιοχή. Στην αναδάσωση χρησιμοποιούνται πάνω από 30 είδη 

διαφορετικών φυτών, κυρίως ιθαγενή, με εξαίρεση κάποια ξενικά είδη. 

 

(γ) Συντήρηση της Αναδάσωσης: με ευθύνη του Τμήματος Δασών τα δέντρα και οι 

θάμνοι ποτίζονται κατά τη θερινή περίοδο (Ιούνιο - Σεπτέμβριο) για 3-4 χρόνια μέχρι να 

εγκατασταθούν πλήρως. Περαιτέρω, κάθε χρόνο γίνεται αποκατάσταση των αποτυχιών (10% 

απώλειες περίπου) και των ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα που είναι συχνό 

φαινόμενο. Οι δαπάνες για δάσωση / αναχλόαση και συντήρηση των αναδασώσεων 

καλύπτονται από το Άρθρο 08925.3 του Τμήματος Δασών. 

 

(δ) Ενταφιασμός αμιαντούχων υλικών: Εντός του μεταλλείου καθορίστηκε ειδικός χώρος 

και έγιναν οι αναγκαίες υποδομές στις οποίες ενταφιάζονται τα αμιαντούχα υλικά, που 

προκύπτουν από την κατεδάφιση εγκαταστάσεων με τέτοια υλικά. Περαιτέρω, γίνεται 

συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε σχέση με την περιεκτικότητα του σε 

ίνες αμιάντου. Το κόστος των υποδομών αυτών, καθώς επίσης το κόστος για συνέχιση της 

σταθεροποίησης των μπάζων του μεταλλείου, όπου αυτό απαιτείται, καλύπτεται από το άρθρο 

08925.3 του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.  
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 Οι προτεινόμενες πιστώσεις θα αξιοποιηθούν ως ακολούθως: 

  € 

1. Λειτουργία συστήματος ελέγχου και καταμέτρησης των ινών αμιάντου στην 

ατμόσφαιρα στο χώρο του Μεταλλείου Αμιάντου (€8.000), καθώς και για την 

προμήθεια εξοπλισμού ασφάλειας για προστασία από τις ίνες αμιάντου του 

προσωπικού που ασχολείται στα έργα ανάπλασης και αναδάσωσης και 

ενταφιασμού αμιαντούχων υλικών (€2.000). 

10.000 

2. Επαναφορά περιβάλλοντος σε εγκαταλειμμένα μεταλλεία και ειδικότερα την 

υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αποκατάστασης μέρους των μπάζων 

του μεταλλείου Κοκκινοπεζούλας, την έναρξη υλοποίησης της δεύτερης φάσης 

διαχείρισης των ομβρίων υδάτων στο μεταλλείο Αμιάντου, καθώς και για την 

υλοποίηση άμεσων μέτρων, όπου χρειάζονται, για αντιμετώπιση της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος από όξυνες απορροές. 

350.000 

3. Ολοκλήρωση μελέτης τοπιοτέχνησης και προστασίας σημαντικών σημείων 

μεταλλευτικής κληρονομιάς, του μεταλλείου Αγροκηπιάς, εκπόνηση γενικού 

σχεδίου για την μεταλλευτική κληρονομιά της περιοχής Μιτσερού –

Αγροκηπιας, καθώς και την εκτέλεση εργασιών για εξωραϊσμό μεταλλευτικών 

χώρων. 

40.000 

4. Δαπάνες σε σχέση με την απόρριψη αμιαντούχων υλικών στο Μεταλλείο 

Αμιάντου. 

30.000 

 Σύνολο 430.000 

  (Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Γεωλογικές και Γεωφυσικές Έρευνες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €39.900 που 

προορίζονται να καλύψουν το κόστος παλαιοντολογικών ανασκαφών που θα γίνουν σε 

συνεργασία με ακαδημαϊκό ίδρυμα, κυρίως αναφορικά με νάνους ιπποπόταμους, καθώς και την 

εκπόνηση μελέτης για αξιολόγηση της κατάστασης του χώρου ενταφιασμού ρυπασμένου 

εδάφους με PCPs (ΑΣΚΑΡΕΛ), στα Πολεμίδια. 

(Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών»). 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Έρευνες για Γεωτεχνικές Μελέτες και Ορυκτά 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€126.350 που προορίζονται να καλύψουν: 

1. Εκπόνηση της μικροζωνικής μελέτης στην περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς 

Προκαταβολή για τη σύμβαση για την εκπόνηση μικροζωνικής μελέτης στην 

περιοχή Πόλης Χρυσοχούς. Η μελέτη είναι τριετής και θα ολοκληρωθεί το 

2022 και αντικείμενό της είναι η ζωνοποίηση της περιοχής σε σχέση με τη 

σεισμική και εδαφική επικινδυνότητά της και θα περιλαμβάνει τους τομείς που 

το Τμήμα δεν διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη. Το γενικότερο 

πρόγραμμα (ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων, εργαστηριακές δοκιμές, 

γεωτεχνική αξιολόγηση) βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το συνολικό κόστος της 

σύμβασης εκτιμάται σε €170.000 (€95.000 για το 2021 και €50.000 για το 

2022). 

23.750 
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2. Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και 

Προγράμματα  

Ολοκλήρωση της μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον από σχέδια 

και προγράμματα για πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία 

Λάρνακας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2018. 

7.600 

3. Μελέτη για την αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη 

Εκπόνηση τριετούς μελέτης για την επικαιροποίηση της μελέτης για την 

αειφόρο λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη, που θα αφορά την περίοδο έως 

το 2050, συνολικής δαπάνης €160.000. (2019 - €30.000, 2020-€100.000, 2021 

- €30.000) 

95.000 

 

 

_______ 

 Σύνολο 126.350 

(Άρθρο 03562.3 – «Διεξαγωγή Ερευνών») 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γεωτρήσεις και Έρευνες για Υπόγεια Νερά 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €104.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την ανόρυξη 

ερευνητικών γεωτρήσεων από ιδιωτικές εταιρείες.  Η ανόρυξη των γεωτρήσεων γίνεται κυρίως 

για κάλυψη υδρευτικών αναγκών σε κοινότητες, έρευνας των υπόγειων υδατικών σωμάτων και 

ανάπτυξης δικτύων παρακολούθησης καθώς και  διαμόρφωσης των χώρων εκτέλεσης των 

γεωτρήσεων.  

(Άρθρο 03075.3 «Εκτέλεση Εργασιών από Τρίτους»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ       

                                               ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €14.300 που 

προορίζονται να καλύψουν: (α) το τριετές πρόγραμμα (2019-2021) Mintell4EU (GeoERA) 

€3.000, (β) το πρόγραμμα (2019-2021) Eurolithos (GeoERA) €1.500, (γ) το πρόγραμμα (2019-

2021) Hover (GeoERA) €1.100, (δ) το  πρόγραμμα (2019-2021) Resource (GeoERA) €1.200, 

(ε) το πρόγραμμα (2019-2021) Isomed (Eranetmed) €7.500. 

(Άρθρο 05859.3  «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €137.750 που προορίζονται να καλύψουν  δαπάνες για την αγορά μπαλονιών, 

ραδιοβολίδων, ανεμοβολίδων, αλεξίπτωτων, ηλίου, αερίου κ.λ.π. για τα Αεροδρόμια 

Λάρνακας και Πάφου και το Σταθμό Ραδιοβολίσεων Αθαλάσσας. 

(Άρθρο 03218.2 «Αγορά Μπαλονιών και Ειδών Πλοηγοαεροστάτων»). 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €8.550 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία των Μετεωρολογικών 

Παρατηρητών ως ακολούθως: 

      € 

1. 10 Κλιματολογικοί Σταθμοί με μια παρατήρηση την ημέρα @ 

€25,63 το μήνα.           

 

3.240 

2. Ειδικά επιδόματα σε παρατηρητές για εκτέλεση ειδικών        

παρατηρήσεων και κάτω από αντίξοες συνθήκες  

(1 παρατηρητής @ €35 το μήνα). 

 

 

420 

3. Οδοιπορικά σε παρατηρητές κλιματολογικών σταθμών. 768 

4. 96 παρατηρητές βροχόπτωσης με συνηθισμένο βροχόμετρο @ €40 

το χρόνο       

 

3.840 

5. Απρόβλεπτα 282 

 Σύνολο 8.550   

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

(β) ύψους €402.800  που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά υπηρεσιών, 

όπως πιο κάτω: 
  Υπηρεσίες Μετεωρολογικού Ραντάρ - €420.000       

           Εξασφάλιση Πιστοποιητικού ISO 9001-2015 - €4.000          

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €42.500  

που προορίζονται να καλύψουν  τις πιο κάτω ετήσιες συνεισφορές:  

 

1. Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (W.M.O.)  

2. EUMETNET  

3. ECOMET 

4. European Severe Storm Laboratory (ESSL) (απαιτείται έγκριση του Υπ. Συμβουλίου) 

5. European Severe Weather Data Base (ESWD)  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€30.000, που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες μελέτης και σχεδιασμού για ανέγερση 

κτηρίου του Τμήματος σε ιδιόκτητο χώρο στην Αθαλάσσα. 

(Συνολικό κόστος: €270.000, 2019-€30.000, 2020-€230.000, 2021-€10.000) 

 

(Άρθρο 08002.3  «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €220.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:      

 

  (α) €30.000 – παραχωρούνται στους οικείους Έπαρχους ή και άλλες κρατικές υπηρεσίες  

για τη διαμόρφωση/αποκατάσταση χώρων παλαιών ή/και παράνομων μεταλλείων και 

λατομείων.  Με βάση σχετική Απόφ.Υ.Σ. με ημερ.22/2/1990, αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, 

αποτελούμενη από εκπρόσωπο του οικείου Επάρχου, της Υπηρεσίας Μεταλλείων και του 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης επισημαίνει και κοστολογεί τις εργασίες στις περιοχές 

αυτές. 

 

(β) €110.000 – παραχωρούνται στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, με βάση Απόφ. του Υ. Σ. 

με Αρ.40.262 και ημερ.15/12/1993, για οχλήσεις που υφίσταται από τις δραστηριότητες των 

παρακείμενων λατομείων Πυργών της επαρχίας Λάρνακας. 

 

 (γ) €80.000 – αντιμετώπιση της ρύπανσης των όξινων απορροών από μπάζα του 

εγκαταλειμμένου μεταλλείου Απλίκι στην περιοχή εντός της «ουδέτερης ζώνης». 

(Άρθρο 08925.3 «Επαναφορά Περιβάλλοντος»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

                                       

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  ΞΕΝΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και 

Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€198.727 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω:  

  € 

1. CrITERIA – ΙδΕΚ. Το πρόγραμμα αφορά την ορθολογική διαχείριση των 

υδατικών πόρων και την κατανομή τους στους τελικούς χρήστες (νοικοκυριά, 

γεωργία, βιομηχανία) σε συνθήκες λειψυδρίας. Θα διερευνηθεί επίσης η ρύπανση 

τριών υδατικών σωμάτων με εξασθενές χρώμιο, Cr(VI), ένα ρυπαντή με 

σημαντικές αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία.  

35.000 

2. Carobs, the Black Gold of Cyprus: science meets industry - ΙδΕΚ. Έχει ως 

ερευνητικούς στόχους τον γενετικό και  φαινοτυπικό  χαρακτηρισμό  των  

κυπριακών  πληθυσμών  χαρουπιάς,  και  τον  φυσιολογικό  και  φυσικοχημικό  

χαρακτηρισμό  της  ωρίμασης  και  μετασυλλεκτικής συμπεριφοράς επίλεκτων 

γονοτύπων.  

38.580 

3. 3Pro-Toodos - ΙδΕΚ. Ενεργά Δίκτυα Παραγωγών και Μεταποιητών για την 

Ορεινή Γεωργία στο Τρόοδος. Σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση της γεωργικής 

παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων στο Τρόοδος, μέσω κοινωνικών 

καινοτομιών, βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και κλιματικής προσαρμογής 

και η δημιουργία εθελοντικού σήματος πιστοποίησης ποιότητας Τροόδους. 

    

49.992 

4. Recy_Film - ΙδΕΚ. Το Έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και την κατασκευή μιας 

καινοτόμου, φιλικής προς το περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμης μεμβράνης 

πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) για εφαρμογές στον 

κατασκευαστικό κλάδο. Η βασική καινοτομία και η περιβαλλοντική πτυχή του 

προτεινόμενου προϊόντος είναι η πρώτη ύλη που θα χρησιμοποιηθεί, η οποία θα 

είναι ανακυκλωμένα γεωργικά πλαστικά απόβλητα, κυρίως από παλαιά 

καλύμματα θερμοκηπίου. 

  25.155 

 Πρόνοια για νέα Προγράμματα 50.000 

 Σύνολο                                                                                                  198.727 

 

 

 

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και 

Άλλες Πηγές»). 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 –Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€106.027 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

€ 

1. LIFE –ORGANIKO - LIFE+. Στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση 

πρακτικών θρέψης στη βιολογική γεωργία και πως η βελτιστοποίηση τους επιδρά 

στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από το έδαφος. 

48.800 

2. AGRIENT. Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and 

Competences in Agriculture Thought a Game based Virtual Reality Platform. 

Erasmus+ KA2 -Strategic Partnerships. Στόχος του Έργου είναι να σχεδιαστεί ένα 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας βασισμένο στους 3D εικονικούς κόσμους 

το οποίο θα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να μελετήσουν 

έννοιες της αγροτικής επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν βασικές 

δεξιότητες. 

 

14.196 

3. 

 

IoT4Potato - Υπηρεσίες Ευφυούς Γεωργίας για την υποστήριξη της καλλιέργειας 

πατάτας στην Κύπρο, την Πολωνία και την Ουκρανία - Call: IoF2020 Open, 

Ορίζοντας 2020. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών 

ευφυούς γεωργίας με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής ανά δεκάριο 

καλλιέργειας και παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της πατάτας.  

 23.831 

4. CYSLOP - CYrpiot and SLOvenian IoT farm pilots and Post farm use cases from 

Greece”. Call: IoF2020 Open, Ορίζοντας 2020. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας με στόχο τη μείωση του κόστους 

παραγωγής ανά δεκάριο καλλιέργειας, την πιλοτική εφαρμογή τους στην Κύπρο 

και Σλοβενία και την ανάπτυξη εργαλείου ιχνηλασιμότητας από το χωράφι στον 

καταναλωτή.  

   16.200 

5. SWSOIP (Smart Watering System for Optimizing Irrigation Process) - 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency). Αφορά στη 

δημιουργία έξυπνου μετρητή νερού που θα δέχεται δεδομένα από δορυφόρους για 

αυτόματη άρδευση ορισμένων καλλιεργειών με  πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή 

Αχέλειας στη Πάφο. Το έργο αναμένεται ότι θα έχει μεγάλη και θετική επίδραση 

στη διαχείριση του νερού άρδευσης, αφού ο στόχος του είναι να αποστέλλονται 

απευθείας στον μετρητή νερού των διάφορων καλλιεργειών οι ακριβείς όγκοι 

νερού που χρειάζεται η κάθε καλλιέργεια ξεχωριστά, αφού εκτιμηθούν με τη 

χρήση δεδομένων από το διάστημα.   

 

    3.000 

 

 

 

_______ 

 Σύνολο 106.027 
 

 

 

 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€71.820 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες επικοινωνίας για την παρακολούθηση των 

αλιευτικών σκαφών μέσω δορυφόρου (VMS), καθώς και τις δορυφορικές υπηρεσίες για το 

Σύστημα Δελτίων Πωλήσεων (e-Sale Note System) ως ακολούθως: 

   € 

Α. 1. Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου – Κέντρο Παρακολούθησης Σκαφών: 

Δορυφορικές Υπηρεσίες για mini C (αφορά και τα νέα σκάφη πάνω από 

12 μέτρα), περιλαμβανομένων νέων ασύρματων συνδέσεων για 

αλιευτικά καταφύγια και τα έξυπνα τηλέφωνα του ελέγχου του ΚΠΑ 

και των επαρχιακών γραφείων. 

 

52.250 

   2. Παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών Α.Τ.Η.Κ. 

 

18.970 

Β.  Κατ΄αποκοπή επίδομα τηλεφώνου της Διευθύντριας  600 

  Σύνολο 71.820 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €39.425 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 

  € 

1. Διάφορα έξοδα για θέματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (περί Ελαχίστων Προδιαγραφών για την 

Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί, ΚΔΠ 212/2000). 

                  

1.425 

2. (α) Έξοδα για επιθεωρήσεις στο εξωτερικό. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του 

Τμήματος απαιτείται όπως Λειτουργοί/Επιθεωρητές  διεξάγουν επιθεωρήσεις σε 

αλιευτικά που βρίσκονται στο εξωτερικό σε λιμάνια άλλων κρατών· 

(β) Έξοδα που αφορούν την ανέλκυση εργαλείων, καταστροφή αλιευμάτων 

εργαλείων, αποθήκευση τεκμηρίων ή κατακράτηση παρτίδων και για άλλες 

βοηθητικές εργασίες που προκύπτουν από περιπολίες και ελέγχους· 

(γ) Έξοδα για διερμηνείες  σε περίπτωση που ανακρίνεται ή καταγγέλλεται άτομο 

που δεν γνωρίζει την ελληνική ή αγγλική γλώσσα·  

38.000 

 

 

 

 Σύνολο 39.425 

(Άρθρο 03199.2 «Άλλες Δαπάνες»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€161.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 
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  € 

1. Aγορά Υπηρεσιών - οκτώ Φύλακες/ Επιθεωρητές Θαλάσσης για περιπολίες 

στην ακτή και στη θάλασσα για έλεγχο της αλιείας σε 24ωρη βάση, οι οποίοι 

εξουσιοδοτούνται για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.                                              

114.000 

2. Αγορά Υπηρεσιών Παρατηρητών Ελέγχου Αλιείας 47.500 

 Σύνολο 161.500 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

          ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05050 – Έργα Μεταβατικής Διευκόλυνσης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €74.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για παραχώρηση χορηγίας De Minimis, που αφορά 

κάλυψη: 

  € 

1. Εξόδων για  Electronic Reporting System(ERS) για 40 αλιευτικά σκάφη:  

 (i) δορυφορικά και GSM  30.000 

 (ii) Τεχνική Υποστήριξη 10.000 

2. Αποζημιώσεις σε πληγέντες αλιείς λόγω απρόβλεπτων περιστατικών, τα 

οποία δεν καλύπτονται από το Σχέδιο Ασφάλισης Αλιευτικών Σκαφών που 

εφαρμόζει το Τμήμα. 

20.000 

3. Κάλυψη του κόστους ελλιμενισμού επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών στο 

Λιμάνι Λάρνακας τα οποία, λόγω μεγέθους, δεν μπορούν να ελλιμενιστούν 

στα αλιευτικά καταφύγια  

14.000 

 

______ 

 Σύνολο 74.000 

 

(Άρθρο 05067.3 «Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (de Minimis) στην Αλιεία») . 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 - Καταφύγια Αλιείας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€250.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Συμφωνία παραχώρησης άδειας στο ΤΑΘΕ από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, 

για χρήση θαλάσσιου λιμενικού χώρου και κρηπιδωμάτων στο παλιό Λιμάνι 

Λεμεσού, στο Λιμάνι Πάφου και στο Λιμανάκι Λατσιού (33 χρόνια)-

€200.500 καθώς και ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνία 

(€15.000). 

215.500 

2. Διαχείριση κατασχεθέντων σκαφών. Ενοικίαση περιφραγμένου χώρου 300m² 

περίπου, για φύλαξη των σκαφών που ελλιμενίζονται παράνομα στα 

αλιευτικά καταφύγια της Επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου όπως 

προνοείται από τη σχετική νομοθεσία, ρυμούλκηση, κ.α.. 

34.500 

 Σύνολο 250.000 

 

(Άρθρο 04127.3 «Μίσθωμα για Ελλιμενισμό Αλιευτικών Σκαφών»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08780 – Αλιευτικά Καταφύγια 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις : 

 

(α)  ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες βελτιωτικών έργων στο 

αλιευτικό καταφύγιο Ακρωτηρίου, που αφορούν την ασφάλεια των χρηστών και κατασκευή 

κεκλισμένου ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, καθώς και εκβάθυνση εισόδου του αλιευτικού 

καταφυγίου Λάρνακας.  Επίσης, κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων και άλλων συναφών 

υποδομών που προκύπτουν από καταστροφές λόγω απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων. 

 

(Άρθρο 08781.3 «Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας»). 

 

(β) ύψους €170.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:     

  € 

1. Συντήρηση και καθαριότητα 13 αλιευτικών καταφυγίων. 55.000 

2. Μετακίνηση φυκιών από το αλιευτικό καταφύγιο Λάρνακας. 30.000 

3. Διαχείριση λυμάτων στα αλιευτικά καταφύγια. 25.000 

4. Εγκατάσταση / συντήρηση παροχών υπηρεσιών ρεύματος και νερού. 15.000 

5. Κατασκευή συντήρηση χώρων απόρριψης σκυβάλων / μηχανέλαιων βάσει του 

κανονισμού 731/2003. 

8.000 

6. Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης. 13.000 

7. Ηλεκτροφωτισμός, κτίσιμο και αγορά/επιδιόρθωση φάρων στα αλιευτικά 

καταφύγια, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συντήρηση φανών ναυσιπλοΐας. 

9.600 

8. Αντικατάσταση/Συντήρηση δεστρών. 6.000 

9. Άλλες συντηρήσεις / επιδιορθώσεις  και απρόβλεπτα. 8.400 

 Σύνολο. 170.000 

   

(Άρθρο 08782.3 «Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πειραματική καλλιέργεια θαλάσσιων ειδών και 

την πειραματική καλλιέργεια ειδών γλυκού νερού. 

 

(Άρθρο 03053.3 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 - Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

1. Kατασκευή υπόστεγων και εγκαταστάσεων σκίασης για τις δεξαμενές των ερευνητικών 

σταθμών και μηχανημάτων στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου, όπως επίσης και  

κατασκευή νέων δεξαμενών ψαριών, καθώς και επισκευή / ανακατασκευή 

περιτοιχίσματος του σταθμού ΕΚΘΥΚ λόγω καταστροφής από θαλασσοταραχές.  

Επιπρόσθετα προγραμματίζονται έργα όσον αφορά τη βελτίωση της υποδομής για 
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υποδοχή / διαμονή φοιτητών για ερευνητική εργασία / πρακτική από ξένες χώρες 

(€50.000). 

2. Ανέγερση αποθήκης και περίφραξη στη Λάρνακα (€50.000), για να τοποθετηθεί ο 

αντιρρυπαντικός εξοπλισμός του Τμήματος.  Με βάση την Απόφ.Υ.Σ. με αρ. 72.032 και 

ημερ. 29/04/2011, που αφορά κατανομή αρμοδιοτήτων σε περίπτωση αντιμετώπισης 

ρύπανσης στο θαλάσσιο χώρο της Κύπρου από πλοία και εγκαταστάσεις διακίνησης 

πετρελαιοειδών, ο συντονισμός των εργασιών και επιχειρήσεων καταπολέμησης της 

ρύπανσης, έχει ανατεθεί στο ΤΑΘΕ / Ναυτική Υπηρεσία, όταν και εφόσον το 

περιστατικό είναι εντός των δυνατοτήτων των εθνικών μέσων της Κύπρου. Όταν το εν 

λόγω περιστατικό είναι μεγάλης έκτασης και απαιτείται ξένη βοήθεια και συνδρομή, 

τότε τον συντονισμό της ξένης βοήθειας αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με τη 

συνδρομή του ΤΑΘΕ.  Για το σκοπό αυτό το ΤΑΘΕ διαθέτει εξοπλισμό απορρύπανσης 

της τάξης των €2 εκ..  

(Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Έρευνες, Πειράματα και Επισκοπήσεις 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €42.750 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

1. Αντιμετώπιση ρύπανσης στη θάλασσα και δαπάνες για εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου 

Ορφέας, για την πρόληψη και καταπολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή 

– Πολυεθνικές Ασκήσεις (ΝΕΜΕΣΙΣ), (ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ) και Εθνική Άσκηση ΤΑΘΕ.  

Επίσης ασκήσεις για την εφαρμογή του Υποπεριφερειακού Σχεδίου Έκτακτης 

Ανάγκης για αντιμετώπιση μεγάλου περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης από 

πετρελαιοειδή μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ.  

2. Ενοικίαση σκάφους ή/και εξοπλισμού για αντιμετώπιση μεγάλης έκτασης 

περιστατικού ρύπανσης στη θάλασσα, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αναδίπλωσης 

του υφιστάμενου εξοπλισμού σε ανοιχτή θάλασσα, σε περίπτωση περιστατικού 

ρύπανσης. 

(Άρθρο 03147.2 «Έκτακτα Περιστατικά Ρύπανσης»). 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €190.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

  € 

1. Πρόγραμμα Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών. 

 

24.890 

2. Πρόγραμμα παρακολούθησης των παράκτιων νερών και των αλμυρών λιμνών στα 

πλαίσια της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) (2000/60/ΕΚ) και των 

Οδηγιών (2008/105/ΕΚ) & 2013/39/ΕΚ) για τις Ουσίες Προτεραιότητας. 

 

22.800 

 

 

3. Εφαρμογή Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ). 

 

41.040 

4. Επιθεώρηση πεδίου και εκπόνηση έκθεσης για τη φυσική κατάσταση των σημείων 

οριοθέτησης και πρόσδεσης σκαφών στις περιοχές των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) με τεχνητούς υφάλους, εγκατάσταση νέων σε 

φυσικές ΘΠΠ (Κάβο Γκρέκο, Θαλασσινές Σπηλιές κ.λ.π.) καθώς και συντήρηση 

/επιδιόρθωση υφιστάμενων. Οι δαπάνες συντήρησης και επιδιόρθωσης κάποιων 

αναγκαίων υποδομών είναι δράση μη επιλέξιμη από τους κανόνες επιλεξιμότητας 

του Προγράμματος «Θάλασσα». 

82.170 
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5. Κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών, περίφραξης και κλουβιών, καθαρισμός, 

πινακίδες, διάφορα αναλώσιμα για λειτουργία του σταθμού Λάρας. 

 

8.550 

6. Εφαρμογή Οδηγίας για της Οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ). 

 

8.550 

7. Ασφάλειες των δυτών. 

 

2.000 

 Σύνολο 190.000 

(Άρθρο 03148.3 «Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»). 

 
 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €83.774 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

 

  € 

1. Πρόγραμμα “LIFE EUROTURTLES LIFE15 NAT/HR/000997” - «Collective 

Actions for Improving the Conservation Status of the EU Sea Turtle Populations». 

Μέσω μιας σειράς δράσεων, το έργο LIFE EUROTURTLES αποσκοπεί στη 

βελτίωση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιων 

χελωνών (Caretta caretta και Chelonia mydas) σε Μεσογειακό επίπεδο και τα 

οποία είναι είδη προστατευόμενα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 

92/43/EOK. Το έργο έχει ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2016 και θα ολοκληρωθεί τον 

Αύγουστο 2021. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου  για το 

ΤΑΘΕ ανέρχεται στα €235,770 και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. κατά 50%. 

 

40.000 

2. Πρόγραμμα QuietMED 2: «Joint programme for GES assessment on D 11-noise in 

the Mediterranean Marine Region, QuietMED 2». Πρόκειται για κοινό πρόγραμμα 

που έχει ως στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος 

αναφορικά με το ποιοτικό χαρακτηριστικό για τον υποθαλάσσιο θόρυβο, στα 

πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 

(2008/56/ΕΚ), στην περιοχή της Μεσογείου θάλασσας. Η διάρκεια του 

προγράμματος είναι 24 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό €923.819 και με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 80%. Ο προϋπολογισμός 

του ΤΑΘΕ για το εν λόγω πρόγραμμα ανέρχεται στα €87.548. 

43.774 

 Σύνολο 83.774 

 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €347.700 που 

προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα/αμοιβές  ειδικών και εμπειρογνωμόνων για την 

ετοιμασία διαφόρων μελετών: 

 

Α. Μελέτες σε θέματα προστασίας της φύσης και βιοποικιλότητας (€150.100): 

 

1. Χαρτογράφηση περιοχών του Δικτύου Natura 2000 - €38.000 

 

Εκπόνηση μελετών καταγραφής και χαρτογράφησης ειδών και οικοτόπων χλωρίδας και πανίδας 

του Δικτύου Natura 2000 καθώς και εκπόνηση μελέτης με την κατάσταση διατήρησης των 

ειδών και οικοτόπων. Θα παραχθούν αξιόπιστοι και ενημερωμένοι ψηφιακοί χάρτες με 

διάφορες θεματικές ενότητες (Οικότοποι, Χρήση Γης κ.λπ.) που δεν υπάρχουν ή δεν είναι 

αξιόπιστοι. Θα καλυφθούν όλες οι περιοχές του Δικτύου και θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση 

και καταγραφή όλων των αλλαγών (π.χ. πυρκαγιά κ.λπ.) που θα αλλοιώνουν την υφιστάμενη 

κατάσταση.  Η ανάγκη προκύπτει από την υποχρέωση ετοιμασίας έκθεσης της Οδηγίας για τους 

Οικότοπους (92/43/ΕΟΚ) καθώς και από την υποχρέωση της παρακολούθησης της κατάστασης 

διατήρησης των περιοχών του Δικτύου. Η έκθεση της Οδηγίας για τους Οικότοπους 

υποβάλλεται κάθε έξι (6) χρόνια (2013-2018, 2019-2024 κ.ο.κ).  

 

2. Ετοιμασία σχεδίων δράσης για πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ΧΞΕ), χαρτογράφηση της γεωγραφικής κατανομής τους, 

καθώς και εκπόνηση των εκτιμήσεων κινδύνου για τα είδη, στη βάση του Κανονισμού 

1143/2014 - €7.600   

 

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.2015 και οι εκτελεστικοί κανονισμοί που ορίζουν 

καταλόγους Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών (ΧΞΕ) ενωσιακού ενδιαφέροντος άρχισαν να 

εκδίδονται τον Αύγουστο 2016.  Για τα είδη του καταλόγου, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, 

μεταξύ άλλων, να εκπονήσουν: (1) ανάλυση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής και 

εξάπλωσης Χωροκατακτητικών Ξένων Ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος και σχέδια δράσης για 

τις διαδρομές προτεραιότητας, (2) μέτρα ταχείας εξάλειψης για τα Χωροκατακτητικά Ξένα 

Είδη σε αρχικά στάδια εισαγωγής τους και διαχειριστικά μέτρα για ευρέως εξαπλωμένα 

Χωροκατακτητικά Ξένα Είδη, βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους και (3) ανάλυση κινδύνου για 

είδη που θα προτείνει η Κυπριακή Δημοκρατία.για τον ενωσιακό κατάλογο.  

Οι μελέτες αυτές θα εκπονούνται για κάθε είδος που εγγράφεται στον ενωσιακό κατάλογο και 

στον εθνικό κατάλογο ΧΞΕ και θα καθοδηγούν το Τμήμα στην υλοποίηση μέτρων για 

εφαρμογή των προνοιών του Κανονισμού. Η εκπόνηση των πιο πάνω μελετών και αναλύσεων 

αφορά μια συνεχή διαδικασία λόγω ανανέωσης του ενωσιακού καταλόγου ανά 1-2 έτη αλλά και 

λόγω νέων εθνικών αναγκών.  

 

3. Μελέτες για τη χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών - €38.000 

 

Εκπόνηση μελετών για εκτίμηση της αξίας και της κοινωνικοοικονομικής συμβολής των 

υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο τα οικοσυστήματα. Οι μελέτες αφορούν 4 

περιοχές και συμπλέγματα περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Πηγάζει από τη 

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα που αποτελεί κοινοτική υποχρέωση.  
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4. Μελέτη για την οικολογία και βιολογία των κουνουπιών και άλλων εντόμων σε περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 και υποβολή προτάσεων για ολοκληρωμένη διαχείριση τους – €19.000 

 

Εκπόνηση μελέτης σχετικά την οικολογία και βιολογία των κουνουπιών και άλλων 

ενοχλητικών εντόμων που αναπτύσσονται γύρω και εντός των περιοχών του Δικτύου NATURA 

2000 «Αλυκές Λάρνακας» και «Λίμνη Παραλιμνίου», των εστιών ανάπτυξης τους και των 

παραγόντων που οδηγούν σε έξαρση των πληθυσμών τους και υποβολή προτάσεων για την 

ολοκληρωμένη και αειφόρο διαχείριση τους λαμβάνοντας υπόψη τα αντικείμενα προστασίας 

των περιοχών. 

 

5. Μελέτη καθορισμού και εφαρμογής δεικτών για παρακολούθηση της ερημοποίησης στην 

Κύπρο - €47.500 

 

Η ερημοποίηση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα εδάφη (57%) της Κύπρου όπου λόγω ξηρασίας 

αλλά και υπεράντλησης, αλλά και άλλων παραγόντων  πλήττονται από το φαινόμενο και 

συνεχίζουν να υποβαθμίζονται. Οι δείκτες παρακολούθησης της ερημοποίησης όπως η 

διαθεσιμότητα νερού στο έδαφος, η ποιότητα των εδαφών, η ευαισθησία στη διάβρωση, η 

απώλεια παραγωγικότητας κ.λπ., θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της κατάστασής της καθώς 

και την τάση. Το φαινόμενο της ερημοποίησης είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον, ενώ οι δείκτες θα συμβάλουν στην οριστικοποίηση μέτρων και λήψη πολιτικής 

αντιμετώπισης του φαινομένου και της συνεχής υποβάθμισης της γης. Η μελέτη θα συμβάλει σε 

μια αειφόρο γεωργία, στην προστασία των υπόγειων υδάτων και του εδάφους, προστασία των 

δασών κ.λπ. 

 

Β. Μελέτες σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων (€69.350): 

 

6. Μελέτη για την μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων στην Κύπρο - €28.500 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί μέσα από το πακέτο της κυκλικής 

οικονομίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση της πρόληψης και 

μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9(1)(ζ) 

της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό 

εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς 

και στα νοικοκυριά, ως συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών για μείωση κατά 50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε 

επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, και για μείωση των απωλειών τροφίμων κατά 

μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι το 2030. Προς την επίτευξη του στόχου 

αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν και να 

αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη των αποβλήτων 

τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων, σύμφωνα με τη σχετική 

κατ΄εξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θεσπίζει κοινή μεθοδολογία και 

ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων 

τροφίμων. Σύμφωνα με την κατ΄εξουσιοδότηση πράξη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν 

ανά τετραετία λεπτομερή μέτρηση και ανάλυση των αποβλήτων τροφίμων που παράγονται σε 

όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων θα 

αρχίσει το 2020. Εν όψει των πιο πάνω υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή 

αναλυτικής μελέτης για την αρχική μέτρηση και αξιολόγηση των αποβλήτων τροφίμων που 

παράγονται στην Κύπρο. Η μελέτη θα καθορίσει τις κατάλληλες στατιστικές μεθόδους για κάθε 

στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, θα προχωρήσει στη μέτρηση των ποσοτήτων 

αποβλήτων τροφίμων και να καθορίσει τη μέθοδο υπολογισμού των επιπέδων αποβλήτων 

τροφίμων που θα υποβάλλονται κατά τα ενδιάμεσα έτη πριν τη διεξαγωγή της επόμενης 

λεπτομερούς καταγραφής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρότασης της Επιτροπής. Η μελέτη 

θα επαναλαμβάνεται ανά τετραετία Συνολικό κόστος  €40.000, 2019 -€10.000, 2020- €28.500   
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7. Μελέτη μέτρησης των πλαστικών μιας χρήσης - €9.500 

 

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση Οδηγίας για τη μείωση των 

επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η οποία αποσκοπεί στη μείωση 

της κατανάλωσης ή την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ορισμένων πλαστικών 

προϊόντων μιας χρήσης. Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν ανά 

έτος δεδομένα αναφορικά με τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που τίθενται στην αγορά και 

την κατανάλωση τους, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συλλέγονται χωριστά, τα 

αλιευτικά εργαλεία που περιέχουν πλαστικά και τοποθετούνται στην αγορά και τα απόβλητα 

τους που συλλέγονται, και την περιεκτικότητα των πλαστικών φιαλών σε ανακυκλωμένες ύλες. 

Για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Οδηγία και την κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξη είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μελέτης για την αρχική συλλογή των 

δεδομένων που απαιτούνται και την αξιολόγηση των ποσοτήτων πλαστικών που τοποθετούνται 

στην κυπριακή αγορά και καταναλώνονται. Αναμένεται ότι η πρώτη μελέτη θα αρχίσει το 2020 

και θα ολοκληρωθεί εντός του 2021 με συνολικό κόστος τα  €30.000. Η πρώτη υποβολή 

στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι το 2022 και ακολούθως, η συλλογή και 

υποβολή των δεδομένων για τα πλαστικά μιας χρήσης θα γίνεται σε ετήσια βάση. 

 

8. Μελέτη εξορθολογισμού των στοιχείων που συλλέγονται για τα απόβλητα - €31.350 

 

Με βάση τις πρόνοιες των Οδηγίων 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,  94/62/ΕΚ για τις 

συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών και 99/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή 

αποβλήτων, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέσα από το πακέτο της κυκλικής οικονομίας, τα 

κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στοιχεία, ανά έτος, για τις ποσότητες αποβλήτων που 

παράγονται για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων και κυρίως τα δημοτικά απόβλητα, 

συμπεριλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων (τροφικά απόβλητα και απόβλητα 

κήπων και πάρκων), και των ποσοτήτων που τυγχάνουν ανακύκλωσης ή άλλης επεξεργασίας ή 

που καταλήγουν σε χώρους ταφής. Σήμερα τα διαθέσιμα στοιχεία συλλέγονται από διάφορες 

πηγές, όπως τη Στατιστική Υπηρεσία και τους παραγωγούς και κατόχους αποβλήτων και 

αδειοδοτημένους συλλέκτες και διαχειριστές αποβλήτων. Η συλλογή στοιχείων από 

διαφορετικές πηγές και η επεξεργασία τους, βάση διαφορετικών μεθοδολογιών που 

χρησιμοποιούνται έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή δεικτών με απόκλιση/σφάλμα όσον 

αφορά την παρουσίαση της πραγματικής εικόνας παραγωγής αποβλήτων στην Κύπρο και την 

πρόοδο που επιτυγχάνεται στη διαχείριση αποβλήτων. Το πρόβλημα παρουσίασης πραγματικών 

ποσοτικών δεδομένων εστιάζεται στους εισαγωγείς προϊόντων (εφαρμογή ευθύνης παραγωγού) 

που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για εγγραφή τους σε συλλογικά συστήματα 

διαχείρισης αποβλήτων (συσκευασίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικοί εξοπλισμού, μπαταριών 

και ελαστικών) αλλά και στους διαχειριστές αποβλήτων που μπορεί να δηλώνουν στοιχεία με 

σφάλμα ή και ακόμα λόγω μη έγκαιρης ή καθόλου υποβολής των στοιχείων αυτών. Εν όψει και 

των πρόσφατων τροποποιήσεων των εν λόγω Οδηγιών, στα πλαίσια του πακέτου κυκλικής 

οικονομίας και των νέων προνοιών που αφορούν την ετήσια υποβολή στοιχείων σύμφωνα με 

συγκεκριμένες ενιαίες μεθοδολογίες μέτρησης των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων, κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή μελέτης για την εκ νέου καταγραφή, 

επικαιροποίηση και αξιολόγηση των ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο και 

τη διαχείριση τους, στη βάση και των μεθοδολογιών που έχουν προταθεί και αναπτυχθεί στο 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταγραφή αυτή θα συμβάλει επίσης στην αξιολόγηση της απόστασης 

από τους ευρωπαϊκούς στόχους και στην επικείμενη αναθεώρηση της εθνικής Στρατηγικής για 

τη Διαχείριση Αποβλήτων 2015-2021.          

Συνολικό κόστος  €35.000: 2019 - €2.000, 2020 - €31.350 
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Γ. Μελέτες σε θέματα κλιματικής δράσης (€114.000): 

 

Η ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προβλέπεται 

από (α) τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, (β) το 

Πρωτόκολλο του Κιότο, (γ) τον Κανονισμό ΕΕ 525/2013 σχετικά με τον μηχανισμό 

παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και 

άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος 

και την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και (δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 749/2014 σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την εξέταση 

των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 525/2013. 

 

9.1. Ετοιμασία των ετήσιων εθνικών απογραφών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - €47.500 

 

Η έκθεση περιλαμβάνει την ετοιμασία των εθνικών απογραφών αερίων του θερμοκηπίου για 

τους τομείς Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Χρήση Διαλυτών, Γεωργία, Χρήσεις Γης, 

Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία και Απόβλητα, για τα έτη 1990-2017 και 

υποβάλλεται ετήσια. 

 

9.2. Ετοιμασία των ετήσιων εθνικών προβλέψεων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου - €38.000 

 

Η έκθεση περιλαμβάνει την ετοιμασία των εθνικών προβλέψεων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου για τους τομείς Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες και Χρήση Διαλυτών, 

Γεωργία, Χρήσεις Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία και Απόβλητα, μέχρι το 

2050. Η απαιτούμενη έκθεση υποβάλλεται κάθε δύο χρόνια και η επόμενη είναι το 2021.  

 

9.3. Ετοιμασία εθνικού συστήματος ετοιμασίας απογραφών εκπομπών από τον τομέα Χρήσεις 

Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία - €9.500 

 

Η έκθεση περιλαμβάνει την ετοιμασία των εθνικών απογραφών αερίων του θερμοκηπίου από 

τον τομέα Χρήσεις Γης, Αλλαγές στις Χρήσεις Γης και Δασοκομία για τα έτη 1990-2017. 

 

10.  Οριστικοποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα - €19.000 

 

Οριστικοποίηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει των σχολίων και 

παρατηρήσεων που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριου του 2020. Το 

τελικό Εθνικό Σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

βάσει του Κανονισμού Αρ. (ΕΕ) 2018/1999, τον Δεκέμβριο 2019. Αμέσως μετά, το Σχέδιο θα 

τύχει αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως προς αν οι στόχοι, οι επιδιώξεις και οι 

συνεισφορές των κρατών μελών επαρκούν για τη συλλογική επίτευξη των στόχων της 

Ενεργειακής Ένωσης και, των επιδιώξεων του πλαισίου για την ενέργεια και το κλίμα για το 

2030 της Ένωσης. Η εν λόγω εργασία θα αναλάβει την συλλογή όλων των κειμένων από τους 

εμπλεκόμενους και την επεξεργασία του τελικού κειμένου, ώστε να ανταποκρίνεται στα σχόλια 

που θα ληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

Δ. Μελέτες σε θέματα ελέγχου της ρύπανσης (€13.500): 

 

11. Εφαρμογή προνοιών της νομοθεσίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης - €9.500 

 

Εκπόνηση μελέτης για καταρτισμό ταυτοτήτων για νέες περιοχές Νερών Κολύμβησης σύμφωνα 

με τον περί Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου 57(Ι)2008. 

Μέχρι σήμερα, έχουν καταρτιστεί ταυτότητες για 113 περιοχές νερών κολύμβησης. Μετά από 

αιτήματα που υποβάλλονται από τις Τοπικές Αρχές, εξετάζεται η κατάρτιση ταυτοτήτων για 

νέες περιοχές. 
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12. Έκθεση σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας  κατά 

της Ρυπάνσεως Προερχόμενης εκ Χερσαίων Πηγών (Κυρωτικός) Νόμος του 1987. Ν. 266/87 -

€5.000: 

 

Ετοιμασία της έκθεσης για την περίοδο 2018-2019 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 

σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Κύπρου. Η έκθεση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (α) 

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

πρωτοκόλλου. (β) δεδομένα που προκύπτουν από τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 8 του 

παρόντος πρωτοκόλλου· (γ) ποσότητες των ρύπων που απορρίπτονται από τα εδάφη τους (δ) 

σχέδια δράσης, προγράμματα και μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 15 

του πρωτοκόλλου. 

 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €209.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Αγορά Υπηρεσιών για ελέγχους και επιθεωρήσεις - €28.500 

 

Αγορά υπηρεσιών μέχρι 5 ατόμων για επίβλεψη της εφαρμογής των όρων περιβαλλοντικών 

αδειών και ευρύτερα νόμων στους τομείς ελέγχου της ρύπανσης, διαχείρισης αποβλήτων και 

περιβαλλοντικών γνωματεύσεων. 

 

2. Παρακολούθηση και προστασία των ειδών και οικοτόπων για την ετοιμασία της 6ετούς 

έκθεσης 2013 – 2018, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και την αντίστοιχη νομοθεσία περί 

Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003 και 2006 - 

€47.500 

 
Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή των σχεδίων παρακολούθησης  ειδών και οικοτόπων ώστε 

να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από την πιο πάνω 

Οδηγία. Τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία της 6ετούς 

Έκθεσης που υποβάλλεται στην Ε.Ε., σχετικά με την κατάσταση των ειδών και οικοτόπων, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της αντίστοιχης 

εναρμονιστικής Νομοθεσίας 153(Ι)/2003 και 131(Ι)/2006. Η έκθεση της Οδηγίας για τους 

Οικότοπους 92/43/ΕΟΚ υποβάλλεται κάθε έξι (6) χρόνια (2013-2018, 2019-2024 κ.ο.κ).  

 

3. Ενημέρωση βάσης δεδομένων καταμέτρησης και κατηγοριοποίησης των φθοριούχων αερίων, 

των ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ή άλλων ψυκτικών μέσων που 

υπάρχουν στην Κύπρο σε παντός είδους εξοπλισμό (ψύξη/ κλιματισμό/ πυρόσβεση), ανά 

τοποθεσία που βρίσκεται ο εξοπλισμός – €5.700 

 

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω βάσης δεδομένων, και έχοντας υπόψη ότι τα δεδομένα στον 

τομέα της ψύξης και κλιματισμού αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, κρίνεται αναγκαίο τα 

δεδομένα των βάσεων, ανά επαρχία, να αναθεωρούνται ετησίως, ώστε τα αποτελέσματα να 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με βάση τα στοιχεία, εξάγονται σημαντικά 

αποτελέσματα για τα θέματα χρήσης και διαχείρισης φθοριούχων αερίων που έχουν άμεση 

σχέση με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας ως προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και 

διεθνείς συμβάσεις και συγκεκριμένα: (α) τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή, (β) το Πρωτόκολλο του Κιότο, (γ) τον Κανονισμό ΕΕ 525/2013 σχετικά με 

τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 

αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ και (δ) τον 

Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 749/2014 σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις 

διαδικασίες υποβολής και την εξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη 
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σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου. 

4. Εποπτεία των έργων κατασκευής και της λειτουργίας της μαρίνας Αγίας Νάπας - €11.875 

 

Σύμφωνα με Περιβαλλοντική Γνωμάτευση που εξέδωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος το 2016 στα 

πλαίσια των περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον Νόμων του 2005 μέχρι 2014 

αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία της Μαρίνας Αγίας Νάπας προνοείται η 

παρακολούθηση των όρων της Γνωμάτευσης από την Περιβαλλοντική Αρχή. Για να γίνει 

εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των όρων, απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση 

των έργων κατασκευής ή/και εν μέρει λειτουργίας του έργου για περίοδο πέντε ετών (2017 – 

2021).  

 

5. Υλοποίηση Μητρώου Εγγεγραμμένων Μελετητών, Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον - €5.700 

 

Η δημιουργία του μητρώου πηγάζει από τον περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 

από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2018 και τη σχετική Οδηγία 2014/52/ΕΕ.  

 

6. Έκθεση για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Κύπρο - €19.000 

 

Η Έκθεση αξιολογεί την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Κύπρο, των τάσεων και 

προοπτικών για την επίτευξη του οράματος του 2050. Η Έκθεση περιλαμβάνει δείκτες για την 

εφαρμογή περιβαλλοντικών και κλιματικών πολιτικών (προστασία της φύσης, μείωση 

ρύπανσης, διαχείριση αποβλήτων θεματικές ενότητες του περιβάλλοντος , κ.α.). Η Έκθεση θα 

λάβει υπόψη την Έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη (State of the 

Environment Report 2020) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η προηγούμενη 

αντίστοιχη Έκθεση για την Κύπρο δημοσιεύτηκε το 2015. Πηγάζει από τη Σύμβαση του 

Αάρχους, τη σχετική Οδηγία 2003/4/ΕΚ και το Νόμο (Ν.119(Ι)/2004) για την πρόσβαση του 

κοινού σε πληροφορίες που είναι σχετικές με το περιβάλλον. 
 

7. Επιθεωρήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου Ν.82(Ι)/2009 - €2.375 

 

Αγορά υπηρεσιών μέχρι δύο ανεξάρτητων εμπειρογνώμονων για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων 

στις εγκαταστάσεις κατηγορίας Α που εμπίπτουν στον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο.  

8. Έλεγχος της εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού για τον Υδράργυρο (ΕΕ) 2017/852 - 

€9.500.  

 

Αγορά υπηρεσιών για τον έλεγχο και την εφαρμογή του άρθρου 10 που αφορούν τους 

περιορισμούς της χρήσης οδοντιατρικών αμαλγαμάτων σε ασθενείς από τους οδοντίατρους και 

την ορθή διαχείριση των αποβλήτων αμαλγαμάτων. 

 

9. Ετοιμασία Γενικών Όρων σε ειδικές ροές βιομηχανικών ή κτηνοτροφικών αποβλήτων 

σχετικά με την προστασία των νερών και του εδάφους σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της 

Ρύπανσης των Νερών Νόμους του 2002 έως 2013 - €28.500 

 

Αγορά υπηρεσιών για ετοιμασία μέχρι και 10 διαφορετικών ειδών σετ Γενικών Όρων, τα οποία, 

σύμφωνα με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμων του 2002  έως 2013, μπορεί 

να εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ως Διατάγματα, τα 

οποία θα περιλαμβάνουν όρους και μέτρα που θα ισχύουν για όλους τους Φορείς 

Εκμετάλλευσης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων. 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1213 –ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

137 

 

10. Δημιουργία ηλεκτρονικού εργαλείου, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια φιλική 

προς τον χρήστη διεπαφή (user friendly interface), για την πιο εύκολη καταχώρηση στοιχείων 

σε μια βάση δεδομένων (σε μορφή Access) που έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (ΕΕ) βάσει της Απόφασης της ΕΕ με Αρ. 1135/2018 - €4.750. 

 
Το πιο πάνω εργαλείο θα βοηθήσει σημαντικά στην ετοιμασία και έγκαιρη υποβολή διαφόρων 

εκθέσεων προς την ΕΕ.  Η βάση δεδομένων αποτελεί μέρος μιας κεντρικής βάσης δεδομένων 

που ονομάζεται «EU Registry», στην οποία όλα τα κράτη μέλη (ΚΜ) θα έχουν καταχωρημένα 

τα στοιχεία αναγνώρισης (administrative data) των βιομηχανικών και κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στα πλαίσια της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ για τις Βιομηχανικές 

Εκπομπές (Οδηγία IED) και του Κανονισμού 166/2006 για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (Κανονισμός E-PRTR). Επιπλέον, αυτή η κεντρική 

βάση δεδομένων θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά εργαλεία που 

ήδη χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού E-PRTR.  

 

11. Μελέτη για τις ανάγκες του Τμήματος σε ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και 

ηλεκτρονικά εργαλεία, καθώς και ετοιμασία προδιαγραφών για προκήρυξη διαγωνισμού/ων για 

την υλοποίηση τους - €43.700 

 

Οι ανάγκες σε πληροφοριακά συστήματα πηγάζουν από τις διάφορες υποχρεώσεις που έχει το 

Τμήμα ως προς την διάχυση και πληροφόρηση του κοινού σε περιβαλλοντικά δεδομένα τα 

οποία να είναι εύκολα προσβάσιμα, καθώς και στην ανάγκη ηλεκτρονικής συμπλήρωσης 

αιτήσεων και υποβολής στοιχείων από αιτητές, εγκαταστάσεις και παραγωγούς αποβλήτων 

κ.λπ. 

 

12. Εφαρμογή του EMAS στο Τμήμα Περιβάλλοντος - €1.900 

Κάλυψη εξόδων για δράσεις εξοικονόμησης και περιορισμού των επιπτώσεων από τις 

δραστηριότητες του Τμήματος στο περιβάλλον. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€40.000 που προορίζονται να καλύψουν:  

  € 

1. Οικονομική αποζημίωση μελών-ιδιωτών που συμμετέχουν σε 

συνεδριάσεις επιτροπών που συστήθηκαν για την εφαρμογή νόμων υπό 

την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. 

10.000 

 

 

2. 

 

3. 

Οικονομική αποζημίωση εμπειρογνωμόνων που καλεί η 

Περιβαλλοντική Αρχή για αξιολόγηση μελετών. 

Εφάπαξ χορηγία στην Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων 

Κύπρου (ΟΠΟΚ) 

20.000 

 

  

10.000 

 Σύνολο 40.000 

(Άρθρο 04104.2 «Χορηγία σε Συμβούλια, Συνδέσμους και Οργανώσεις»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους   

€45.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

  € 

1. (α) Επιχορήγηση του κόστους τεχνικής βοήθειας για την εγκαθίδρυση του 

συστήματος «Environmental Management Audit Scheme (EMAS)»  

Αφορά την επιχορήγηση σε εταιρείες και οργανισμούς, και καλύπτει μέρος 

των εξόδων του συμβούλου και του επαληθευτή. Υπολογίζεται να διατηρηθεί 

η κάλυψη στο 70% των εξόδων τους με μέγιστο ποσό τα €2.500 για κάθε 

επιχείρηση/οργανισμό. 

(β) Βραβεία ΕMAS 

Κόστος για πλακέτες του EMAS που τυπώνονται και αποδίδονται στις 

επιχειρήσεις και οργανισμούς που εφαρμόζουν για πρώτη φορά το EMAS, το 

κόστος αγοράς επάθλου για βράβευση, καθώς και το κόστος της τελετής 

απονομής των βραβείων. 

19.000 

 

 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εθελοντικές Συμφωνίες 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 

2015 – 2021(Απόφ.Υ.Σ με αρ.79.717 και ημερ. 5/11/2015) και του Εθνικού 

Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2015 – 2021 (Απόφ. Υ.Σ. 

αρ. 79.716 και ημερ. 5/11/2015) προβλέπεται η προώθηση εθελοντικών 

συμφωνιών για εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής οργανικών και 

ανακυκλώσιμων αποβλήτων και εφαρμογή δράσεων πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας,  επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα, 

τοπικών αρχών και φορέων της αλυσίδας προμήθειας τροφίμων ή/και άλλων 

προϊόντων. 

25.000 

 Σύνολο 45.000 

(Άρθρο 04283.3 «Χορηγίες και Χρηματοδοτήσεις για Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Προστασία και Επαναφορά Περιβάλλοντος 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση Εξωτερικών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€62.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

  € 

1. Δαπάνες μεταφοράς ποσοτήτων αποβλήτων αμιάντου για την επιχείρηση 

ταφής τους στο Μεταλλείο Αμιάντου, με την προϋπόθεση συγκατάθεσης της 

Κοινότητας Αμιάντου. Επίσης, κάλυψη του κόστους συλλογής από 

ανεξέλεγκτες απορρίψεις και τυχόν έξοδα για την επιχείρηση ταφής τους. 

12.000 

2. Δαπάνες πρόληψης ή αντιμετώπισης καταστάσεων που προκαλούνται από 

έκτακτα περιστατικά και ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον, όπως 

διαρροές επικίνδυνων αποβλήτων, τροχαία ατυχήματα τα οποία προκαλούν 

διαρροή στο περιβάλλον επικίνδυνων υγρών ή εύφλεκτων ουσιών καθώς 

επίσης και άλλα περιστατικά που αφορούν κινδύνους που απειλούν 

οποιαδήποτε είδη της χλωρίδας και πανίδας. Επίσης αφορούν δαπάνες 

επαναφοράς/ αποκατάστασης/ απορρύπανσης περιβάλλοντος όπου έχει 

διαπιστωθεί ρύπανση/υποβάθμιση.  Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων, 

διερεύνηση περιστατικών, δειγματοληψίες και αναλύσεις, μετάκληση 

ειδικών, άμεσο καθαρισμό χώρων ρυπασμένων, ενταφιασμό ρυπασμένου 

25.000 
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χώματος, αγορά υπηρεσιών εξαγωγής ή αποθήκευσης επικίνδυνων ουσιών 

προστασίας κ.λπ..  

 

3. Καθαρισμός της υπαίθρου από απόβλητα, με βάση Σχέδιο Δράσης για την 

Απομάκρυνση Στερεών Αποβλήτων από την κυπριακή ύπαιθρο, το οποίο 

εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (2007).   Επαναξιολόγηση ή και 

έναρξη της σταδιακής αποκατάστασης της υπαίθρου, με σημεία έναρξης 

αυτά με υψηλό κίνδυνο ρύπανσης του εδάφους και των νερών. 

25.000 

 Σύνολο 62.000 

(Άρθρο 03418.2 «Διαχείριση Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €62.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη διαμόρφωσης, οργάνωσης και εκτέλεσης 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση των 

οποίων προτείνονται οπτικοακουστικά μέσα, εποπτικά και άλλα μέσα, δαπάνες για πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκστρατείες ενίσχυσης περιβαλλοντικής συνείδησης και 

συνδιοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Συγκεκριμένα η προτεινόμενη πρόνοια 

προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες: 

              € 

1. Διοργάνωση εκδηλώσεων για την εβδομάδα περιβάλλοντος. 1.500 

2. Δράσεις δημοσιότητας, εκδόσεις και άλλες δράσεις στο  πλαίσιο της 

Στρατηγικής και του Σχεδίου  Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση 

Παράκτιων Ζωνών 2018 – 2028, διασφαλίζοντας ότι το κοινό θα έχει συνεχή 

πληροφόρηση για την Υλοποίηση  του Σχεδίου  Δράσης.  Μέρος   του  έργου  

δύναται     να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο «Θάλασσα 2014-

2020». 

3.000 

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τη μέρα βιοποικιλότητας, θορύβου, Natura, 

απερήμωσης, υγροβιότοπων, ανακύκλωσης, συμμετοχή σε περιβαλλοντικού 

περιεχομένου εκθέσεις, κ.λπ.. 

6.000 

4. Συμμετοχή του Τμήματος στην έκθεση «SAVEENERGY” που διοργανώνει η 

ΟΕΒ. 

3.000 

5. Εκδοτικό πρόγραμμα και εξασφάλιση ενημερωτικού υλικού από άλλες χώρες 

ή οργανισμούς με σκοπό τη μετάφραση και αναπαραγωγή του, εκτύπωση 

ενημερωτικού υλικού, ειδικές εκδόσεις (Έκθεση για την Κατάσταση του 

Περιβάλλοντος, Οδηγοί για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, 

Οδηγοί για τη Σύμβαση ESPOO και τη Σύμβαση Αάρχους). 

5.000 

6. Προώθηση των πράσινων εργαλείων ECOLABEL, GPP (Green Public 

Procurement). 

2.000 

7. Σεμινάρια για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού για 

τη νέα νομοθεσία για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από έργα. 

2.000 

8. 

 

 

 

Διοργάνωση εβδομάδας πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και κυκλικής 

οικονομίας. Το Τμήμα αναλαμβάνει το συντονισμό των δράσεων εκ μέρους 

της Κύπρου για την εβδομάδα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση τα τέσσερα εγκεκριμένα από το Υπουργικό 

Συμβούλιο σχέδια διαχείρισης αποβλήτων, απαιτούνται ενημερωτικές 

εκστρατείες για τη μείωση χρήσης πλαστικών σακούλων, πλαστικών 

μπουκάλων, ΑΗΗΕ, μπαταριών κ.α.. 

10.000 

 

 

 

 

9. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή. 

Οι εκστρατείες θα καλύψουν τόσο θέματα μείωσης της εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου καθώς και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των 

μέτρων προσαρμογής τους. 

5.000 
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10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13.  

Εκστρατείες ενημέρωσης για τη μείωση και διαχείριση και χωριστή συλλογή 

συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων που άπτονται ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.  

Διοργάνωση διαβούλευσης και ενημέρωσης για την εφαρμογή νομοθετικών 

ρυθμίσεων στα θέματα υδρογονανθράκων. 

Αγορά διαφημιστικού υλικού (ρούχινες τσάντες, καπελάκια, στυλό, καλαμάκια) 

το οποίο δίνεται στο κοινό σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ή 

συμμετέχει το Τμήμα. 

Ενημερωτική εκστρατεία για το έδαφος (απορρύπανση, σφράγιση κ.α.) 

 

15.000 

 

500 

 

5.000 

 

 

4.000 

 Σύνολο  62.000 

(Άρθρο 03702.3 «Ενημερωτικές Εκστρατείες»)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€100.500 που προορίζονται να καλύψουν  τις δαπάνες για την προστασία και διαχείριση των 

αλυκών Λάρνακας ως ακολούθως: 

              € 

1. Συντήρηση του μονοπατιού από τον Δήμο Λάρνακας. 7.000 

2. Αποκατάσταση δέντρων και συντήρηση έργων που έγιναν στην περιοχή. 5.000 

3. Έξοδα για παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των νερών στην 

περιοχή των Αλυκών. 

3.000 

4. Εργασίες καθαριότητας στην ευρύτερη περιοχή των Αλυκών και κόστος 

συντήρησης αποχωρητηρίων από τον Δήμο Λάρνακας.  

7.000 

5. Κόστος περίφραξης ευαίσθητων περιοχών. 10.000 

6. Κατασκευή πινακίδων και άλλων υποδομών.   10.000 

7. 

8. 

9. 

Απομάκρυνση Ξενικών Ειδών 

Αγορά βιολογικού εντομοκτόνου για καταπολέμηση χειρονόμων. 

Σχεδιασμός και δημιουργία μονοπατιού της φύσης. 

8.000 

500 

50.000 

 Σύνολο 100.500 

 

(Άρθρο 08860.3 «Προστασία και Διαχείριση των Αλυκών Λάρνακας»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 –Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €738.430 που 

προορίζονται να καλύψουν συμμετοχή σε σχέδια που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του 

Προγράμματος LIFE+ ως ακολούθως: 

  € 

1. LIFE 14/CCM/CY/000990 – LIFEORGANICO 3.500 

2. LIFE 14 CAP/CY/000006 – CYCLAMEN  160.700 

3. LIFE 15 CCA/CY/000086 – LIFE URBANPROOF 90.500 

4. LIFE 17 NAT/IT/000565 - LIFE CALLIOPE          42.500 

5. LIFE 18 IPE/CY/000006 LIFE IP PLYSIS 441.230 

 Σύνολο 738.430 

 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Δίνουμε αξία στους πολίτες μας με την ανάπτυξη ενός κράτους δικαίου, με την ενδυνάμωση 

του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, και την αρτιότερη και ταχύτερη πρόσβαση 

στη δικαιοσύνη, τη διαφύλαξη και το σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και των δικαιωμάτων τους, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη 

διασφάλιση της έννομης προστασίας, τη σχεδίαση και εφαρμογή της σωφρονιστικής 

πολιτικής της χώρας, και την προαγωγή της διαφάνειας σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου με 

τον ενεργό έλεγχο των πολιτών. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Το όραμα μας είναι η εδραίωση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος δικαιοσύνης, που 

θα είναι λιγότερο δαπανηρό και θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και ποιότητα στην απονομή 

της δικαιοσύνης.  Χωρίς καμία διάκριση, η προστασία των πολιτών, ο σεβασμός των 

θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων τους, η αποκατάσταση των θυμάτων και η 

αναμόρφωση των κρατουμένων, επισφραγίζουν το «κοινωνικό συμβόλαιο» μας με τους 

πολίτες. 

 

ΑΞΙΕΣ 

• ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – Διασφαλίζουμε την ισότητα όλων των πολιτών και το δικαίωμα ίσης 

προστασίας.   Διασφαλίζουμε την κυβέρνηση της Πολιτείας στην οποία εδρεύει η 

επικράτηση και πραγμάτωση της δικαιοσύνης, απεξαρτημένη από παρεμβάσεις και 

απαλλαγμένη από ανισότητες και αδικίες.  Με τη δίκαιη και αμερόληπτη εφαρμογή και 

τήρηση των νόμων, καθώς και την ακριβοδίκαιη μεταχείριση, επενδύουμε στη σχέση 

πολίτη και δικαιοσύνης. 

• ΙΣΟΤΗΤΑ – Εργαζόμαστε για την ανατροπή νοοτροπιών και συμπεριφορών που 

συνιστούν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Προάγουμε τη κοινωνική ισότητα σε ατομικό 

και συλλογικό επίπεδο, διασφαλίζοντας τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή, η οποία 

διαχέεται στη συλλογική έννομη τάξη, όπου όλοι οι πολίτες αντιμετωπίζονται δίκαια και 

χωρίς προκατάληψη, με σεβασμό στη διαφορετικότητά τους. 

•  ΣΕΒΑΣΜΟΣ – Εκτιμούμε και δίνουμε αξία στους πολίτες. Εργαζόμαστε μαζί για την 

επίτευξη κοινών στόχων, διασφαλίζουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καλλιεργώντας και εμπνέοντας την εκτίμηση, ειλικρίνεια 

και διάλογο και δημιουργώντας αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, τήρησης και 

συμμόρφωσης στους νόμους. 

•  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – Εργαζόμαστε μαζί για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας. 

Εργαζόμαστε και προωθούμε την αποκατάσταση και επανατοποθέτηση της διαφάνειας 

και της ακεραιότητας στη συνείδηση των πολιτών, χωρίς αστερίσκους, εξαιρέσεις και 

κατηγορίες, την επανάκτηση της εκτίμησής τους σε αρχές και αξίες, όπως η αλήθεια, η 

αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη, η αξιοκρατία, η συνέπεια και ευθύνη, σπάζοντας τη σιωπή 

και την απάθεια, και παρέχοντας ανάλογους μηχανισμούς προστασίας και επιβράβευσης. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

• Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

• Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύλαξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

• Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών. 

• Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 

Πολιτικοί Διορισμοί) 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στη Διευθύντρια του 

Τομέα Δικαιοσύνης (Κλίμακα Α15(i)). 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€320.625 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

Α.   1. Συμβούλιο Εγκληματικότητας :                                                             €  
  

Οι Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 

57.457, ημερομηνίας 24/2/2003 και αρ. 59.398  

ημερομηνίας 18/2/2004 είναι σχετικές Το Συμβούλιο 

αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και στις 

αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η διαμόρφωση 

πολιτικής και η παρακολούθηση της σε θέματα που 

σχετίζονται με την πρόληψη της εγκληματικότητας 

και τη μεταχείριση αδικοπραγούντων. 

 

  

 (α) Έξοδα συνεδριάσεων του Συμβουλίου 

Εγκληματικότητας. 

   

     950 

 

 

 
(β)   Προληπτικά Προγράμματα  

 Συνέχιση του παρεμβατικού ερευνητικού 

προγράμματος  χαρακτήρων παιδιών και εφήβων  

«ΑΡΕΤΗ», 

 Έξοδα  που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία 

των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της 

Παραβατικότητας, διενέργειας σεμιναρίων, 

διαβουλεύσεων, εκστρατείες ενημέρωσης και την 

επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος.                                                      

 

 

25.650 

 

 

 

 

 

                  

9.500            
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(γ) Βράβευση Σχολείων που εφαρμόζουν καλές 

πολιτικές       πρόληψης και αντιμετώπισης της  

νεανικής παραβατικότητας. 

 

4.275                      

       € 

 (δ) Αξιολόγηση υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της 

Εγκληματικότητας 2012-2017 και ετοιμασία νέου 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2018-2023. 

 

 

 

 7.600 

 

 

 

47.975 

   

 2.     

 

Συμβούλιο Φυλακών:   

Σύσταση με βάση το άρθρο 22 των περί Φυλακών 

Νόμων του 1996-2015, για να μεριμνά για την 

εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών σε σχέση με την 

εφαρμογή του Νόμου και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών. Αποτελείται συνολικά 

από επτά (7) μέλη, με θητεία δύο χρόνων, από 

01/2/2019 έως τις 31/1/2022. (Απόφαση Υπ.Συμβ. με 

αρ. 86.788 και  ημερ. 31/1/2019). 

  

 Αμοιβή τεσσάρων (4) ιδιωτών μελών του 

Συμβουλίου προς   €70 για την κάθε συνεδρία καθώς 

και για την κάθε συνάντηση με κατάδικους με 

μέγιστο αριθμό συναντήσεων δύο ανά μήνα για το 

κάθε μέλος (Απόφαση Υπ. Συμβ.Αρ.  69.301 ημερ. 

23/9/2009). Επίσης, παραχωρείται επίδομα ταξιδιού 

ποσού €0,1453/χλμ για μέλος που διαμένει σε πόλη 

εκτός της Λευκωσίας και ταξιδεύει στη Λευκωσία 

για τους πιο πάνω λόγους.    

                       

  

 

 

 

 

 

 

2.850 

 

  3.   

 

Συμβούλιο Αποφυλάκισης  Κρατουμένων Επ’ 

Αδεία: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Σύσταση με βάση το άρθρο 14 των Περί Φυλακών 

Νόμων του 1996 – 2015, με εξουσία να εξετάζει και 

να αποφασίζει επί γραπτών αιτημάτων κρατουμένων 

για αποφυλάκισή τους επ’ αδεία, προκειμένου να 

εκτίσουν το υπόλοιπο μέρος της φυλάκισης εκτός 

των Φυλακών, υπό τους όρους και τους 

περιορισμούς που θέτει το Συμβούλιο. Αποτελείται 

από πέντε (5) μέλη και τους καταβάλλεται κατ’ 

αποκοπή αποζημίωση €70 τόσο ανά συνεδρία του 

Συμβουλίου όσο και ανά συνέντευξη κρατουμένου. 

Στα Μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται επίδομα 

ταξιδίου ποσού €0,1453/χλμ., για τις μετακινήσεις 

τους  εκτός του τόπου διαμονής τους, είτε για 

σκοπούς συμμετοχής σε συνεδρίες του Συμβουλίου 

είτε για σκοπούς συνέντευξης κρατουμένου. 

(Απόφαση Υπ.  Συμβ. Αρ. 76.664 ημερ. 19/3/2014).   

Επίσης καλύπτεται η αμοιβή των Επιτηρητών που 

διορίζονται από το Συμβούλιο η οποία καθορίστηκε 

στα €15 την ώρα (Απόφαση Υπ.  Συμβ. Αρ. 71.995 

ημερ.19/4/2011). 

Καλύπτονται επίσης τα έξοδα που αφορούν τις  

μεταφράσεις των αποφάσεων του Συμβούλιο 

Αποφυλάκισης  Κρατουμένων Επ’ Αδεία, τα έξοδα 

διερμηνείας κατά τις συνεντεύξεις και τα έξοδα 

αγοράς εξοπλισμού για διεξαγωγή ελέγχου 

νάρκοτεστ από το Τμήμα Φυλακών και τα έξοδα 
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επιμόρφωσης τριάντα (30) Επιτηρητών για ενίσχυση 

των δεξιοτήτων τους.                     

 

 

240.350 

 

4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Έξοδα που αφορούν την ετοιμασία, διαβούλευση, 

έκδοση, εφαρμογή και επιστημονική υποστήριξη για 

την εφαρμογή της Στρατηγικής και Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Προαγωγή και Προστασία των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη σύσταση 

Υπουργικής Επιτροπής για την ετοιμασία και 

εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.                         

 

  

 

 

 

 

 

9.500 

5. Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας: 

 

Σύσταση με Απόφαση του Υπ. Συμβ. με αρ. 82.553 

και ημερομηνία 18/5/2017. Αποστολή του η 

αξιολόγηση, ανάλυση και παρακολούθηση, με βάση 

στατιστικά στοιχεία, των μεταβλητών των οδικών 

συγκρούσεων και παραβάσεων, η παρακολούθηση 

των θεμάτων της οδικής ασφάλειας, η διεξαγωγή 

ερευνών και μελετών και η υποβολή εισηγήσεων για 

συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές 

πρόληψης των τροχαίων οδικών συγκρούσεων. 

Διοικείται από Συμβούλιο το οποίο προεδρεύεται 

από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. 

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς και 

εκπροσώπους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

 

(α) Έξοδα συνεδριάσεων του Επιστημονικού 

Κέντρου (αμοιβή μελών) 

 

(β) Προγράμματα/Δράσεις για την Οδική Ασφάλεια 

  Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου / 

σεμιναρίου / ημερίδας σε συνεργασία με 

εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και το εξωτερικό  

 Ετοιμασία Ετήσιων Εκθέσεων, τριμηνιαίων 

και εξαμηνιαίων δελτίων  (προόδου / αξιολόγησης) 

όπου θα παρουσιάζεται η γενική κατάσταση σε ότι, 

αφορά την οδική ασφάλεια στην Κύπρο και τα 

σημαντικότερα στοιχεία που θα αφορούν τις 

τροχαίες οδικές συγκρούσεις και τις επιπτώσεις τους.  

 Σύνθεση και διάχυση έγκυρης και έγκαιρης 

πληροφόρησης στην κοινωνία, για την πρόκληση 

των τροχαίων οδικών συγκρούσεων και επιθετικών 

συμπεριφορών κατά την οδήγηση στην Κύπρο. 

 Δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με 

χρήσιμες πληροφορίες, πορίσματα μελετών και 

επιστημονικές τοποθετήσεις σε ζητήματα που 

αφορούν την οδική ασφάλεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.750 

 

9.500 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.250 
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6. Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για 

Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων: 

 

Έξοδα λειτουργίας της Αρχής Εποπτείας 

Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής 

Φύσης κατά Ανηλίκων που συστάθηκε με βάση την 

Απόφαση του Υπ. Συμβ. με αρ. 77.660 και ημερ. 

30/9/2014, σύμφωνα με το άρθρο 47 του περί της 

Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης  

Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου 

(Ν.91(Ι)/2014).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.750 

 

 

7.           

 

 

Έξοδα Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Πρόληψης 

Διαφθοράς - συνεδρίες και εργασίες του 

Παρατηρητηρίου Πρόληψης Διαφθοράς.                                                                                    

 

  

 

 

 

 

       950  

 

 Σύνολο      320.625 

 

 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»)  

 

 

Β.     Φιλοξενία   

 
Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €23.750 προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:   

 

1. €8.550 για κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας επισκεπτών  στα γραφεία  του Υπουργού και του 

Γενικού Διευθυντή, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων /εκδηλώσεων του Υπουργείου έναντι 

αποδείξεων, καθώς και για φιλοξενία που παρέχεται κατά την επίσκεψη προσωπικοτήτων ξένων 

χωρών στην Κύπρο, 

 

2. €950 για κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας που θα προκύψουν από την επίσκεψη 

φιλοξενούμενων στο ΥΔΔΤ στα πλαίσια συναντήσεων για θέματα διαφθοράς στην Κύπρο, 

συμπεριλαμβανομένων εξόδων που θα προκύψουν από τη μετάβαση αξιολογητών από τη 

Βραζιλία και Μικρονησία στην Κύπρο, στα  πλαίσια του 2ου γύρου αξιολόγησης της Κύπρου για 

τη Διαφθορά, 

 

3.  €14.250 για κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας που αφορά αθλητικές, πολιτιστικές, 

καλλιτεχνικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εντός του χώρου των φυλακών. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 
Γ.      Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας 

   € € 

1. Μονάδα Ισότητας /Γραμματεία ΕΜΔΓ:   

 α. Έξοδα Λειτουργίας Μονάδας Ισότητας  1.000  

 β. Έξοδα Λειτουργίας ΕΜΔΓ 1.000  

 γ. Συμμετοχή Υπουργού/ΓΔ/ντή/Λειτουργών σε 

συνέδρια/επιτροπές 

 

9.000 

 

11.000 

     

2. Επιστημονικοί Συνεργάτες:   

 α. Συνεργάτες/εμπειρογνώμονες για ετοιμασία 

εκθέσεων/μελετών/ερευνών 

 

15.000 
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 β. Συνεργάτης για έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας 9.000 24.000 

     

3. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2018-2021:   

 Εφαρμογή/Παρακολούθηση/Υλοποίηση Δράσεων 20.000 20.000 

    

4. 

 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) 

  

 Εφαρμογή/Παρακολούθηση/Υλοποίηση Δράσεων 20.000 20.000 

    

5. Εφαρμογή του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών   

(Πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών) 

Νόμου του 2008 (Ν.18(Ι)/2008): 

  

 Παροχή ανεξάρτητης συνδρομής από ΜΚΟ σε θέματα 

διακρίσεων 

 

5.000 

 

5.000 

 

6. Χορηγίες:   

 α. Ετήσιες χορηγίες μελών Συμβουλίου     

 β. Ετήσιες χορηγίες Οργανώσεων μη μελών Συμβουλίου  290.000 

 γ. Χορηγίες δράσεων/προγραμμάτων κατόπιν αιτήσεως   

Σύνολο  370.000 

 

(Άρθρο 03118.2 «Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας») 

 

 

Δ.     Βία στα Γήπεδα – Ασφάλεια Σταδίων 

 

Περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €42.750 που αφορούν στην ενίσχυση του έργου της Αρχής 

Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συστάθηκε με απόφαση Υπ.Συμβ., με βάση το άρθρο 4Α των περί 

της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμων του 2008 έως 2014, 

όπως η αγορά υπηρεσιών Μηχανικών για εξέταση κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις για 

αδειοδότηση των σταδίων κλπ. Πρόσθετα, θα καλύψει δαπάνες για την υλοποίηση μέτρων ή/και 

προγραμμάτων για καταπολέμηση των φαινομένων βίας στους αθλητικούς χώρους, 

περιλαμβανομένης και της αμοιβής των μελών της Αρχής Αδειοδότηδης Σταδίων. 

(Άρθρο 03123.2 «Βία στα Γήπεδα – Ασφάλεια Σταδίων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

                                                     ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.280 που 

προορίζονται να καλύψουν υποτροφίες και εκπαίδευση στο εξωτερικό, ως ακολούθως:   

Α.  Διοίκηση:  €9.500 για εκπαίδευση της Υπεύθυνης Γραφείου Διαφάνειας και Πρόληψης της 

Διαφθοράς και εκπαίδευσης στα πλαίσια του Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς  

(περιλαμβανομένων διδάκτρων, αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων συντήρησης και διακίνησης). 

 

Β.  Αστυνομία:  €670.130 για εκπαίδευση των μελών της Αστυνομικής Δύναμης στο εξωτερικό 

(περιλαμβανομένων διδάκτρων, αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων συντήρησης και διακίνησης): 
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1. Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 

Εκπαιδεύσεις μελών και συνεργατών του Γραφείου 

Καταπολέμησης Τρομοκρατίας. 

Εκπαίδευση Διερεύνησης Υποθέσεων Παιδικής Πορνογραφίας.  

 Εκπαίδευση μελών του Γραφείου Καταπολέμησης εμπορίας 

προσώπων (3 εκπαιδεύσεις). 

 

4.750 

 

2. 

 

Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ISES. 

Integration and Central Monitoring of Police Security Alarm 

Systems. 

Συστήματα ANPR. 

Εκπαίδευση συστήματος Δορυφόρων Τροχιάς και Συνδέσεις 

ΟBVAN's. 

Εκπαίδευση για την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων Κλειστού 

Κυκλώματος Τηλεόρασης - εκπαιδευτικό κέντρο TAVCOM.   

Breath Alcohol Technical Instructor Training. 

9.500 

3. Μ.Μ.Α.Δ. 

Advance Response Vehicle Course. 

Dynamic Intervention Course Instructors. 

Hostage Negotiators Course. 

Public Order Course. 

Εκπαίδευση Πανευρωπαικού Δικτύου Πυροτεχνουργών (ΕΕΟDN) 

Εκπαίδευση μελών Κλάδου Σκύλων. 

4.750 

4. Μ.Α.ΕΠ. 

Ηλεκτρονικοί    Flir maintenace & operation course-Sweden,   

MPFR Training AW139 Italy,    ESD Training UK ή αλλού,    

Aircrew Helmet Oper. & Maintenance Course USA  

Χειριστές  Ε/Π       SIM Trng AW139 recurrent,   SIM Trng AW139 

initial, 

SIM Trng B-412,  Helo Tanker,   Flight safety officer course,   

Aviation Accident Invest,   Initial Instructor Course CFI 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ BELL 412 TRAINING 412FM (P&W PT6T) B1.3,  

HUMS TRAIINING AW139,   412 Field Maintenance Refresher 

course Dallas US,   412 Component Overhaul Dallas US,   AW 139 

Field Maintenance Refresher course Italy 

ΟΜ.Ε.Α Heli sniper – Ελλάδα, Helo Dunker(escape 

platform)-Ελλάδα.  

Εκπαίδευση διασώστη αέρος. 

522.500 

5. ΥΠ.ΕΓ.Ε. 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Γραφολογίας στο 

αντίστοιχο εργαστήριο της Ελλάδας. 

Εκπαίδευση δύο μελών του Εργαστηρίου Γραφολογίας σε 

αντίστοιχο ευρωπαικό εργαστήριο. 

Εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών υπογραφών  

Εκπαίδευση σε θέματα εξέτασης πλαστών χαρτονομισμάτων Ευρώ 

σε ευρωπαικό ινστιτούτο.  

Εκπαίδευση στην ανακατασκευή σκηνής σχετικά με τη βαλλιστική 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Εξέτασης Εντύπων & 

Εκτυπώσεων Ασφάλειας σε αντίστοιχο Ευρωπαικό Εργαστήριο  

Εκπαίδευση δύο μελών του Εργαστηρίου Φωτογραφίας, Εικόνας 

& Γραφικών, σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας σε 

θέματα δικανικής σύγκρισης προσώπων. 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Φωτογραφίας, Εικόνας 

& Γραφικών, σε θέματα ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Φωτογραφίας, Εικόνας 

9.500 
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& Γραφικών, στην ανάλυση εικόνων ή βίντεο για θέματα 

αυθεντικότητας 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Φωτογραφίας, Εικόνας 

& Γραφικών στη δικανική σύγκριση προσώπων 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Δικανικού Εργαστηρίου στα 

εργαστήρια της Γερμανίας σε τομείς εξετάσεων του Εργαστηρίου 

Εκπαίδευση ενός μέλους του Δικανικού Εργαστηρίου στα 

εργαστήρια της Γερμανίας για δικανικές εξετάσεις μικροιχνών  

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Διερεύνησης σε θέματα 

σκηνής Εγκλήματος σε αντίστοιχο Ευρωπαικό Εργαστήριο  

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Διερεύνησης σε θέματα 

εμφάνισης αποτυπωμάτων σε αντίστοιχο Ευρωπαικό Εργαστήριο  

Εκπαίδευση ενός μέλους του Εργαστηρίου Δακτυλοσκοπίας σε 

θέματα σκηνής εγκλήματος σε αντίστοιχο Ευρωπαικό Εργαστήριο 

Εκπαίδευση σε θέματα βαλλιστικής σε Ευρωπαικό Ινστιτούτο 

Εκπαίδευση σχετικά με την εξέταση αποτυπωμάτων υποδημάτων 

και ιχνών εργαλείων 

6. Λ. & Ν. Αστυνομία 

Εκπαίδευση Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών στα 

συστήματα Υδροπρόωσης (jet kamewa) των Α/Ακάτων 

Κατηγορίας Α΄ 

Εκπαίδευση Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών στις 

μηχανές Marine Diesel - Marine jet power (συστήματα 

υδροπρόωσης) για τα σκάφη Κατηγορίας Γ΄ 

Εκπαίδευση Μηχανικών/ Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών στα νέα 

σκάφη Κατηγορίας Β΄ 

Εκπαίδευση Μελών της Μονάδας στο Λιμενικό Σώμα της Ελλάδας 

Εκπαίδευση Μελών σε θέματα Έρευνας και Διάσωσης και άλλες 

εκπαιδεύσεις 

19.000 

7. Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. 

Εκπαίδευση στην Εθνική Ακαδημία FBI της Αμερικής(1 μέλος) 

Εκπαιδεύσεις CSDP - ESDC 

Επανεκπαίδευση FBI NAA-TBA 2019, TBA 2020, TBA 2021 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης (Structural 

Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πεντάμηνο on the job 

training) 

Εκπαιδεύσεις μελών Interpol 

26.600 

8. Δ.Ε.Π.&Ε. 

Εκπαίδευση ενός μέλους σε θέματα 

παρακολούθησης/συλλογής/αξιολόγησης πληροφοριών 

1.900 

9. Διεύθυνση Οικονομικών 

Εκπαίδευση σε εργοστάσιο όπλων στην επιδιόρθωση και 

συντήρηση του οπλισμού 

Εκπαίδευση στο εργοστάσιο της κατασκευάστριας εταιρείας 

πιστολιών glock (ανανέωση πστοποιητικού για την επιδιόρθωση 

και συντήρηση των συγκεκριμένων πιστολιών) 

2.850 

10. Τμήμα  Πληροφορικής 

Εκπαιδεύσεις προσωπικού Κλάδου Μηχανογράφησης για 

ανάπτυξη και υποστήριξη νέων εφαρμογών και τεχνολογίας 

(UNIX,TCP/IP) κλπ 

2.850 

11. Τμήμα Τροχαίας 

Εκπαίδευση στον τομέα της Οδικής Αστυνόμευσης και της Οδικής 

Ασφάλειας 

2.280 

12. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (A.A.K.) 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών - Αθήνα (1 

εβδομάδα, 3 άτομα) 

42.750 
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Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών 

(Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) - Aθήνα (6 εβδομάδες, 3 άτομα) 

Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων 

(Τ.Ε.Μ.Α.) - Αθήνα (4 μήνες, 3 άτομα) 

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Αρχιφυλάκων - Αθήνα (2 εβδομάδες, 3 

άτομα) 

Εκπαίδευση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας - Αθήνα (3 άτομα) 

13. Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν) 

Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο (EMCDDA) σε 

επίκαιρα θέματα για την ουσιοεξάρτηση, τα οποία αφορούν 

πρόληψη, θεραπεία, καταστολή, μείωση της βλάβης και πολιτικές 

αντιμετώπισης του προβλήματος (Lisbon Addiction) 

Άλλες εκπαιδεύσεις που πιθανόν να προκύψουν 

1.900 

14. Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.) 

"Προστασία Επισήμων Προσώπων"   

"Εντοπισμός - Παρακολούθηση - Προπομπή" 

11.400 

15. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Y.E.E.A.) 

Εκπαιδεύσεις για θέματα διαφθοράς 

3.800 

16. Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) 

Εκπαίδευση στο εξωτερικό 

950 

17. Απρόβλεπτα 

 

2.850 

 Σύνολο 670.130 

   
 

Γ.   Πυροσβεστική Υπηρεσία:    

€111.150 για εκπαίδευση (περιλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, των 

εξόδων συντήρησης, διακίνησης και διδάκτρων)  μελών της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας στα ακόλουθα θέματα : 

1. Tactical Ventilation Instructors 5.700 

2. Hazardous Materials & Environmental 

Protection Course – Revalidation (3 years) 

21.375 

3. Practical Fire Investigation Course 5.700 

4. Road Traffic Collisions Instructors 6.650 

5. Supervisor Initial Course T - Side 7.600 

6. High Rise Building – Risk & Fire 

Management 

12.825 

7. Bauer (Technician) - Revalidation 5.225 

8. L & W (Technician) - Revalidation 5.225 

9. Swift-water-rescue (Έρευνα και Διάσωση 

Eurocontrol) Αναγκαία Συντήρηση 

Εκπαίδευσης - Ελλάδα 

10.450 

10. Εκπαίδευση για τηλεσκοπική πλατφόρμα 16.150 

11. Απρόβλεπτα 14.250 

 Σύνολο  111.150 
 

   

    

1.  Σημεί: (Για τις εκπαιδεύσεις που αναφέρονται στα σημεία 5 και 9 είναι 

κάτω από το Eurocontrol  το 50% της δαπάνης είναι ανακτήσιμο 

από τη Eurocontrol). 
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             Δ.    Τμήμα Φυλακών: 

Kάλυψη της δαπάνης εκπαίδευσης (περιλαμβανομένων 

αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων συντήρησης, 

διακίνησης και διδάκτρων), προσωπικού του Τμήματος 

Φυλακών σε θέματα διαχείρισης και ασφάλειας των 

φυλακών, σωφρονισμού των κρατουμένων, εφαρμογής 

σύγχρονων μεθόδων στήριξης των ατόμων που 

βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου, καθώς και 

λειτουργία προγραμμάτων επανένταξης στην κοινωνία τα 

οποία εφαρμόζονται σε προηγμένα σωφρονιστικά 

ιδρύματα, σε χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία και η 

Γαλλία. 

   

 

 

 

 

 

 

9.500 

Σύνολο   800.280 

(Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό»)                                

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους 

€139.650 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

στην Κύπρο, ως ακολούθως:   

Α. Υπουργείο – Διοίκηση  

   € € 

  Ημερίδες/Σεμινάρια/εργαστήρια για συγκεκριμένα 

θέματα που αφορούν τη Διαφθορά        

 57.000  

  Ημερίδα/Σεμινάριο  για την εφαρμογή της Εθνικής 

Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Προαγωγή και Προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων 

 Ημερίδα/Σεμινάριο/Συνέδριο για την εφαρμογή του 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2019-2021 

 

     

        

 

2.375 

 

 

2.375 

 

 

 

 

61.750  

 

Β.    Αστυνομία: 

1. Τμήμα Τροχαίας 

Διοργάνωση Ετήσιου Σεμιναρίου Οδικής Ασφάλειας στην 

Κύπρο 

 475  

2. Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 

Διοργάνωση δυο σεμιναρίων για την τρομοκρατία 

Εκπαίδευση στην Κύπρο με την Ιταλική Αστυνομία 

(Carabinieri) - θέματα καταπολέμησης Αρχαιοκαπηλίας 

 3.800  

3. Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) 

Συνέδρια και Σεμινάρια για θέματα Μετανάστευσης της 

ΥΑ&Μ στο εσωτερικό 

 2.375  

4. Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 

Διοργάνωση σεμιναρίου ATLAS 

Συντηρητική Εκπαίδευση Διαπραγματευτών 

Διοργάνωση Σεμιναρίων για εξειδικευμένα προγράμματα 

CBRN-VIP 

 3.800  
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5. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) 

Διοργάνωση  Διεθνούς Συνεδρίου Αστυνομίας Κύπρου 

Exchange programme CEPOL 

Διοργάνωση Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας CEPOL 

 38.000  

6. Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 

Ετήσιο Συνέδριου / Σεμινάριου/ Ημερίδα στην Κύπρο σε 

επίκαιρα θέματα για την ουσιοεξάρτηση που αφορά 

πρόληψη, θεραπεία, καταστολή, μείωση της βλάβης και 

πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος 

 1.900  

7. Διεύθυνση ΕΕ και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας 

(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 

Συναντήσεις στα πλαίσια Διμερών Συμφωνιών. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε συνεργασία με Σερβία. 

Συνάντησεις που απορρέουν από Χρηματοδοτικά 

Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Αστυνομία. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στα Πλαίσια συνεργασίας 

Κύπρου-Αιγύπτου.  

Επιχειρησιακές Συναντήσεις. 

Υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον Οδικό χάρτη 

Κύπρου-Γαλλίας. 

Περιφερειακό Συνέδριο Αξιωματικών Συνδέσμων. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με ΗΠΑ. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε Συνεργασία με Ισραήλ. 

Σεμινάριο για Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Εκπαιδεύσεις / Σεμινάρια από μέλη της EUROPOL. 

Απρόβλεπτα 

 14.250  

8. Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 

Σεμινάρια/ Συνέδρια στην Κύπρο (FRONTEX) 

 2.375  

9. Τμήμα Πληροφορικής 

Executive Development Programme (EDP) 

Άλλα σεμινάρια που αφορούν θέματα μηχανογράφησης 

 2.850  

10. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Υ.Ε.Ε.Α.) 

Συνάντηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα διαφθοράς 

 1.425  

11. Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) 

Συνάντηση Κεντρικής επιτροπής γραφολόγων του 

ENFSI(ENFHEX) 

 2.850  

12. Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Εκπαίδευση μελών του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

στην χρήση DRONE / UAV από εκπαιδευτή 

 1.900  

13. Απρόβλεπτα  1.900  77.900 

 Σύνολο                                          139.650 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €78.850 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη διενέργεια μελετών για την Οδική Ασφάλεια, για 

μείωση των οδικών συγκρούσεων και  βελτίωση της οδικής ασφάλειας (€14.250), μελετών για τις 

ανάγκες σύστασης και λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς  (€7.600),  

νομική μελέτη για εντοπισμό των περιθωρίων βελτίωσης του θεσμού της κοινοτικής εργασίας, με 

σκοπό μεταξύ άλλων την απάμβλυνση του προβλήματος του υπερπληθυσμού των φυλακών 

(€4.750), καθώς και  διαφόρων μελετών συμπεριλαμβανομένων των μελετών για την ανέγερση 

κτιρίου για τη στέγαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (€23.750)  και άλλων 

νομικών μελετών (€28.500). 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Yποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως:   

 

(Α) €52.250 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή Αντιμισθίας ενός υπαλλήλου με 

απόσπαση από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. 

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

(Β)  €109.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

 

(α) την παροχή υπηρεσιών για επίδοση κλήσεων κατηγορουμένων (κατηγορητήρια) ή μαρτύρων 

σε ποινικές υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων, που αποστέλλονται στο Υπ. Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξεως από το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και για την επίδοση 

επιστολών επιβολής διοικητικού προστίμου, με βάση τη διμερή σύμβαση Αμοιβαίας Νομικής 

Συνεργασίας. Οι κλήσεις επιδίδονται από την ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανατίθεται η επίδοση, 

στη βάση διαδικασίας προσφορών  (€3.000). 

 

(β) την αγορά υπηρεσιών για τη λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, η οποία 

συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες  του Συντονιστή Σχολής, του Βοηθού Συντονιστή και 

Εκπαιδευτών, καθώς και άλλες δαπάνες που θα απαιτηθούν για τη λειτουργία της Σχολής, η 

οποία στοχεύει στην παροχή ευκαιρίας στους παραβάτες τροχαίας να αναπτύξουν θετική οδική 

στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνησή τους στο οδικό δίκτυο (€95.000). 

 

(γ)  την αγορά υπηρεσιών για  συγγραφή / συμβολή στην συγγραφή εγγράφων για τη διαφθορά 

(π.χ. κατευθυντήριες γραμμές για θέματα εσωτερικού ελέγχου, ενημερωτικά έγγραφα στα 

πλαίσια της διαφώτισης για την πρόληψη της διαφθοράς)  (€7.450). 

 

(δ)  την αγορά υπηρεσιών  από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εξειδικευμένους οργανισμούς για την 

εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και 

Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (€3.800).                                                                                                               

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Yποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €352.000, που 

προορίζονται να καλύψουν:   

 

α)  τη δαπάνη ύψους €350.000 για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών κατά της 

Διαφθοράς και για την Οδική Ασφάλεια. Στις εκστρατείες περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, η 
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παραγωγή του υλικού και η προβολή του (έντυπη, τηλεοπτική, ραδιοφωνική, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης). 

 

(β) τις δαπάνες ύψους €2.000 για τη διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών, εκδόσεων για την 

εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προαγωγή και 

Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

(Άρθρο 03702.2 « Ενημερωτικές Εκστρατείες») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €14.100 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

   

1. European Fire Service Colleges Association   

2. International Association of Fire and Rescue Services                        1.600 

3. Europris  - The European Organisation of Prison and Correctional 

Services                             

 

3.500 

4. International Anti-Corruption Academy (IACA) 5.000 

5. Άλλες Συνδρομές 4.000 

       Σύνολο                              14.100 

   

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €1.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν το κόστος ανέγερσης του κτιρίου του ΥΔΔΤ, το οποίο έχει 

εκτιμηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε €8,7εκ. πλέον ΦΠΑ.    

 
(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 

 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €217.550 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

 

1.  Διοίκηση    €57.000 

 

Συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

2. Τμήμα Φυλακών  €23.750 

 

Συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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3.  Αστυνομία  €135.850 

 

Αφορά συμμετοχές σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα όπως FRONTEX, CEPOL, OLAF, 

AIRPOL, ATLAS, eu-LISA και AEPC. Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό κόστους των 

συμμετοχών στις δραστηριότητες του Οργανισμού FRONTEX επιστρέφεται μέσω της 

ανάκτησης εξόδων. 

 

4.  Πυροσβεστική Υπηρεσία €950 

 

Συμμετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  
  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.570 που προορίζονται να 

καλύψουν  το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στη Διευθύντρια Φυλακών 

(Κλίμακα Α15 και Α16). 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €190.000 που προορίζονται 

να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών διερμηνέων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

ξενόφωνων κρατουμένων, συντονιστή σχολείου Φυλακών, καθηγητών φυσικής αγωγής από τον 

κατάλογο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και αγορά υπηρεσιών για εκπαίδευση 

κρατουμένων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΧΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €360.000 που προορίζονται 

να καλύψουν την καταβολή των ημερήσιων επιδομάτων φιλοπονίας καταδίκων ως ακολούθως: 

 

 Α΄ κατηγορία  €5,41 ημερήσια 

 Β΄ κατηγορία  €4,34 ημερήσια 

 Γ΄ κατηγορία  €3,26 ημερήσια 

 Δ΄ κατηγορία  €2,52 ημερήσια 

 

(Άρθρο 04470.2 «Επίδομα Φιλοπονίας Καταδίκων») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ  άλλων, πιστώσεις ύψους €700.000 

που προορίζονται να καλύψουν την αγορά:  

1. συστήματος καταγραφής πινακίδων οχημάτων 

2. συστήματος ελέγχου του κάτω μέρους αυτοκινήτων  

3. ακτινοδιαγνωστικών μηχανών και άλλων έργων και μηχανημάτων ασφαλείας 

περιμετρικά της Ανοικτής Φυλακής (νέες υποδομές για φωταγώγηση της έπαυλης) 

4. συστήματος απενεργοποίησης συστήματος DRONE 

 

(Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

Υποομάδα Δαπανών 08120 – Κτίρια Φυλακών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.700.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:  
 

  € 

(α) Δημιουργία νέου έργου στο Κέντρο Καθοδήγησης και 

Εξωιδρυματικής Απασχόλησης Καταδίκων (Κ.Κ.Ε.Α.Κ) 

Δεξαμενές 

Φωταγώγηση των κτηρίων (εξωτερικά) και της περιμετρικής 

ασφάλειας 

Ανέγερση κτηρίων κλιμακίου σκύλων 

Δημιουργία Ιατρείου ανοικτής φυλακής 

Δημιουργία οδοντιατρείου ανοικτής φυλακής 

(Άρθρο 08121.3 «Ανέγερση Κτιρίων Φυλακών») 

700.000 

   

(β) Ανακαινίσεις, συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, των κτιρίων των 

Φυλακών για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματος 

 Πτέρυγες Κλειστής Φυλακής 3,10, 10Α, 9, 5-8, 4-4Α. 

 Γενική ανακαίνιση και διαμόρφωση Πτερύγων 1-2 της Κ/Φ   

 Πτέρυγες Ανοικτής Φυλακής των Ανδρών και Γυναικών. 

 Ανακαίνιση  ΚΕΑΑΚ. 

 Ανακαίνιση Ανοικτής Φυλακής 

 Συντήρηση Χώρου εκγύμνασης Δεσμοφυλάκων. 

 Ανακαίνιση οδοντιατρείου κλειστής φυλακής. 

 Συντήρηση παλαιών Δεξαμενών Πετρελαίου. 

 Ανακαίνιση Πτέρυγας 3 (Παλαιάς Πτέρυγας). 
 

1.000.000 

 

(Άρθρο 08124.3 «Αποκατάσταση και Συντήρηση Κτιρίων Φυλακών»)   
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Αρχηγείο Αστυνομίας 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτήπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  

(α) ποσό ύψους €15.461.721 για τους βασικούς μισθούς των 951 πιο κάτω Ειδικών 

Αστυφυλάκων, που προσλήφθηκαν για ειδικά προσωρινά καθήκοντα δυνάμει του Άρθρου 39 

του περί Αστυνομίας Νόµου, N.73(I)/2004: 

 

792 Υπηρετούντες Ειδικοί Αστυφύλακες (συμπεριλαμβάνονται 100 Ειδικοί 

Αστυφύλακες για σκοπούς φρούρησης του χώρου κράτησης λαθρομεταναστών 

στη Μενόγεια (Νόμος Αρ.45(ΙΙ)/2012), 80 Ειδικοί Αστυφύλακες για τη 

φρούρηση των κρατικών νοσηλευτηρίων (Απόφαση Υπ. Συμβουλίου Αρ.66192, 

ημερ. 24/10/2007) και 110 Ειδικοί Αστυφύλακες για ενίσχυση της αστυνομικής 

δύναμης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου για σκοπούς ασφάλειας, οι 

οποίοι δύναται να μετακινούνται, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 

Αστυνομίας)  

18 Ειδικοί Αστυφύλακες για τις ανάγκες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.     

(Η αντιμισθία των Αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από την Α.Η.Κ. και 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 

20 Ειδικοί Αστυφύλακες για τις ανάγκες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.                  

(Η αντιμισθία των Αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από την Α.ΤΗ.Κ. και 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 

2 Ειδικοί Αστυφύλακες για τις ανάγκες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.  

(Η αντιμισθία των Αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από το Χ.Α.Κ. και 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 

14 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 57.684 ημερ. 9.4.2003). 

13 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 57.684 ημερ. 9.4.2003). 

8 

 

Ειδικοί Αστυφύλακες για τη στελέχωση των οδοφραγμάτων από και προς τα 

κατεχόμενα (Νόμος Αρ.45(ΙΙ) του 2005). 

2 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 62.653 ημερ. 

28/9/2005). 

5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου της Βουλής των 

Αντιπροσώπων 

1 Ειδικός Αστυφύλακας για τα κτίρια της Ε.Δ.Υ. και Ε.Ε.Υ.  

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ.63.105 ημερ. 28/12/2005). 

5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια των κτιρίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ.62.981 ημερ. 14/12/2005) 

5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια των κτιρίων του Ανωτάτου Δικαστηρίου  

5 Ειδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστείας. 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 63.379 ημερ. 16/2/2006). 

8 Ειδικοί Αστυφύλακες για εκτέλεση ενταλμάτων για εισφορές στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ 64.775 ημερ.20/12/06). 

1 Eιδικός Αστυφύλακας για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών για φρούρηση του 
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κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

 (Aρ.φακ. 7/2007 ημερομηνίας 11.7.2007). 

2 Eιδικοί Αστυφύλακες για τη συνοδεία/ασφάλεια του Πρέσβη του Κατάρ στην 

Κύπρο (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ 67.761 ημερ. 6/10/2008). 

5 Eιδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του κτιρίου της Πρεσβείας  του Κατάρ 

στην Κύπρο (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 69.141 ημερ. 22/7/2009). 

6 Eιδικοί Αστυφύλακες για την ασφάλεια του Πύργου Ελέγχου Εναέριας 

Κυκλοφορίας της Πολιτικής Αεροπορίας στην Κοκκινοτριμιθιά 

 (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ 69.400 ημερ. 6/10/2009). 

3 Ειδικοί Αστυφύλακες για είσπραξη ενταλμάτων δικαστηρίων που αφορούν το 

Δήμο Λευκωσίας (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. Αρ. 69.117 ημερ. 16/7/2009) (Η 

αντιμισθία των αστυφυλάκων αυτών καταβάλλεται από το Δήμο Λευκωσίας και 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας). 

3 Eιδικοί Αστυφύλακες για φρούρηση της Κεντρικής Τράπεζας. 

5 

 

Eιδικοί Αστυφύλακες για φρούρηση των κτιρίων του Τμήματος Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης. 

8 

 

20 

 

Ειδικοί Αστυφύλακες  για την ασφάλεια των Δικαστηρίων 

(Απόφαση Υπουργ.Συμβ. ημερομηνίας 29/10/2014) 

Ειδικοί Αστυφύλακες (Απόφαση Υπουργ.Συμβ. ημερ. 30/05/2019, εξομοίωση 

ωραρίου Αστυνομίας) 

  

Σημ.: Η πρόνοια δεν περιλαμβάνει τη δαπάνη για 59 κενές θέσεις.  

(Άρθρο 02111.2 «Ειδικοί Αστυφύλακες») 

  

(β) ποσό ύψους €41.332 προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για το μισθό της καθηγήτριας της 

Αγγλικής Γλώσσας που διδάσκει στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. 

(Άρθρο 02112.2 «Απασχόληση Εκπαιδευτικού και Άλλου Προσωπικού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02140 – Επιδόματα Συνδεδεμένα με τη Μισθοδοσία των Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €45.700 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

(α) ποσό ύψους €37.900 για την καταβολή του Επιδόματος  Ενοικίου των πιο κάτω μελών της 

Αστυνομίας που υπηρετούν στο Εξωτερικό:  

1. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που έχει αποσπασθεί στα γραφεία της Ιντερπόλ 

(Interpol) στη Λυών της Γαλλίας. 

2. Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που έχουν αποσπασθεί στη Χάγη Ολλανδίας και τα 

οποία ενεργούν ως σύνδεσμοι (Liaison Officers) µε την Europol. 

3. Τριών (3) μελών της Αστυνομίας που συμμετέχουν στην αποστολή της Ε.Ε. 

EUMM στη Γεωργία. 

4. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που συμμετέχει στην αποστολή της Ε.Ε. EULEX 

στο Κόσοσβο. 

5. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που συμμετέχει στην αποστολή της Ε.Ε. EUBAM 

στη Μολδαβία-Ουκρανία. 

(β) ποσό ύψους €7.800 για την καταβολή του Επιδόματος  Ενοικίου των πιο κάτω μελών της 

Αστυνομίας που πιθανό θα αποσπαστούν στο εξωτερικό: 

1. Ενός (1) μέλους σε οποιαδήποτε από τις μη στρατιωτικές αποστολές της Ε.Ε. (ΚΠΑΑ 

(Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας) – CSDP (Common Security Defence 

Policy). 

2. Ενός (1)  μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

(Άρθρο 02145.2 «Επιδόματα Ενοικίου») 
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Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.104.640 

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

(α)(i)  €531.000 για την καταβολή του Επιδόματος Καθήκοντος (περιλαμβανομένων των μελών 

της Αστυνομίας που υπηρετούν στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών) (€22,75 για τον 

Αστυφύλακα, €26,13 για τον Λοχία, €32,67 για τον Υπαστυνόμο και Ανώτερο Υπαστυνόμο και 

€39,21 για Αστυνόμους Α και Β και Ανώτερο Αστυνόμο)  καθώς και για τα μέλη του Ειδικού 

Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (€240) και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (€240), σύμφωνα 

µε τον Κανονισμό 30 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών του 1989 όπως 

τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 3/3/1989) και, 

 

   (ii) €302.400 για την καταβολή του Επιδόματος Καθήκοντος,  Επίδομα Αρχιλοχία (€43,57) 

και Επίδομα Αρχιαστυφύλακα (€36,31), σύμφωνα µε τον Κανονισμό 38 των περί Αστυνομίας 

(Γενικών) Κανονισμών, όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 

3/3/1989).  (Άρθρο 02162.2 «Επίδομα Καθήκοντος») 

 

(β) €27.744 για την καταβολή Επιδόματος Πυροτεχνουργού ύψους €136 το μήνα σε δεκαεπτά 

(17) πυροτεχνουργούς της ∆ύναµης που είναι εντεταλμένοι για την εξουδετέρωση εκρηκτικών 

µηχανισµών βάσει των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισµών (Κ.∆.Π. 51/89 ημερομηνίας 

3.3.89, Kαν.37). (Άρθρο 02164.2 «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας») 

 

(γ) €143.794 για την καταβολή του Πτητικού Επιδόµατος σε µέλη της Αστυνοµίας, σύµφωνα 

µε τον Κανονισµό 30Α των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών και της επιστολής του 

Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού µε Αρ. Φακ. 13.12.20 ηµερ. 26.11.2015. 

(Άρθρο 02165.2 «Επίδομα Ιπταµένων») 

 

(δ) €99.692 για την καταβολή Επιδόµατος Δυτών σε µέλη της Αστυνοµίας σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό 30Β των περί Αστυνοµίας (Γενικών) Κανονισµών ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 

1.1.2002 µε την Κ.∆.Π. 442/2001. (Άρθρο 02166.2 «Επίδομα ∆υτών ») 

Υποομάδα Δαπανών 02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.700 που 

προορίζονται να καλύψουν τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού των πιο κάτω μελών της 

Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό καθώς επίσης και των μελών που πιθανόν να 

αποσπαστούν στο εξωτερικό, ως ακολούθως: 

 

Α. ποσό €105.600 προορίζεται να καλύψει τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού των πιο κάτω 

μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στο εξωτερικό: 

1. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που έχει αποσπασθεί στα γραφεία της Interpol στη 

Λυών της Γαλλίας,  

2. Δύο (2) μελών της Αστυνομίας που έχουν αποσπασθεί στη Χάγη Ολλανδίας και τα 

οποία ενεργούν ως σύνδεσμοι (Liaison Officers) µε την Europol, 

3. Τριών (3) μελών της Αστυνομίας που συμμετέχουν στην αποστολή της Ε.Ε. EUMM στη 

Γεωργία, 

4. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που συμμετέχει στην αποστολή της Ε.Ε. EULEX στο 

Κόσοβο και 

5. Ενός (1) μέλους της Αστυνομίας που συμμετέχει στην αποστολή της Ε.Ε. EUBAM στη 

Μολδαβία-Ουκρανία. 

Β. ποσό €15.100 προορίζεται να καλύψει επίσης τα Γενικά Επιδόματα Εξωτερικού των πιο 

κάτω μελών της Αστυνομίας που πιθανό να αποσπαστούν στο εξωτερικό: 
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1. Ενός (1) μέλους σε οποιαδήποτε από τις μη στρατιωτικές αποστολές της Ε.Ε. (ΚΠΑΑ 

(Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας) – CSDP (Common Security Defence Policy) 

2. Ενός (1)  μέλους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. 

 

(Άρθρο 02191.2 «Γενικό Επίδοµα Εξωτερικού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  
  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν:    

 

 (α) €46.000 για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος αναπληρωματικού διορισμού που 

καταβάλλεται σε μέλη της Αστυνομίας που διορίζονται να εκτελούν αναπληρωματικά τα 

καθήκοντα ανώτερου βαθμού.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 των Περί Αστυνομίας (Γενικών) 

Κανονισμών του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Κ.Δ.Π. 221/2009 λαμβάνουν επίδομα 

αναπληρωματικού διορισμού ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της εκάστοτε ετήσιας 

προσαύξησης, περιλαμβανομένων των γενικών αυξήσεων και τιμαριθμικών επιδομάτων, του 

βαθμού στον οποίο διορίζονται αναπληρωματικά.    

(Άρθρο 02201.2 «Αναπληρωματικοί Διορισμοί») 

 

(β) €11.396 για την καταβολή του ειδικού επιδόµατος ευθύνης που καταβάλλεται σε 

Αστυνοµικούς ∆ηµόσιους Κατηγόρους, των οποίων η κλίµακα της θέσης που κατέχουν είναι η 

Κλίμακα Α3 ή ψηλότερη ή έχουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσία σε Κλίµακα Α2 και 

να είναι χαµηλότερη της Κλίµακας Α8, κατά το διάστηµα άσκησης των εν λόγω καθηκόντων, 

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και όρους που προνοούνται µε τις Αποφάσεις του Υπουργικού 

Συµβουλίου µε αριθµούς 44.444 ηµερομηνίας 27.6.96, 47.273 ηµερομηνίας  29.1.98, 49.091 

ηµερομηνίας 27.1.99 και 53.734 ηµερομηνίας 30.5.2001. 

(Άρθρο 02204.2 «Επίδοµα Ευθύνης») 

 

(γ) €11.730 για την καταβολή του ετήσιου επιδόματος φιλοξενίας προς τον Υπαρχηγό 

Αστυνομίας ύψους €3.570 και τους τέσσερις (4) Βοηθούς Αρχηγούς Αστυνομίας ύψους €2.040 

για τον καθένα σύμφωνα με το Νόμο 42 (ΙΙ)/2002 και την επιστολή του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Προσωπικού με αριθμό φακέλου 13.20.045.13.03/2 ημερομηνίας 21/2/2003. 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδοµα Φιλοξενίας») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.817.312 που προορίζονται να καλύψουν:     

(α) €1.017.312 για τα κατ’ αποκοπή επιδόµατα υπερωριακής αµοιβής που παραχωρούνται σε 

μέλη της  συνοδείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και  στα μέλη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Προστασίας Προσωπικοτήτων για τη  συνοδεία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

και Φρουράς/συνοδείας Υπουργών και. Άλλων Προσωπικοτήτων. 

(Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αµοιβή ») 

 

(β) €800.000 προορίζεται να καλύψει την αμοιβή των μελών της Αστυνομίας που 

εκμισθώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 36 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών 

του 1989 έως 2004 και τα ανάλογα τέλη εισπράττονται από τους εκμισθωτές και κατατίθενται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Οι Αποφάσεις του Υπουργ.Συμβ. με αρ. 21.582 ημερ. 

8.4.1982, 76.947 ημερ. 23.5.2014 και  78.568 ημερ. 26.3.2015 και η Αστυνομική Διάταξη 1/22 

είναι σχετικές.  

 (Άρθρο 02267.2 «Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €22.800 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 

  € 

1. Την αποζημίωση εξόδων φιλοξενίας έναντι αποδείξεων σύμφωνα με 

την εγκύκλιο 1224 ημερομηνίας 2/9/2002 του Υπουργείου 

Οικονομικών 

7.030 

2. Δεξιώσεις  και Φιλοξενία που παρέχεται κατά την επίσκεψη 

προσωπικοτήτων ξένων χωρών στην Κύπρο για θέματα σχετικά με τις 

δραστηριότητες της Αστυνομίας, καθώς και για εκδηλώσεις δεξιώσεις 

και φιλοξενία για σύσφιξη των σχέσεων της Αστυνομίας. 

7.125 

3. Δεξίωση στην Αστυνομική Ακαδημία κατά την τελετή λήξης του 

Ακαδημαϊκού Έτους 

7.600 

4. Έξοδα Φιλοξενίας για συναντήσεις μελών ΔΕΕ&ΔΑΣ με ομολόγους 

τους από άλλες χώρες Κράτη μέλη ή άλλους συνδέσμους πρεσβειών. 

1.045 

 Σύνολο 22.800 

   

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την πεντάχρονη συντήρηση των 

Ελικοπτέρων BELL 412 και τη συντήρηση των Ελικοπτέρων AW139 καθώς και τα έξοδα 

μεταφοράς των ελικοπτέρων για την 5 - Χρόνη συντήρηση από  κατάλληλα πληρώματα, τα 

έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής τους. 

(Άρθρο 03436.2 «Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 (α) €28.500 τη χορήγηση της Διαπίστευσης της ΥΠ.ΕΓ.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025, 

η οποία επιβάλλεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Ινστιτούτων Δικανικής Επιστήμης (ENFSI) και η οποία μπορεί να διατηρηθεί με ετήσια 

επιτήρηση και επαναξιολόγηση κάθε τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία, ο 

Διεθνής Οργανισμός Διαπίστευσης πραγματοποιεί ετήσιους ελέγχους για τήρηση των 

κανονισμών για καλή εργαστηριακή πρακτική και ετοιμάζει μελέτες για διορθωτικά μέτρα από 

πιθανές αποκλίσεις.  Παράλληλα, επιβάλλεται να πραγματοποιείται χρονιαία η βαθμονόμηση 

του εργαστηριακού εξοπλισμού. Η δαπάνη προορίζεται να καλύψει το κόστος των ελέγχων 

επιτήρησης των έξι εργαστηρίων της Υπηρεσίας από τον Οργανισμό Διαπίστευσης, της 

βαθμονόμησης του εξοπλισμού, των διεργαστηριακών εξετάσεων για τις μεθόδους εξέτασης 

τεκμηρίων και των ενημερωτικών συναντήσεων /προγραμμάτων για επικαιροποίηση των 

γνώσεων του προσωπικού σε θέματα του προτύπου, ως επίσης τις συναντήσεις με παρόχους 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενόψει των νέων δεδομένων της καινούριας τροποποιημένης 

έκδοσης  του Προτύπου. 
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(β) €2.850 Διεύθυνση Οικονομικών – ISO 37001 

(γ) Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού - Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

€23.750 για αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/επικοινωνιολόγου που θα συνδράμει στην 

υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής της Αστυνομίας, με στόχο την ορθή προβολή του 

έργου της και κατ επέκταση τη βελτίωση της εικόνας της, ως επίσης στην πιο αποτελεσματική 

διαχείριση καταστάσεων κρίσεως και σοβαρών υποθέσεων / συμβάντων.  

 

(δ) Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Κλάδου Τηλεπικοινωνιών Αρχηγείου €1.900 για την 

Επιθεώρηση Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (CYS EN ISO 9001:2008) 

του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών του  Τμήματος Δ΄ Αρχηγείου από την Κυπριακή Εταιρεία 

Πιστοποίησης. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν:  

 

(α)   τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών ύψους €7.997.972 ακολούθως:  

 
1. Υπηρεσίες Νηογνώμονα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας                                      10.450 

2. Έξοδα για αγορά υπηρεσιών για πράκτορα κατά την Αποστολή σκάφους 

στο εξωτερικό στα πλαίσια του Οργανισμού FRONTEX                                       14.250 

3. Υπηρεσίες επιστημονικής εξέτασης τεκμηρίων από το Ινστιτούτο  

Νευρολογίας και Γενετικής                                                                                 2.225.300 

4. Υπηρεσίες Διερμηνέων για Ανακρίσεις αλλοδαπών που εμπλέκονται σε  

εγκληματικές ενέργειες                                                                                          218.500 

5. Καταστροφή των τεκμηρίων ναρκωτικών και άλλων ουσιών και φαρμάκων  

που κατάσχονται από την ΥΚΑΝ.                                                                             5.700 

6. Εξέταση εξειδικευμένων τεκμηρίων από τον ιδιωτικό τομέα, όπως  

ιατρικών/ιστοπαθολογικών εξετάσεων, ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών  

εξετάσεων, μεταφορές οχημάτων και άλλων  τεκμηρίων, υπηρεσίες κλειδαρά.     14.250 

7. Υπηρεσίες που θα χρειαστεί να αγοραστούν κατά την καταπολέμηση και  

διερεύνηση του εγκλήματος                                                                                     38.000 

8. Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης – Γραφείο Τύπου                                           23.750 

9. Διεξαγωγή Έρευνας συνδυασμένης αξιολόγησης των θεσμών του Αστυνομικού 

της Γειτονιάς και του Παρατηρητή της Γειτονιάς                                                    19.000 

10. Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολύμανσης των Αστυνομικών Κρατητηρίων         37.050 

11. Υπηρεσίες Μεταφοράς Νεκρών από Ιδιωτικά Γραφεία Τελετών                          128.250 

12. Αγορά υπηρεσιών για υποστήριξη ερευνητικού έργου του Κέντρου  

Επιστημονικών Ερευνών της Αστυνομικής Ακαδημίας                                          19.000 

13. Αγορά Υπηρεσιών Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας        753.252 

14. Αγορά Υπηρεσιών για διερεύνηση υποθέσεων που εξετάζει η Υπηρεσία  

Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας                                                                             4.750 

15. Υπηρεσίες ναυπηγού για Εκπόνηση μελέτης για την αγορά 2 αντλιών  

πυρόσβεσης (Λ&Ν)                                                                                                  9.500  

16. Πληρωμή των Ασφαλίστρων των 17 Πυροτεχνουργών, ενός μέλους σε 

ειδική αποστολή στο εξωτερικό και 30 Χειριστών Ανιχνευτικών σκύλων.           14.250 

17. Ιατρική Εξέταση των χειριστών των πτητικών μέσων                                              4.750 

18. Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης                   4.454.170 

19. Θέματα Υγείας και Ασφάλειας:  Ετοιμασία Εκτιμήσεων Κινδύνων από  

εγκεκριμένους φορείς / Εξωτερικοί Συνεργάτες (ΕΞΥΠ) και  Πρόληψη της  

Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Αστυνομίας (συνεργασία με 

ιατρό εργασίας κ.λ.π)                                                                                                 3.800 

    Σύνολο                                                                                                             8.301.797 

  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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(β) ποσό ύψους €665.000 για την ασφάλιση των πιο κάτω:  

  € 

1. Α/Ακάτων (ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ΕΥΑΓΟΡΑΣ, ΟΝΗΣΙΛΟΣ, 

ΘΗΣΕΑΣ) καθώς και τα υπόλοιπα σκάφη της Λιμενικής Αστυνομίας 

περιλαμβανομένων και δύο νέων φουσκωτών σκαφών κατηγορίας Γ’ και 

του σκάφους «ΚΑΝΑΡΗΣ» της Μ.Α.Ε.Π.. 

 

 

 

114.000 

2. Τεσσάρων (4) ελικοπτέρων (Πλήρη ασφάλιση για τα δύο ελικόπτερα 

Augusta Westland και τα δύο ελικόπτερα Bell ). 

 

551.000 

 Σύνολο 665.000 

 

 (Άρθρο 03602.2 «Ασφάλεια Πλωτών και Πτητικών Μέσων») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.250 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες συνδρομές: 

  € 

1. Interpol (ΔΕΕ & ΔΑΣ) 30.000 

2. Συνδρομή στο Δίκτυο TISPOL (Τμήμα Τροχαίας Αρχηγέιου) 5.000 

3. Συνδρομές Αποφοίτων Εθνικής Ακαδημίας FBI (ΔΕΕ& ΔΑΣ) 800 

4. ENFSI (ΥΠΕΓΕ) 4.000 

5. EAASP (Λ & Ν Αστυνομία) 150 

6. Διάφορες άλλες συνεισφορές 300 

 Σύνολο 40.250 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.»)  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €15.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης  που προκύπτει από τις περιπτώσεις 

κατάσχεσης όπλων, μετά την ανάκληση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, οποιουδήποτε 

πιστοποιητικού ή άδειας για απόκτηση/κατοχή πυροβόλου όπλου, είτε για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, είτε γιατί έπαυσαν να ισχύουν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

παραχωρήθηκε η άδεια, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 5(5), 33(2) (α) και 47(Ι)(α) του 

περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου Ν.113(Ι)2004. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα 

με τις πρόνοιες του ιδίου νόμου το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται από το Διευθυντή  του 

Τμήματος Τελωνείων. Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει επίσης άλλες αποζημιώσεις που 

προκύπτουν στα πλαίσια διερεύνησης του εγκλήματος, όπως κατασχέσεις κλειστών 

κυκλωμάτων παρακολούθησης. (Άρθρο 04619.2 «Αποζημιώσεις») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €900.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Αναβάθμιση Εφαρμογών Κ.Η.Υ. Αστυνομίας                                                   242.160 

1.1 Ολοκλήρωση της Δ16/2006 για την ένταξη της Κύπρου  

στο χώρο του Schengen                                                                   48.660 

                1.2 Αναβάθμιση και Επέκταση εφαρμογής«Άτομα»-παρουσίαση 
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                      επιπρόσθετων στοιχείων Κυπρίων Πολιτών και Εγγεγραμμένων 

                      Αλλοδαπών (Β΄φάση) του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας-  

                      Μεταφερόμενο έργο                                                                        40.000 

                1.3 Αναβάθμιση εφαρμογής Πυροβόλων Όπλων                                  15.000 

                1.4 Αναβάθμιση PNR                                                                            36.000 

                1.5 Αναβάθμιση όλων των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος 

                     της Αστυνομίας για καταγραφή του «Λόγου Αναζήτησης»  

                     από τους χρήστες- Μεταφερόμενο έργο                                           40.000 

               1.6 Αναβάθμιση Βιβλίου Κρατουμένων ΧΩΚΑΜ (RIZLA)                 22.500 

               1.7 Αναβαθμίσεις υφιστάμενων εφαρμογών λόγω νέων απαιτήσεων  

                     που προκύπτουν, όπως αλλαγές στην υφιστάμενη  νομοθεσία  

                     ή  αλλαγές στις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα μέλη  

                     της Αστυνομίας για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των  

                     καθηκόντων τους.                                                                             40.000 

2. Νέες Εφαρμογές Κ.Η.Υ. Αστυνομίας                                                                  210.500 

2.1 WISDM (Σύνδεση ΒΕΑΠ/Ανάλ. Εγκλήματος με το σύστημα 

Interpol για καταχώρηση απολεσθέντων ή κλοπιμαίων  

διαβατηρίων/ ταυτοτήτων/ οχημάτων                                             44.500 

2.2 Ανάπτυξη εφαρμογής για την Αυτόματη εξαγωγή στατιστικών 

σε αρχεία excel που απαιτούνται από το Γραφείο 

Στατιστικής και Χαρτογράφησης                                                   40.000 

2.3 Αγορά υπηρεσιών ενσωμάτωσης του προϊόντος Cloud  

Control στο Κεντρικό Σύστημα Αστυνομίας                                 43.000 

                2.4 Δημιουργία Αρχείου Δημόσιων Συμβάσεων                                  18.000 

                2.5 Ανάπτυξη εφαρμογής για τους Επαρχιακούς Ουλαμούς  

                      Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.)                                                    25.000 

                2.6 Ανάπτυξη νέων εφαρμογών για την κάλυψη νέων 

                     απαιτήσεων για αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων 

                     της Αστυνομίας Κύπρου                                                               40.000 

          3.   Διασύνδεση Κ.Η.Υ. Αστυνομίας με άλλες Υπηρεσίες                                        37.000 

                3.1 Σύνδεση με το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης                               17.000 

                3.2 Τυχόν άλλες συνδέσεις με άλλες Υπηρεσίες                               20.000  

          4.  Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού                                                                315.000 

               4.1 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί 

                    Υπολογιστές, Φορητοί Υπολογιστές, Εξυπηρετητές, 

                    Εκτυπωτές, Μικροϋπολογιστές Τροχαίας  Άδειες Χρήσης 

                    Λειτουργικών Συστημάτων / Λογισμικών, κ.ά.)   Αντικατάσταση  

                    μηχανογραφικού εξοπλισμού ηλικίας πέραν των 10 ετών  

                    (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Φορητοί Υπολογιστές,κ.ά.)             250.000 

               4.2 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού που αφορά : 

                     Στο δίκτυο και περιφερειακά μηχανήματα 

                     Στην αναβάθμιση λειτουργικών συστημάτων  

                     Στην ασφάλεια των συστημάτων λόγω απειλών μέσω Διαδικτύου 65.000 

         5.  Κάλυψη απρόβλεπτων και διαφόρων άλλων αναγκών                                          95.340  

                    Σύνολο                                                                                                            900.000 

(Άρθρο 07652.2 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

(β) ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Αστυνομίας σε 

Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό, ως ακολούθως: 

 

Α.     Αγορά Ψηφιακού Συστήματος Ραδιοεπικοινωνιών (TETRA)                                1.000.000 

Β.     Δημιουργία Ειδικού Κέντρου χειρισμού/συντονισμού κέντρων κρίσεων 

στο Αρχηγείο Αστυνομίας (εξαιρουμένου του χώρου στέγασης)                             400.000 

Γ.      Άλλος Εξοπλισμός                                                                                                     600.000 

1. Αγορά τηλεομοιοτυπικών συσκευών (Φαξ)                   

2. Κινητά τηλέφωνα                                                             

3. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές 
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4. Αναβάθμιση Παγκύπριου Τηλεφωνικού Δικτύου 

5. Ακουστικά τηλεφωνικών συσκευών με μικρόφωνο 

6. Εξοπλισμός συστήματος ραδιοεπικοινωνίας Αστυνομίας και Πυροσβεστικής 

7. Αγορά φάρων / σειρήνων / night scan 

8. Αγορά και εγκατάσταση νέου συστήματος ANPR. 

9. Ειδικός εξοπλισμός για τις ανάγκες εξειδικευμένων υπηρεσιών  

10. Ειδικός Εξοπλισμός εξέτασης τεκμηρίων   

11. Αγορά UPS 

12. Επέκταση Συστήματος Καταγραφής                                  

13. Αυτόματη Εφεδρική Αποθήκευση Συστημάτων Εξυπηρετητών  

14. Αναβάθμιση Εξοπλισμού των Συνεργείων Εξωτερικής Μετάδοσης μέσω δορυφορικής 

ζεύξης  

15. Αναβάθμιση και βελτίωση της ασφάλειας του Δικτύου του Κλάδου                   

Τηλεπικοινωνιών  

16. Ειδικός εξοπλισμός για τις ανάγκες της ΜΜΑΔ 

17. Αναβάθμιση ΚΕΜ/Αρχηγείου/ΜΜΑΔ/Επαρχίες 

18. Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Χρήσης Οχημάτων 

19. Επέκταση Συστήματος Εφεδρικής Αποθήκευσης (SYNOLOGY) 

20. Αγορά Συστημάτων Οπτικογραφημένων Καταθέσεων 

21. Αγορά Συστημάτων Ήχου (ΑΔΕ Λάρνακας) 

22. Επέκταση Συστήματος AVL (Συσκευές Εντοπισμού και Πλοηγοί) 

23. Απρόβλεπτα                                                                                                       _________ 

Σύνολο                                                                                                                       2.000.000    

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08100 – Κτίρια Αστυνομίας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.403.313 

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Ανέγερση Εγκαταστάσεων για της ανάγκες της Λ.&Ν.Α. 

όπου θα στεγάσει το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurosur 

Περιλήφθηκε στο νέο Χρηματοδοτικό πλαίσιο 2014-2020  500.000 

2. Ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου 53.000 

3. Μεταστέγαση Γ.Ε.Ε.Φ. από Αρχηγείο Αστυνομίας                                200.000 

4. Ανέγερση Νέου Περιφερειακού Σταθμού στα Κούκλια   370.000 

5. Ανέγερση Νέου Αστυνομικού Σταθμού Στρουμπίου                                  370.000 

   6. Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού Λατσιών  300.000 

7. Επίλυση προβλήματος με εισροή νερών της βροχής στα 

Κρατητήρια του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού Πάφου  100.000 

8. Δημιουργία Ελικοδρομείου στην Ευρύχου 300.000 

9. Ανέγερση Αίθουσας Διδασκαλίας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Ευαγόρας 70.000 

10. Κατεδάφιση Αστυνομικών Κατοικιών Οικισμού Λοχιών και 

Αστυφυλάκων στο Αρχηγείο Αστυνομίας  250.000 

11. Ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες του Ναυτικού Σταθμού Κ. 

Πύργου  150.000 

12. Ολοκλήρωση Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς 100.000 

13. Ειδικό Κέντρο Ασφάλειας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού 1.190.000 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

166 

 

 

  € 

14. Κτήριο για της Ανάγκες της Μονάδας Αεροπορικών             

Επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας                                                                                     

290.000 

15. Ανέγερση κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση 

Αμμοχώστου 

65.500 

16. Ανέγερση νέων κτηρίων για την Αστυνομική Διεύθυνση 

Πάφου (Γ. Φάση) 

94.813 

 Σύνολο  4.403.313 

                                                                                                        

(Άρθρο 08101.3 «Ανέγερση Κτιρίων Αστυνομίας») 

   € 

1. 
Βελτιωτικά έργα σε Κτήρια της Αστυνομίας στην επαρχία 

Λευκωσίας 
500.000 

2. 
Βελτιωτικά έργα σε Κτήρια της Αστυνομίας στην επαρχία 

Λεμεσού 
350.000 

3. 
Βελτιωτικά έργα σε Κτήρια της Αστυνομίας στην επαρχία 

Λάρνακας 
150.000 

4. Βελτιωτικά έργα σε Κτήρια της Αστυνομίας στην επαρχία Πάφου 150.000 

5. 
Βελτιωτικά έργα σε Κτήρια της Αστυνομίας στην επαρχία 

Αμμοχώστου 
50.000 

 Σύνολο 1.200.000 

(Άρθρο 08103.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Αστυνομίας») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €133.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή και τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής των 

ειδικών λεκτόρων, κυπρίων και ξένων, που θα προσκληθούν στην Κύπρο από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες για να δώσουν διαλέξεις σε προγράμματα της 

Αστυνομικής Ακαδημίας και αφορούν προγράμματα των Σχολών Αξιωματικών και Λοχιών και 

Αστυφυλάκων καθώς και την αγορά υπηρεσιών  με τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων 

για εκμάθηση ξένων γλωσσών εκτός της Αγγλικής. (Άρθρο 03582.2 «Δικαιώματα 

Λεκτόρων») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Λιμενική Αστυνομία 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την προληπτική συντήρηση και 

τον εξοπλισμό των εικοσιένα (21) σκαφών τα οποία βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή 

δραστηριότητα, στους πέντε (5) Ναυτικούς Σταθμούς σε όλη την ελεύθερη επικράτεια της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 03435.2 «Συντήρηση Σκαφών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγιας 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €285.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες σε αγορά υπηρεσιών καθαριότητας 

του κτιρίου και των εξωτερικών χώρων των κρατητηρίων λαθρομεταναστών στη Μεννόγια. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 - Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €295.140 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

  € 

1. Αγορά ανταλλακτικών και άλλου εξοπλισμού για την υποστήριξη της 

λειτουργίας του συστήματος 

 

50.000 

2. Συντήρηση των Αντενών (Petestal) και του Παράκτιου Συστήματος 

Ραδιοεπισήμανσης  

 

245.140 

(Άρθρο 07665.3 «Αγορά Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €327.750 που προορίζονται 

να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Αστυνομίας σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) με συγχρηματοδότηση 90%, 

τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€305.000) και τη 

συμμετοχή σε επιχειρησιακές συναντήσεις Empact (€40.000). 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης »). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

  

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

(A) ύψους €2.234.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες που αφορούν την 

υλοποίηση στόχων και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας, με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90%. 

 

(α)   Ποσό ύψους €750.000 για στόχους – προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον 

Τομέα Συνόρων και Θεωρήσεων κατά την περίοδο 2014-2020. 
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(β) Ποσό ύψους €1.484.000 για στόχους – προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον 

Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας κατά την περίοδο 2014-2020. 

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

(B) ύψους €566.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής της Αστυνομίας 

σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€466.000) και σε Επιχειρήσεις του 

Οργανισμού Frontex (€100.000) 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

Υποομάδα Δαπανών 02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

(α) €66.764 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα καθήκοντος σε Αρχιπυροσβέστες προς 

€27,01 το μήνα, σε Αρχιλοχίες προς €43,57 το μήνα και σε Αρχιαστυφύλακες προς €36,31 το μήνα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό 38 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών και 

(Άρθρο 02162.2 «Επίδομα Καθήκοντος») 
 

(β) €35.143 που προορίζονται να καλύψουν το καταδυτικό επίδομα που καταβάλλεται στα μέλη της 

Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστρτοφών (ΕΜΑΚ) 

(Άρθρο 02166.2 «Επίδομα Δυτών») 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€15.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή προς τα Μέλη της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας που εκμισθώνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 36 των περί Αστυνομίας (Γενικών) 

Κανονισμών του 1989 έως 2004, του μέρους των τελών που εισπράττονται από τους εκμισθωτές 

και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  Η Απόφαση του Υπουρ. Συμβ. με αρ.78.568 

και  ημερ. 26/03/2015 είναι σχετική. 

 (Άρθρο 02267.2 «Δικαιώματα Εκμίσθωσης Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ  ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
 

Υποομάδα δαπανών 03501- Εκπαίδευση Προσωπικού  

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €142.500 που 

προορίζονται να καλύψουν ειδικά μαθήματα που παραδίδονται σε μέλη της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας και της Ε.Μ.A.Κ. καθώς επίσης και των υλικών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς 

εκπαίδευσης, ως ακολούθως: 

                                                                                                                                                         € 

(α)      Κύκλος  Σπουδών           95.000 

(β) Ανάκληση ξένων εκπαιδευτών για την εκπαίδευση του προσωπικού 

σε διάφορα προγράμματα που αφορούν την Υπηρεσία  

42.750 

(γ) Υλικά Εκπαίδευσης 

Διάφορα έξοδα εποπτικών υλικών (διαφάνειες και μαρκαδόροι, 

υλικά ασκήσεων σεισμών, μεταφορά παλιών οχημάτων για 

ασκήσεις κλπ) 

 

 

 

 

4.750 

  142.500 

 

(Άρθρο 03502.2 «Eντόπια Eκπαίδευση») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 - ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Υποομάδα δαπανών 07500-Άλλα Μηχανήματα  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€990.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού ως ακολούθως: 

 

Α  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 € € 

(1)  Μικροεξαρτύσεις 30.000  

(2)  Φορεία Paraquard 10.000  

(3)   Λάστιχα Holmatro 2M (Μονολάστιχα) 800  

(4)  Σέλλες (ΕΜΑΚ) 2.700  

(5)  Αναπνευστικές συσκευές με έναν κύλινδρο 633.000  

     (6)  Απρόβλεπτα 30.000  706.500 

    

B  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 

  

 

 € € 

(1)      Σετ Holmatro    60.000  

(2)  Εξοπλισμός ΕΜΑΚ 19.000  

(3) 

(4) 

 Σετ Αερόσακοι  

Ρομποτική Κάμερα 

   11.000 

80.000 

 

(5) 

     (6) 

 Εξοπλισμός Ελέγχου και Συντήρησης Συσκευών Holmatro 

Απρόβλεπτα  

100.000 

13.500 

 

283.500 

  Σύνολο  990.000 

Η προτεινόμενη πρόνοια των €283.500 προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της ομάδας της 

ΕΜΑΚ η οποία συμμετέχει στο σύστημα Έρευνα – Διάσωση. Η πρόνοια είναι ανακτήσιμη κατά 

50% από το Eurocontrol. 

 (Άρθρο 07510.2 «Αγορά Πυροσβεστικού Εξοπλισμού») 

 Υποομάδα Δαπανών 07550-Κινητά Μηχανήματα 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.667.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τη δαπάνη αγοράς των πιο κάτω πυροσβεστικών οχημάτων: 

  € 

α. Αντλιοφόρο όχημα                                                                          
 

200.000 

β. Βυτιοφόρο όχημα                                                                         200.000 

γ Υδραυλική Πλατφόρμα                                                                    1.683.00 

δ. Σταθμός Διοίκησης (Προωθημένο Κέντρο Ελέγχου)                           584.000 

 Σύνολο 2.667.000 

                                                                                                        

(Άρθρο 07555.2  «Αγορά Πυροσβεστικών Οχημάτων») 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

171 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000- ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

Υποομάδα Δαπανών 08110- Κτίρια Πυροσβεστικής  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.442.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:  

 

Α.  Πυροσβεστικός Σταθμός Βασιλικού (€1.090.000) 

Πυροσβεστικός Σταθμός Λεμεσού  (€1.730.000) 

Πυροσβεστικός Σταθμός Αμμοχώστου (€372.000) 

 (Άρθρο 08111.3 – «Ανέγερση Κτιρίων Πυροσβεστικής») 

 

Β.  Βελτιώσεις, συντηρήσεις των υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών καθώς και τα 

έξοδα συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΜΑΚ, Πυρ. Σταθ. Λεμεσού και 

Βασιλικού (€250.000).  

(Άρθρο 08113.3 – «Βελτιώσεις Κτιρίων Πυροσβεστικής»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00-Κεντρικά Γραφεία 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

                                                                                                                                   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €76.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά επίπλων και σκευών στα αρχειοφυλάκια του Κρατικού Αρχείου. 

(Άρθρο 03210.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €10.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για επιδιορθώσεις και συντηρήσεις του εξοπλισμού της μονάδας 

συντήρησης και άλλου εξοπλισμού του Κρατικού Αρχείου στα εργαστήρια μικροφωτογράφησης  και 

ψηφιοποίησης, καθώς επίσης τη συντήρηση  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κρατικού 

Αρχείου, όπως συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς και ασφάλειας και τη δαπάνη για επίβλεψη των 

συμβολαίων συντήρησης των διαφόρων συστημάτων ασφάλειας.  Επίσης, για να καλύψει  την 

παρακολούθηση εφαρμογής των διαφόρων συμβολαίων συντήρησης των συστημάτων του Κρατικού 

Αρχείου από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

(Άρθρο 03433.2«Συντήρηση  Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων  και Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

                                                                                                                                   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €1.750 που 

προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στους Οργανισμούς “International 

Council on Archives” και “ACARM”. 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

                                                                                                                               

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €1.190.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποκατάστασης και ανακαίνισης του κτιρίου της 

Αρχιγραμματείας, στο οποίο θα στεγαστεί το Κρατικό Αρχείο.   

(Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 
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ΟΡΑΜΑ: 

Να καταστεί η Κύπρος πρωταγωνιστής και πρωτοπόρος σε θέματα ενέργειας στη λεκάνη της 

Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα οι τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και της 

επιχειρηματικότητας να ενδυναμωθούν ώστε να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης της αειφόρου 

ανάπτυξη της οικονομίας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών. 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς των υδρογονανθράκων, της ενέργειας, του 

εμπορίου, της βιομηχανίας και τεχνολογίας και της προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό 

την ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, τη διασφάλιση του 

ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, την προώθηση των  ανανεώσιμων πηγών και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας, 

 εξωστρέφειας και   καινοτομίας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση 

των επενδύσεων και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. 

 

ΑΞΙΕΣ 

 

1. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

 Αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ισότιμα, χωρίς προκαταλήψεις ή προτιμήσεις. 

 Ενεργούμε με ειλικρίνεια, συνέπεια και αμεροληψία. 

 Αναλαμβάνουμε ευθύνη και ηγετικό ρόλο. 

 Βάζουμε το δημόσιο συμφέρον πάνω από το προσωπικό. 

 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Εκτελούμε σωστά τα καθήκοντα μας. 

 Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις. 

 Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 Δουλεύουμε μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων. 

 Σκεφτόμαστε απλά, κοινοποιούμε τις προθέσεις μας και δρούμε ομαδικά για κοινό 

όφελος. 

 Αξιοποιούμε τις απανταχού συνέργειες και συνεργασίες. 

 Είμαστε σεμνοί στις σχέσεις μας με τους άλλους και στην προσέγγιση των 

ζητημάτων. 

 

4. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

 Ενεργούμε προς ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, καταναλωτών και 

επιχειρήσεων. 

 Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ταυτόχρονα 

μεγιστοποιούμε την ποσότητα. 

 Τηρούμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. 

 

5. ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

 Πιστεύουμε στην οργάνωση και στην τεχνολογία. 

 Ενθαρρύνουμε και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία. 
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 Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις. 

 Εφαρμόζουμε την αρχή της δια βίου μάθησης. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: 

1. Βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων 

2. Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου και η βέλτιστη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς ενέργειας. 

3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και 

προστασίας των καταναλωτών. 

4. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 

Παραλήπτη. 

5. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 

του Υπουργείου. 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020. (Άρθρο 

02007.2 Πολιτικοί Διορισμοί) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α)  ύψους € 3.192.000 για κάλυψη των δαπανών εκπαίδευσης και βελτίωσης των 

δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων προσώπων που ορίζει ο 

Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν 

απαραίτητου εξοπλισμού.  Ισόποση δαπάνη καταβάλλεται από έσοδα που θα καταβάλλουν οι 

αδειούχοι έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

 (Άρθρο 03528.3-Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων) 

 

(β)  ύψους € 66.500 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο καθώς και συμμετοχή σε 

προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε.. 

2. Συμμετοχή του Ψηφιακού Πρωταθλητή ή/και Λειτουργών στις τακτικές συναντήσεις 

των Ψηφιακών Πρωταθλητών τις οποίες συγκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή 

φιλοξενούν άλλοι Ψηφιακοί Πρωταθλητές άλλων Κρατών μελών. 

3. Συμμετοχή του Ψηφιακού Πρωταθλητή και Λειτουργών στο Digital Assembly και 

στο “e-Skills Week”, που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

4. Διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης/ευαισθητοποίησης στην Κύπρο (διαγωνισμός 

Καινοτομίας, δράσεων Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας  (Απόφαση 

Υ.Σ. με αρ. 81.195 ημερ. 24/8/2016) και άλλων δράσεων όπως η εισαγωγή 

πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Δημόσια Εκπαίδευση. 

5. Επικοινωνιακή εκστρατεία (έκδοση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, οργάνωση 

διασκέψεων τύπου, διοργάνωση ημερίδων, καταχώρηση διαφημίσεων/ανακοινώσεων 

σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ όπως εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, 

ραδιόφωνα και διαδίκτυο , ετοιμασία ενημερωτικών εντύπων, φυλλαδίων και άλλο 

υλικό. 

6. Βραβεία και χορηγίες σε σχέση με δραστηριότητες του Ψηφιακού Πρωταθλητή.  

(Άρθρο 03539.2 « Ψηφιακός Πρωταθλητής») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

   

α) ύψους €95.009 που προορίζονται να καλύψουν την ετοιμασία τεχνοοικονομικής μελέτης για 

τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και εκτίμηση του δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής και την 

εγκατάσταση σταθμών προεπεξεργασίας/επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τη βιομηχανία. 

(Απόφαση Υπ. Συμβ. αρ. 87.341 ημερομ.. 06/05/2019). 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

β) ύψους € 890.150 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τεχνική βοήθεια και  

συμβουλευτικές υπηρεσίες : 

Υπηρεσία Ενέργειας - € 842.650: 

 

α) Υποβολή προϊόντων σε δοκιμή με βάση το Νόμο για τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού προϊόντων που συνδέονται με την ενέργεια. Ο Νόμος παρέχει  εξουσία στην 

αρμόδια αρχή να διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους, να λαμβάνει δείγματα και να τα 

υποβάλει σε δόκιμη (αγορά του προϊόντος, έξοδα αποστολής του δείγματος σε 

διαπιστευμένο εργαστήριο και έξοδα για διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων).  

 

β)  Αγορά Υπηρεσιών για τη Διενέργεια Εργαστηριακών Ελέγχων για σκοπούς ενεργειακής 

σήμανσης. Οι έλεγχοι απαιτείται να γίνουν στα πλαίσια του Ε. Προγράμματος Horizon 2020  

και αφορά  έλεγχο για Θερμαντήρες Νερού και Κυλίνδρους Ζεστού Νερού (δειγματοληψία 

προϊόντων, στις επιθεωρήσεις, στην αποστολή δειγμάτων για δοκιμές) Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται 100% από την Ε.Ε και το κόστος επιστρέφεται στο κράτος. 

 

γ)  Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας  παρακολούθησης, 

ελέγχου επαλήθευσης και εμπορικής συναλλαγής των επιτυγχανόμενων μονάδων 

εξοικονόμησης ενέργειας από τη λειτουργία καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής 

απόδοσης σε διανομείς ενέργειας (Υπόχρεα Μέρη), για εφαρμογή των σχετικών 

νομοθετημάτων που βρίσκονται σε διαδικασία νομοτεχνικού ελέγχου. 

 

δ)  Αγορά υπηρεσιών για περιεκτική αξιολόγηση του δυναμικού στη θέρμανση και ψύξη, 

που θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή μέχρι τις 31/12/2020, ως 

απαιτεί η αναθεώρηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση . Στα πλαίσια 

της αναθεώρησης της περιεκτικής αξιολόγησης απαιτείται  και η επικαιροποίηση του 

υφιστάμενου χάρτη θερμότητας. 

 

ε)  Αγορά Υπηρεσιών για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την εναρμόνιση της νέας 

οδηγίας για τις ΑΠΕ. 

 

στ)  Αγορά Υπηρεσιών για τις ανάγκες που θα προκύψουν από την υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (Sensitivity Analysis, Ετοιμασία 

αναθεωρημένων σεναρίων προς την επιτροπή, Εκθέσεις προόδου κτλ.). 

 

ζ)  Μελέτη για την αποθήκευση ενέργειας. 

 

η)  Δημιουργία πλατφόρμας ανταλλαγής δεδομένων ενέργειας για τα Energy Communities 

(και συντήρηση / support κτλ.). 
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θ)  Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία νέας μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων και αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία λογισμικού που να 

προσομοιώνει τη νέα μεθοδολογία των κτιρίων. 

 

ι)  Συμβόλαιο συντήρησης του λογισμικού  για τη νέα μεθοδολογία των κτιρίων. 

 

κ) Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία νέας μεθοδολογίας διεξαγωγής επιθεωρήσεων 

συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού και καθορισμού απαιτήσεων για τεχνικά 

συστήματα κτιρίου. 

 

λ)  Αγορά υπηρεσιών για δημιουργία πρότυπων διαδικασιών για έργα ESCO στο δημόσιο 

τομέα. 

 

μ) Αγορά Υπηρεσιών για διεξαγωγή μελέτης με στόχο την εξέταση υφιστάμενων 

νομοθεσιών και ρυθμιστικών αποφάσεων (δευτερογενούς νομοθεσίας), για να εντοπιστούν 

τυχόν αδικαιολόγητα εμπόδια σε σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, 

τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά της 

ζήτησης, τις επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την 

ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών διασύνδεσης μεταξύ κρατών μελών. 

 

ν)  Αγορά Υπηρεσιών για διεξαγωγή μελέτης με στόχο την εξεύρεση μέτρων για τη 

διασφάλιση των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων πελατών, εκτός των δημοσίων 

παρεμβάσεων, στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ξ)  Αγορά Υπηρεσιών για  ετοιμασία, λειτουργία και διαχείριση εργαλείου σύγκρισης των 

προσφορών των προμηθευτών. 

 

ο)  Αγορά Υπηρεσιών για συγγραφή Κανόνων για την πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών 

πελατών από επιλέξιμα μέρη. Οργάνωση της διαχείρισης των δεδομένων. Χορήγηση αδειών 

και πιστοποίησης ή εποπτείας των μερών που διαχειρίζονται δεδομένα. Καθορισμός 

δαπανών πρόσβασης στα δεδομένα για τα επιλέξιμα μέρη. 

 

π)  Αγορά Υπηρεσιών για εντοπισμό παραμέτρων και κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και την παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας. 

 

ρ)  Αγορά Υπηρεσιών για να ετοιμαστεί ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνεται η 

σύνδεση δημόσια προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής.  

 

σ) Αγορά Υπηρεσιών για διαδικασία πρόσκλησης και υποβολής προσφορών για τη 

χορήγηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας σημείων 

επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Περιλαμβάνει συγγραφή εγγράφων διαγωνισμού. 

 

 

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή - € 47.500: 

(α)  Έρευνες/μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη οργανωτικών δομών, εγκαθίδρυση 

μηχανισμών και συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου. 

(β)    Δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικού καθώς και του αναγκαίου εξοπλισμού (π.χ. 

tablets, servers, κάρτες μνήμης, USB, κ.α.) για την καταγραφή, ταξινόμηση, 

διαχείριση και επεξεργασία των ελέγχων που διεξάγει η Υπηρεσία καθώς και των 

παραπόνων και των αιτημάτων των καταναλωτών. 

(Άρθρο 03561.3 « Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, 

Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων»)  
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γ) ύψους € 3.325.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

 

    Δαπάνη για διάφορες δραστηριότητες, μελέτες, επαφές στο εξωτερικό, ετοιμασία 

συμβολαίων, αποθήκευση / κωδικοποίηση / ασφάλεια σεισμικών δεδομένων, 

ελεγκτικές, λογιστικές, νομικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες από εξωτερικούς 

σύμβουλους, ενέργειες αναφορικά με τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων 

εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, και το Ενεργειακό 

Κέντρο στο Βασιλικό. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες 

αναφορικά με τα ερευνητικά προγράμματα των αδειούχων εταιρειών, 

περιλαμβανομένων και των επερχόμενων ερευνητικών και επιβεβαιωτικών 

γεωτρήσεων, καθώς και ανάλυση και επεξεργασία γεωτρητικών δεδομένων και 

αξιολόγηση ερευνητικών και επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων. Επιπρόσθετα θα 

ληφθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το Σχέδιο Ανάπτυξης και Παραγωγής του 

κοιτάσματος φυσικού αερίου «Αφροδίτη», το οποίο εισέρχεται στη φάση 

εκμετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες ελέγχου των 

ανακτήσιμων δαπανών των αδειούχων. 

    Κάλυψη δαπανών για αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Master 

Plan) της περιοχής Βασιλικού. 

    Δαπάνες για εξοπλισμό γραφείου και αίθουσας συνεδριάσεων, διαμόρφωση 

δωματίου Server και δωματίου ασφαλείας αποθήκευσης γεωφυσικών δεδομένων, 

συντήρηση συστήματος Server, αγορά Η/Υ, εκτυπωτών και λογισμικών για τους 

υδρογονάνθρακες. 

    Δαπάνες για ετήσια συντήρηση του προγράμματος ερμηνείας σεισμικών δεδομένων 

και αγορά εκδόσεων / αναφορών για Υδρογονάνθρακες. 

    Διοργάνωση και συνεισφορά σε εκδηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες 

Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας. 

    Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια / σεμινάρια / εκθέσεις / επισκέψεις και αγορά 

διαφημιστικού υλικού με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

    Έξοδα για συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, στον τομέα πετρελαίου, φυσικού 

αερίου, καθώς και σε θέματα αγορών (marketing) σχετικά με την εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 

Δημοκρατίας. 

    Εκπόνηση αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

(ΣΜΠΕ) αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής 

Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας 

 

(Άρθρο 03567.3  «Διαχείριση Υδρογονανθράκων») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €350.010 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

α)  το κόστος μισθοδοσίας ύψους €142.500 δύο λειτουργών Οργανισμών Δημοσίου 

Δικαίου που είναι αποσπασμένοι στο ΥΕΕ&Β. 

(Άρθρο 03581.2  «Αντιμισθία») 

β)  

i. Τη μίσθωση υπηρεσιών Διευθυντή Έργου/Αναλυτή Συστημάτων για τη διαχείριση 

του έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης στο ΤΕΕΕΠ του νέου πληροφοριακού 
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συστήματος, ο διαγωνισμός του οποίου προκηρύχτηκε από το ΤΥΠ στις 11/5/2018 

με προϋπολογισμό έργου €14εκ. 

 

Η σύμβαση για τον Διευθυντή Έργου (οι υπηρεσίες του οποίου θα εξασφαλισθούν 

για σκοπούς παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης για την ανάπτυξη του 

νέου συστήματος) αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2020, για περίοδο τριών (3) 

ετών με εκτιμώμενο προϋπολογισμό €500.000 πλέον ΦΠΑ. 

 

ii. Αγορά νομικών υπηρεσιών για τον ανασχεδιασμό και ενοποίηση των 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από τον Κλάδο Εταιρειών, στη βάση των νέων και 

ανασχεδιασμένων εντύπων/αιτήσεων που εγκρίθηκαν από τη ΒτΑ και 

δημοσιεύτηκαν στις 18.12.2018. 

 

Η σύμβαση (€30.000 πλέον ΦΠΑ), η οποία αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 

2020, θα έχει διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 1 έτος, 

(σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας), για σκοπούς παροχής 

επιπρόσθετων νομικών υπηρεσιών που αναμένεται να προκύψουν στα πλαίσια της 

ανάπτυξης του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕΕΠ. Συνεπώς, οι πρόνοιες 

για το 2020-2021 (€30.000 για κάθε έτος, πλέον ΦΠΑ) προστίθενται να καλύψουν 

πληρωμές στα πλαίσια της πιο πάνω σύμβασης. 

 

Τονίζεται ότι, οι νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται στους 2 Κλάδους στα 

πλαίσια υλοποίησης του έργου του εκσυγχρονισμού του ΤΕΕΕΠ, τροχοδρομούνται 

παράλληλα με την ανάπτυξη του νέου συστήματος και επιβάλλεται να προωθηθούν 

για να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και λειτουργία με το νέο σύστημα 

(ορίζοντας εγκατάστασης 2022/2023). 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03700 –  ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03701 – Διαφώτιση 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

1. Διαδικασίες εγγραφής εμπορικών σημάτων για το «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» σε νέες 

αγορές. 

2. Διαδικασίες εξόδων παρακολούθησης και διαχείρισης των υποθέσεων 

παραβίασης των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων. 

3. Άμεσα έξοδα και ανάγκες που προκύπτουν στη διεκπαιρέωση των νομικών 

διαδικασιών (αγορά χαρτοσήμων, έξοδα αποστολής εμπιστευτικών 

εγγράφων, έξοδα μεταφράσεων, έξοδα πιστοποιήσεων εγγράφων, έξοδα 

νομιμοποίησης εγγράφων από Πρεσβείες ξένων χωρών, κ.α.). 

 

(Άρθρο 03724.3 – Προστασία Εμπορικών Σημάτων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04001 –  ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

α)  ύψους € 1.959.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χρημοτοδότηση για την 

συνέχιση των εργασιών της ΔΕΦΑ ΛΤΔ (Απόφ.  Υπ. Συμβ. Αρ.Ε79.648, ημερομ. 

29/10/2015). 

(Άρθρο 04136.2 «Χορηγία στη ΔΕΦΑ ΛΤΔ»)  

 

β)  ύψους € 3.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ. 

(Άρθρο 04146.2 «Χορηγία στην ΕΥΚ ΛΤΔ») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04150 –  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €378.950 που προορίζονται 

να καλύψουν τις ακόλουθες συνεισφορές στο εξωτερικό: 

  € 

1.  Συνδρομή στη Συνθήκη για την Χάρτα Ενέργειας. 4.200 

2.  Συνεισφορά στην Οργάνωση Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στη Νόμιμη 

Μετρολογία (WELMEC). 

 

750 

3.  Συνεισφορά στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. 122.900 

4.  Συνεισφορά στον Διεθνή Οργανισμό Νόμιμης Μετρολογίας (OIML) 14.100 

5.  Συνεισφορά στην Οργάνωση EURAMET  2.400 

6.  Συνδρομή στον Οργανισμό Platts (Πετρελαιοειδή–Υγραέριο–

Βιοκαύσιμα). 

43.000 

7.  Συνδρομή σε οργανισμούς για Υδρογονάνθρακες (αναλύσεις, 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων) 

 

18.000 

8.  Συνδρομή στο ΙΡ Standards 1.500 

9.  Συνεισφορά στον διεθνή οργανισμό IRENA 11.000 

10.  Συνδρομή στο ASTM Standards 2.500 

11.  Συνδρομή στον οργανισμό IGU (International Gas Union) 6.000 

12.  Συνδρομή στον Οργανισμό International Energy Forum 22.000 

13.  Συνδρομές σε Λογισμικά Sun Wind Energy, PV Magazine, Homer 

κ.α. 

 

500 

14.  Συνεισφορά στη Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών - 

EURACHEM 

 

400 

15.  Συνδρομή στην Ευρω-Μεσογειακή Πλατφόρμα Αερίου - EMPG 1.000 

16.  Συνδρομή στο WORLD ENERGY COUNCIL 10.500 

17.  Συνεισφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών - UNIDO 

55.000 

18.  Συνεισφορά στο Convention για τον Οργανισμό Σήμανσης 

Αντικειμένων από πολύτιμα Μέταλλα  

 

8.500 

19.  Συνεισφορά στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) 

 

40.000 

20.  Συνεισφορά στον Κυπριακό Σύνδεσμο Εργαστηρίων Κύπρου - 

CYPRUSLAB 

 

1.700 

21.  Συνεισφορά στον Οργανισμό CPTM (Commonwealth Partnership for  
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Technology Management) 8.000 

22.  Ετήσια συνδρομή για την άδεια χρήσης λογισμικού συστήματος για 

εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα (AppMachine BV).  

 

900 

23.  Ετήσια συνδρομή για άδειες δημοσίευσης της εφαρμογής σε κινητά 

τηλέφωνα στις πλατφόρμες των εταιρειών Apple Inc, Google Inc στα 

αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα Apple Store και Google Play 

store 

 

 

 

100 

24.  Ετήσια συνδρομή για τη χρήση του Εξειδικευμένου Εργαλείου 

Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων (Business Intelligence Tool) 

που έχει αναπτυχθεί από ιδιώτη Σύμβουλο σε συνεργασία με το ΤΥΠ 

 

 

2.000 

25.  Ετήσια συνδρομή στον Οργανισμό ETPOA (European Trade 

Promotion Organizations Association) 

 

2.000 

  _______ 

 Σύνολο 378.950 

 

(Άρθρο 04152.2 – Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κλπ)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04200 –  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04230 – Βιομηχανικά Προϊόντα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων, φορέων πιστοποίησης προϊόντων 

και υπηρεσιών και φορέων ελέγχου. 

2. Διαπίστευση κοινοποιημένων οργανισμών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας. 

3. Εκπαίδευση Προσωπικού στους τομείς Διαπίστευσης εργαστηρίων, φορέων 

πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών και φορέων ελέγχου. 

4. Συμμετοχή στις δραστηριότητες των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας της ΕΑ 

(Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση). 

5. Συνεισφορά στο European Cooperation for Accreditation (ΕΑ), τον ILAC (International 

Laboratory Accreditation Cooperation) και το International Accreditation Forum (IAF). 

6. Μίσθωση υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών. Σύμφωνα με το ΓΕΣΥ η διαπίστευση 

κλινικών εργαστηρίων θα είναι υποχρεωτική. Αναμένονται σταδιακά νέες αιτήσεις (100-

120) κλινικών εργαστηρίων.  

7. Αναβάθμιση και συντήρηση του συστήματος μηχανογράφησης (Λογισμικό και 

Υλισμικό) μετάκληση ειδικών και επιτόπου επίσκεψη για βελτίωση της λειτουργίας του 

συστήματος.  Αντικατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού και φωτοτυπικής μηχανής. 

8. Εφαρμογή της διαδικασίας της τεχνικής πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 

κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. 

9. Αντιμισθία Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάλυψη επιδομάτων 

του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Διευθυντή και των μελών των Τεχνικών Επιτροπών. 

10. Εκστρατεία διαφώτισης του κοινού και των βιομηχάνων. 

11. Έξοδα κινήσεως για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθυντή και του 

προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ)  και των 

μελών των τεχνικών Επιτροπών. Λειτουργία συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου/ 

Τεχνικών Επιτροπών. 

12. Άλλες δράσεις σε θέματα προώθησης ποιότητας - Κυπριακό Δίκτυο για την Ποιότητα, 

Ταχυδρομικά τέλη, Αγορά βιβλίων, προτύπων και άλλων εντύπων τεχνικού 

περιεχομένου, Αγορά γραφικής ύλης (φωτοτυπικός χάρτης, φωτοτυπικά υλικά, υλικά για 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή). 
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13. Έξοδα Φιλοξενίας. 

14. Διάφορα. 

(Άρθρο 04234.2 – «Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας – Κυπριακός Φορέας 

Διαπίστευσης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04600 –  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις/Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.500 που 

προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις λόγω απόφασης Δικαστηρίου εναντίον του 

Οργανισμού CLAM (Comite De Liaison De LAgrumiculture Mediterraneenne), όπου η Κύπρος 

είναι μέλος.  Οι αποζημιώσεις έχουν κατανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Οργανισμού. 

(Άρθρο 04602.2 «Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950  – ΑΛΛΑ EΡΓΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.000 που 

προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες που αποφασίζονται (για ποσά μέχρι  

€3.417) από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για την προώθηση και κυρίως 

την προβολή των εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον τόπο μας. Για 

μεγαλύτερα ποσά θα εξασφαλίζεται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών.  

(Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Υπηρεσία Βιομηχανικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις διάφορες δαπάνες του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της 

αντιμισθίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μισθούς του προσωπικού, τα 

λειτουργικά έξοδα, την αγορά εξοπλισμού, και των εξόδων προώθησης επενδύσεων. 

 (Άρθρο 04108.2 «Συνεισφορά προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης 

Επενδύσεων») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08740 – Βιομηχανικές Περιοχές και Ζώνες 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €11.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες που 

σχετίζονται με εργασίες που έχουν σχέση με την εκτέλεση διάφορων έργων υποδομής: 
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                                                                                                                                  €   

1. Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού: 

Κατασκευή υποδομών (οδικό δίκτυο, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, 

τηλεπικοινωνίες, κτλ.) για μέρος του ρυθμιστικού σχεδίου της 

Περιοχής  (Φάση Α') το οποίο είνει απαραίτητο για την λειτουργία 

της περιοχής και ειδικότερα για την μετακίνηση των εγκαταστάσεων 

πετρελειοειδών/υγραερίου από την Λάρνακα 

11.000.000 

2. Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού: 

Αναβάθμιση συστήματος ομβρίων υδάτων. 

120.000 

3. Βιομηχανική Περιοχή Αθηένου: 

Αποχετευτικό σύστημα (Μελέτη για την Κεντρική Μονάδα 

Επεξεργασίας Λυμάτων). 

75.000 

 Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας: 

Ασφαλτόστρωση μέρους του οδικού δικτύου της Περιοχής.  

100.000 

4. Διάφορα απρόβλεπτα 5.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.300.000 

(Άρθρο 08741.3 «Ίδρυση/Επέκταση Βιομηχανικών Περιοχών») 

 

 (β) ύψους €900.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες εκτέλεσης έργων 

υποδομής στις Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές Ζώνες, όπως φαίνονται πιο κάτω. 

 

1. Βιομηχανική Ζώνη Αθηένου 5.000 

  Ασφαλτόστρωση του κεντρικού οδικού άξονα και κατασκευή του 

δρόμου προσπέλασης/μεταφοράς νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και 

τηλεφωνικών γραμμών μέχρι τα σύνορα της Ζώνης (συνεχιζόμενο 

έργο)      

2. Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας 890.000 

  Γέφυρα σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας με την 

Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Μεσόγης)  

3. Διάφορα Απρόβλεπτα  5.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 900.000 

(Άρθρο 08742.3 « Δημιουργία Βιομηχανικών Ζωνών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Υπηρεσία Εμπορίου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €520.000 που θα καλύψουν 

τις δαπάνες χορηγιών σε εταιρείες που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις υπηρεσιών στο εξωτερικό 

με δικά τους έξοδα, με βάση το σχέδιο «de minimis», διοργάνωση φόρουμ/αποστολών στο 

εξωτερικό με στόχο την προώθηση των υπηρεσιών και της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο, 

καταχωρήσεις διαφημίσεων/άρθρων επισκέψεις επιχειρηματικών/ δημοσιογράφων καθώς και, 

άλλα έξοδα για την προώθηση των υπηρεσιών. 

(Άρθρο 03719.3 «Προαγωγή Εξαγωγών Υπηρεσιών») 

 

Υποομάδα Δαπανών  03730 – Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

(α) ύψους € 2.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
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1. Συμμετοχή στα πλαίσια Σχεδίου de minimis σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό στις 

οποίες το Υπουργείο συμμετέχει με κρατικό περίπτερο.  Οι προτεινόμενες δαπάνες 

αφορούν την συμμετοχή σε 7 διεθνείς, γενικές και εξειδικευμένες εκθέσεις και 6 

εκθέσεις με πληροφοριακό περίπτερο, όπως επίσης και δαπάνες σχετικές με δημόσιες 

σχέσεις έντυπο υλικό, φιλοξενία και διαφήμιση σχετικά με τη συμμετοχή στις 

εκθέσεις.  Η επιλογή έγινε ύστερα από μελέτη και διαβούλευση με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και 

κρίθηκαν ως οι πλέον αξιόλογες με βάση την αναγνωσιμότητα και το κύρος των  

εκθέσεων, το ενδιαφέρον των κυπρίων εξαγωγέων, το όφελος που προκύπτει στην  

κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές για διείσδυση σε νέες αγορές. 

Ενδεικτικές Εκθέσεις που θα λάβει μέρος το 

Υπουργείο  

 
(i)  Εκθέσεις Σπιτιού Και Οικοδομικών Υλικών 

1. Τhe Big Five , Dubai 

2. Maison Object Paris  

(ii)  Εκθέσεις  Τροφίμων Και Ποτών   

1. Gulf Food and Hotel Equipment - Dubai 

2. Sial, Paris 

3. FH, Singapore 

4. Food Africa, Cairo 

(iii)  Εκθέσεις Φρούτων Και Λαχανικών  

1. FRUIT LOGISTICA, Βερολίνο 

(iv)  Εκθέσεις Με Πληροφοριακό Περίπτερο 

1. Έκθεση Τροφίμων Καβάλας  

2. World Food Warsaw  

3. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  

4. SIMPAR, Παρίσι 

5. ALLES FUR DEN GAST, Salzburg 

6. ISRAFOOD, Tel Aviv 

(V)  Άλλες Εκθέσεις 
 

 

 1.   EXPO 2020 (η έκθεση διαρκεί έξι (6) μήνες) 

2. Διοργάνωση Εμπορικών Αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ, ΟΕΒ για την προβολή 

και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 

σημαντικές προοπτικές. 

3. Σχέδιο Ενισχύσεων de minimis για συμμετοχή επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων με δικά τους έξοδα, 

σε εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.  

4. Σχέδιο Ενισχύσεων de minimis προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων για διενέργεια έρευνας 

αγορών. 

5. Διοργάνωση Βραβείου Εξαγωγών. 

6. Δημόσιες σχέσεις, φιλοξενία επισκέψεις ξένων εισαγωγέων, δημοσιογράφων και 

επισήμων στην Κύπρο. 

7. Διάφορες δραστηριότητες προβολής και προώθησης των κυπριακών προϊόντων από το 

Υπουργείο και τα εμπορικά κέντρα π.χ. διαφημίσεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

αναβάθμιση ιστοσελίδων των εμπορικών κέντρων, αγορά καταλόγων και εξασφάλιση 

εμπορικών/οικονομικών εκδόσεων/εντύπων κ.λ.π., δημιουργία διαφημιστικού υλικού 
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και αγορά διευθύνσεων ξένων αγοραστών, διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων 

κυπρίων εξαγωγέων με ξένους αγοραστές. 

8. Χορηγία σε επιχειρηματικούς συνδέσμους μεταξύ της Κύπρου και χωρών του 

εξωτερικού. 

9. Συνέχιση λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου της Κρατικής Έκθεσης για τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων και εξειδικευμένων Εκθέσεων (€ 300.000). 

(Άρθρο 03737.3 «Προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων») 

 

 

 

 β) ύψους €570.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1.    Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων για ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των 

γεωργικών προϊόντων στην Ε.Ε. και τρίτες χώρες. 

2.    Το σχέδιο ήσσονος σημασίας (de mimimis) προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στους τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για συμμετοχή σε 

εμπορικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. 

3.    Συνδρομές σε εκδόσεις για τα γεωργικά προϊόντα, διοργάνωση εκδηλώσεων για την 

προώθηση γεωργικών προϊόντων, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις τροφίμων 

στην Κύπρο και το εξωτερικό, κ.α. 

(Άρθρο 03742.3 «Προαγωγή Γεωργικών Προϊόντων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €11.326 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες στα πλαίσια του Προγράμματος Εναρμόνισης για την 

αγορά προϊόντων με βάση το άρθρο 14 εδάφιο 1 του Νόμου 17(Ι)/2011 που προνοεί για τον 

καθορισμό απαιτήσεων για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων που συνδέονται με την 

ενέργεια, για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει γίνει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του 

Νόμου. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  08920  – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €52.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβαλλοντικής 

Επιτήρησης Βασιλικού, η οποία έχει δημιουργηθεί, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική 

Γνωμάτευση για το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού.  

(Άρθρο 08925.3 – «Επαναφορά Περιβάλλοντος») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €98.599 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: 

€ 

 Υπηρεσία Ενέργειας: 63.924 

1. Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε: Intelligent Energy, Concerto, 7th  FP, 

Interegg MED και άλλων προγραμμάτων, στα οποία πιθανόν να πετύχει 

συμμετοχή η Υπηρεσία Ενέργειας.   

 

2. Συμμετοχής λειτουργών σε συναντήσεις του προγράμματος Concerted 

Action for Energy Performance of Buildings Directive – CA EPBD IV. 

 

3. Συμμετοχή λειτουργών σε συναντήσεις του προγράμματος  Concerted 

Action for RES καθώς επίσης και το κόστος συμμετοχής του υπεργολάβου. 

 

4. 

 

Συμμετοχή λειτουργών σε συναντήσεις του προγράμματος  Concerted 

Action for Energy Efficiency Directive – CA EED II. 

 

5. Την αποκατάσταση της περιοχής με φωσφογύψο  στο Ενεργειακό Κέντρο 

Βασιλικού. 

 

6. Τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF), για την 

κατασκευή των έργων υποδομής για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου στην Κύπρο.  

 

 

 Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 33.250 

1. Λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου - ΕΚΚ.  Η 

πρόνοια καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας και προώθησης των 

δραστηριοτήτων του Κέντρου, εκτός των δαπανών του προσωπικού που το 

στελεχώνει οι οποίες θα καλυφθούν από άλλο κεφάλαιο του 

προϋπολογισμού, όπως καθορίζονται στη συμφωνία του Υπουργείου με τον 

Οργανισμό CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive 

Agency) της Ε.Ε. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του ΕΚΚ 

συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ. 

 

2. Συμμετοχή σε κοινά προγράμματα και εκδηλώσεις εποπτείας της αγοράς 

που διεξάγονται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. 

 

3. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εργαστήρια της Ε.Ε. που 

προτείνονται από την Κύπρο ή από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. και στις 

οποίες απαιτείται συμμετοχή και άλλων χωρών στο πλαίσιο της εφαρμογής 

του Κανονισμού CPC.  

 

4. Συμμετοχή της Υπηρεσίας Ποστασίας Καταναλωτη σε Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα για θέματα Προστασίας Καταναλωτών. 

 

 

 Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας: 

Τη συμμετοχή στην Πλατφόρμα Manufacture – Εργοστάσια του 

Μέλλοντος. 

 

1.425 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διάφορα έργα/σχέδια 

συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο 

συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής 

Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την 

πρόοδο των έργων, ως ακολούθως: 

 

(α) Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Το Πρόγραμμα 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών 

από 18 έως 55 ετών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οικονομικές 

δραστηριότητες της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων συγκεκριμένων 

δραστηριοτήτων του τομέα των υπηρεσιών και του αγροτουρισμού, αξιοποιώντας τις γνώσεις, 

την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.  

(Άρθρο 04269.3 «Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας») 

 

 

(β) Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας.  Το πρόγραμμα αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας στους νέους και νέες 

ηλικίας 20 ως 39 ετών που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.  

(Άρθρο 04272.3 «Ενθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  05100 –  Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διάφορα έργα/σχέδια 

συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο 

συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής 

Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την 

πρόοδο των έργων, ως ακολούθως: 

 

(α) Εκσυγχρονισμός και τεχνολογική αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 

μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων και οικονομικών δραστηριοτήτων.  Το 

συγχρηματοδοτούμενο αυτό σχέδιο χορηγιών στοχεύει στην παροχή κινήτρων για 

εκσυγχρονισμό υφιστάμενων και δημιουργία νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 

μεταποιητικού τομέα και ορισμένων άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.  

(Άρθρο 05139.3 «Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»)   

 

(β) Προκαταβολές και ενδιάμεση πληρωμή των έργων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο Χορηγιών 

για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας – Ανάπτυξη  Καινοτόμων Προϊόντων 

/Υπηρεσιών και διεργασιών, το οποίο προκηρύχτηκε τον Ιανουάριο του 2015.  Το σχέδιο είναι 

συγχρηματοδοτούμενο και αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων, 

νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και καινοτομία για την 

ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία προγραμματίζουν 

να διαθέσουν στην αγορά.  

(Άρθρο 05182.3  «Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης Επιχειρηματικής Καινοτομίας») 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1401 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

188 

 

 

γ) Κάλυψη επιχειρηματικών προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια ενός νέου σχεδίου 

ανάπτυξης επιχειρηματικών συμπράξεων/ συστάσεων (clusters) επιχειρήσεων. Το 

συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο στοχεύει στην παροχή κινήτρων για δημιουργία, ανάπτυξης και 

διαχείρισης μικρομεσαίων επιχειρηματικών συμπλεγμάτων.  

Άρθρο 05208.3 «Υποστήριξη και Προώθηση της Συνεργασίας μεταξύ των Επιχειρήσεων») 

 

Κάτω από την υποομάδα 05100 περιλαμβάνονται επίσης πιστώσεις μεταξύ άλλων ύψους 

€30.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Συστημα πληροφορησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI SYSTEM):  

 Έξοδα για προώθηση και λειτουργία του Συστήματος Πληοφόρησης για 

την Εσωτερική Αγορά για το οποιο το ΥΕΕ&Β είναι Εθνικός Σντονιστής  

 

 Έξοδα Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Βοήθειας ΙΜΙ στο ΥΕΕ&Β που 

προβλέπεται στον Κανονισμό ΙΜΙ για να προσφέρει υποστήριξη στους 

χρήστες του συστήματος ΙΜΙ περιλαμβανομένης εκπαίδευσης για 

εκμάθηση του συστήματος μέσω σεμιναρίων πρακτικής εξάσκησης, 

παροχής υλικού εκμάθησης των διαφόρων λειτουργιών του συστήματος, 

κλπ, καθώς και έξοδα αγοράς εξοπλισμού για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

 

 

2. Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (SINGLE DIGITAL GATEWAY):  

 Έξοδα για εκστρατεία ενημέρωσης για τη χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης και προώθηση της μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες, οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες 

υποστήριξης και επίλυσης των προβλημάτων της προβάλλονται στο κοινό 

και μπορούν εύκολα να ανευρεθούν μέσω των μηχανών αναζήτησης στις 

οποίες έχει πρόσβαση το κοινό.  Τα έξοδα αφορούν διαφημιστικό υλικό, 

ενημέρωση μέσω διαφήμισης σε έντυπα/ ραδιόφωνο/τηλεόραση, 

συγκεκριμένες εκστρατείες με συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις (road-

show), καθώς και έξοδα για πιθανή ανάγκη δημιουργίας ιστοσελίδας για 

θέματα που αναφέρονται στον Κανονισμό και αφορούν το Υπουργείο (πχ 

Σημείο Επαφής για Προϊόντα).  

 

 

(Άρθρο 05209.3 «Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά – Ευρωπαϊκή 

Διαδικτυακή Πύλη “Your Europe”»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 –ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών: 08920 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: 

      

 (α) υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 

(ΥΦΑ) στην Κύπρο. Η υλοποίηση των έργων υποδομής υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον 

Μάρτιο του 2022 με εκτιμώμενο συνολικό κόστος €253.000.000. Τα έργα θα 

συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 

προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe 

Facility, CEF), με ποσοστό 40% και μέγιστο ποσό τα €101.255.320.  Τα κυριότερα έργα 

υποδομής που θα υλοποιηθούν αφορούν τα πιο κάτω: 
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i. Πλωτή μονάδα εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ (FSRU).  

ii. Προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα καθώς 

και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης. 

iii. Αγωγό επί της προβλήτας και βραχίονες φόρτωσης.  

iv. Χερσαίος αγωγός μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού. 

v. Σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου (ΦΑ) για αύξηση της αδράνειας για ασφάλεια 

εφοδιασμού (buffer). 

vi. Επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός ΦΑ) παρά του σημείου 

παράδοσης του ΦΑ. 

 

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €265.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές: 

(α) δύο (2) Λειτουργών Εμπορίου και Βιομηχανίας που υπηρετούν ως επιτόπιο προσωπικό στη 

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ε.Ε., για εκπροσώπηση του Υπουργείου στις 

διάφορες Επιτροπές/Ομάδες, 

(β) ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Κ.Δ. στο Τελ Αβίβ καθώς 

και  

(γ) ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου που υπηρετεί στην Πρεσβεία της Κ.Δ. στην Τεχεράνη, τις 

συνεισφορές του εργοδότη στα διάφορα ταμεία, καθώς και συναλλαγματικές διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.300 που 

προορίζονται να καλύψουν διάφορα έκτακτα έξοδα των εμπορικών κέντρων όπως μεταφορικά, 

μεσιτικά, και άλλα. 

(Άρθρο 03099.2 «Έκτακτα») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λονδίνου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €175.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού 

Σύμβουλου, μιας (1) Γραφέα/Δακτυλογράφου, μίας (1) Γραμματέας/Δακτυλογράφου, ενός (1) 

κλητήρα, τις συνεισφορές του εργοδότη στα διάφορα ταμεία, καθώς και συναλλαγματικές 

διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βερολίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €230.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού 

Συμβούλου, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέα, δυο (2) γραφέων/δακτυλογράφων (εκ των οποίων η 

μία θέση είναι κενή και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια) και ενός (1) κλητήρα, καθώς 

και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Ντουπάϊ  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €136.550 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου   

(η θέση είναι κενή), ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, ενός (1) 

Γραφέα/Δακτυλογράφου,  ενός (1) Κλητήρα (η θέση παραμένει κενή και δεν έχει περιβληθεί 

οποιαδήποτε πρόνοια) καθώς και συναλλαγματικές διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Νέας  Υόρκης  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €204.750 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου 

ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) Ιδιαιτέρας Γραμματέας (η θέση παραμένει 

κενή και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια) καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα 

διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Βοηθού Εμπορικού 

Συμβούλου, μιας (1) Γραμματέα/Δακτυλογράφου, μιας (1) Γραφέα /Δακτυλογράφου, ενός (1) 

κλητήρα, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 - Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Παρισίων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €190.000  που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, 

μιας (1) Γραμματέα/Δακτυλογράφου, μιας (1) Γραφέα/Δακτυλογράφου και ενός (1) Κλητήρα 

(η θέση παραμένει κενή και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια), καθώς και τις 

συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Μόσχας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €148.600 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, 

ενός (1) Βοηθού Εμπορικού Συμβούλου, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα 

ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές.  Μία (1) θέση Γραμματέα/Δακτυλογράφου και μία (1) 

θέση κλητήρα παραμένουν κενές και δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Βιέννης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €185.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Συμβούλου, μιας (1) 

Γραμματέα/Δακτυλογράφου, ενός (1) Κλητήρα, καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα 

διάφορα ταμεία. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Λιβάνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές ενός (1) Εμπορικού Σύμβουλου, 

μίας (1) Γραφέας/Δακτυλογράφου (η θέση παραμένει κενή και δεν έχει περιληφθεί 

οποιαδήποτε πρόνοια), καθώς και τις συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και 

συναλλαγματικές διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 27 – Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Πολωνίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) Γραφέας/Δακτυλογράφου καθώς και τις 

συνεισφορές εργοδότη στα διάφορα ταμεία και συναλλαγματικές διαφορές. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(1)  €294.500 για αποστολή ταχυδρομικών  επιστολών: (α) σε 50.000 εταιρείες για υπενθύμιση της 

υποχρέωσής τους για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113,   (β)  

με τους κωδικούς εξουσιοδότησης  σε 100.000 εταιρείες που δεν έχουν ζητήσει κωδικό καθώς 

και σε όσες θα εγγράφονται.  Αυτό γίνεται βάση οδηγίες και απαίτηση του Εφόρου 

Εσωτερικού Ελέγχου (€250.000 /€2,50 για  κάθε συστημένη επιστολή) και (γ)  με τους 

κωδικούς εξουσιοδότησης  στις εταιρείες που έχουν απολέσει τους κωδικούς. 

(Άρθρο 03021.2 «Ταχυδρομικά Τέλη») 

  

(2) €2.850  για καταβολή του  ενοικίου για την τραπεζική θυρίδα καθώς και διαφόρων άλλων 

δαπανών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους.   

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών  03100 – Άλλα Λειτουργικά ΄Εξοδα  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(1) €1.710 για κάλυψη των εξόδων  φιλοξενίας εμπειρογνωμόνων από το EUIPO που έρχονται 

στην Κύπρο για την παροχή βοήθειας  στον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας. Ο EUIPO  λόγω του ότι η Κύπρος συμμετέχει σε πολλά προγράμματα του, τα 

οποία χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο, βοηθούν στην αναβάθμιση του 

Τμήματος, όπως το σάρωμα και η μηχανογράφηση των φακέλων Εμπορικών Σημάτων, η 

εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας και άλλα. Σημειώνεται ότι τα κονδύλια που 

προσφέρονται απο το EUIPO ειναι πέρα των €500.000. Επίσης,  καλύπτει τα έξοδα 

φιλοξενίας εμπειρογνωμόνων της EPO που βοηθούν  στη πλήρη αντικατάσταση του 

μηχανογραφικού συστήματος του Τμήματος.       

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

(2) €33.250 για εκτύπωση υπενθυμητικών επιστολών για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περί 

Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για να σταλούν οι κωδικοί εξουσιοδότησης. 

(Άρθρο 03153.2 «Αγορά Χάρτου») 

 

(3) €38.000 για αγορά αναλωσίμων π.χ. μελάνια για εκτυπωτές για να εκτυπωθούν οι 

υπενθυμητικές επιστολές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περι Εταιρειών Νόμου Κεφ. 

113 και για να σταλούν οι κωδικοί εξουσιοδότησης. 

(Άρθρο 03154.2 «Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστών») 

 

(4) €38.000 για αγορά φακέλων για να ταχυδρομηθούν οι υπενθυμητικές επιστολές για 

συμμόρφωση με τις πρόνοιες του περι Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 και για να σταλούν οι 

κωδικοί εξουσιοδότησης.  

(Άρθρο 03155.2 «Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά») 

 

(5) €9.500 για αγορά 60 καρεκλών  υπαλλήλων (€6.000), 3 μεταλλικών σκάλων  για τις ανάγκες 

των  αποθηκών (€250) καθώς επίσης 10 συρταριέρων γραφείου (€3.000).  

(Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διάφορες  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€350.649 που προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη για τη συντήρηση των διαφόρων συστημάτων 

του μηχανογραφικού εξοπλισμού καθώς και για τη συντήρηση των ιστοσελίδων ως ακολούθως: 

 

α) Συντήρηση Συστήματος Πνεύμα για τη διαχείριση των Αιτήσεων της Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας 

β) Συντήρηση Συστήματος DRCOR – eOAS 

γ) Συντήρηση Συστήματος Κλάδου Εταιρειών 

δ) Συντήρηση Συστήματος  DRCOR – Eoas software 

ε) TM VIEW 

στ) Συντήρηση των ιστοσελίδων του Κλάδου Εταιρειών και του Κλάδου Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω  από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€38.000 οι οποίες αφορούν πληρωμές που θα προκύψουν στα πλαίσια υλοποίησης σύμβασης που 

αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2020, για ομαλοποίηση της βάσης δεδομένων των 2 Κλάδων 

(Εταιρειών και Πνευματικής Ιδιοκτησίας) του Τμήματος.   

Το έργο προωθείται στα πλαίσια των εργασιών για την ανάπτυξη νέου συστήματος στους πιο πάνω 

Κλάδους του ΤΕΕΕΠ και κρίνεται απολύτως  απαραίτητο για τη δημιουργία «καθαρής» βάσης 

δεδομένων για σκοπούς μεταφοράς των δεδομένων (data migration) από το παλιό στο νέο σύστημα. 

Σημειώνεται ότι, η ανάπτυξη της νέας λύσης πληροφοριακού συστήματος προωθείται μέσω 

διαγωνισμού που προκηρύχτηκε από το ΤΥΠ (ΤΥΠ2018/015/Α/Α) στις 11/5/2018 με προϋπ. έργου 

€14εκ.. Στο παρόν στάδιο αξιολογούνται οι προτάσεις που υποβλήθηκαν (1/3/2019) και  η υπογραφή 

της σύμβασης αναμένεται  ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του 2020.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€55.000 πού προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α) ύψους €40.000 που αφορούν πληρωμές στα πλαίσια υλοποίησης 3ετούς σύμβασης αγοράς 

υπηρεσιών, που αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2020, για ενημέρωση του προσωπικού του 

τμήματος και των συνεργατών του (δικηγόροι, λογιστές κλπ). Επίσης θα γίνει προβολή και 

προώθηση της νέας εταιρικής του εικόνας καθώς και των νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών 

που προσφέρει.   
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Στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία των αλλαγών που προωθούνται 

προκειμένου η μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση στη νέα να γίνει όσο το δυνατό πιο 

ομαλά και ο όγκος της πληροφόρησης να διοχετευθεί σταδιακά και με τρόπο ώστε να 

εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες 

αγορές-στόχους. 

(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 

 

(β) ύψους €15.000 που αφορούν την ενημέρωση του κοινού για την προστασία των 

δικαιωμάτων Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας - ποσοστό 80% του ποσού που θα 

δαπανηθεί επιστρέφεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας εάν η 

προώθηση αφορά Εμπορικά Σήματα και Βιομηχανικά Σχέδια. 

(Άρθρο 03707.2 «Προώθηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη για την επιστροφή τελών προηγουμένων ετών.  

(Άρθρο 03927.2 «Επιστροφές Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(1) ύψους €6.000 που προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη για τη συνεισφορά στον World 

Intellectual Property Organization (W.I.P.O.) κ.α.  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

(2) ύψους €1.100.000 που προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη για την καταβολή των 

αναγκαίων δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Ε.Ρ.Ο.) που 

είναι συμβατική υποχρέωση και αφορά επιστροφή του 50% των εσόδων από τις ανανεώσεις 

των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, με βάση τη σχετική συμφωνία που 

υπογράφτηκε με το Ευρωπαϊκό Γραφείο και τη σχετική Νομοθεσία (Νόμος Αρ. 16(Ι)/98).   Το 

ποσό €1.100.000 αφορά το 50% των αναμενόμενων εσόδων του 2019. 

(Άρθρο 04156.2 «Δικαιώματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07650 – Αγορά Εξοπλισμού 

 

Υποομάδα Δαπανών 07700 – Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού  

 

Κάτω  από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α)  Την αγορά υλικών που είναι απαραίτητα  για κατασκευή μεταλλικών ραφιών στις αποθήκες 

του γραφείου (Εταιρείες και Σήματα/Πατέντες). Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει κοστολογήσει ότι το 

κόστος των εργασιών θα ανέλθει στις  €10.000. 

                                                                                                                                                                                                            

(β) Την αγορά υλικών που είναι απαραίτητα  για κατασκευή μεταλλικών ραφιών στην  αποθήκη 

του Τμήματος που βρίσκεται στα  Λατσιά. Το συνολικό κόστος αναμένεται να ανέλθει στις   €10.000. 

(Άρθρο 07711.2 «Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07750 – Αγορά Άλλων Στοιχείων Ενεργητικού 

 

Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.200 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του υπόλοιπου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο 20% της 

συμβατικής αξίας για το έτος 2020. 

(Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων»)  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€15.200 που προορίζονται να  καλύψουν τη δαπάνη για έξοδα κινήσεων για νομικούς και εξεταστές 

του Τμήματος Αφερεγγυότητας για επιτόπιους ελέγχους και για εμφανίσεις στα επαρχιακά 

δικαστήρια.  

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(1)   €760 για αγορά επαγγελματικών νομικών βιβλίων ( €150 - €450 το καθένα)  

(Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») 

 

      (2)   €57.000 για διεξαγωγή εξετάσεων για πρόσληψη Συμβούλων Αφερεγγυότητας,    

             σύμφωνα με τον περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο (2015).  

(Άρθρο 03035.2 «΄Έξοδα Εξετάσεων») 

  

(3) €4.275 για δαπάνες που θα προκύψουν λόγω  εκτίμησης περιουσίας και  συνελεύσεις 

πιστωτών, αγορά εξοπλισμού νομικών για  εξωτερικές υποθέσεις (αγορά 2 χαρτοφυλάκων   

χωρητικότητας μέχρι 10 φακέλων εξεταστών  που στοιχίζουν περίπου €200 *2 τμχ το έτος) 

και €100 για αγορά άλλου εξοπλισμού δικηγόρων όπως κλειδιά/κάρτες για χρησιμοποίηση 

του χώρου στάθμευσης των δικαστηρίων, «bands» δικηγόρων, τήβεννος δικηγόρων κλπ. 

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών  03100 – Άλλα Λειτουργικά ΄Εξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(1)  €4.750 για την αμοιβή των  Μελών της Εξεταστικής Επιτροπής των Συμβούλων  

Αφερεγγυότητας (Κ.Δ.Π.95/2016, 7/5/2015) 

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

(2) €1.900 για κάλυψη της φιλοξενίας   εμπειρογνωμόνων από εξωτερικό 

 (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται για να καλύψουν τις δαπάνες που θα χρειαστούν  για διαμόρφωση του δωματίου των 

υπολογιστών. Το Τμήμα με επιστολή του προς την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία και το και 

Τμήμα Δημοσίων Έργων,  ημερ. 1/3/2019, έχει ζητήσει την υποβολή προσφοράς για την εγκατάσταση 
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πυρίμαχης πόρτας, συστήματος πυρόσβεσης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης (access control) καθώς 

επίσης και την τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης των διαφόρων συστημάτων του 

μηχανογραφικού εξοπλισμού όπως: 

 

α) Συντήρηση και Αναβάθμιση Συστήματος YLATIS Software 

β) Συντήρηση Συστήματος YLATIS Accounting Software 

γ) Συντήρηση Συστήματος Oracle Standard Edition Συνδρομή για το «Interconnection of 

Insolvency Registers» 

δ) Συντήρηση Συστήματος  DRCOR – Eoas software 

  

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ  

AΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και  Άλλα Γεγονότα 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις : 

 

(1) ύψους €57.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

εποπτείας των Συμβούλων Αφερεγγυότητας  

(Άρθρο 03521.2 « Συνέδρια, Σεμινάρια, Εκπαίδευση και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο 

 

(2) ύψους €38.000 που προορίζονται για κάλυψη των υπηρεσιακών ταξιδιών που θα προκύψουν 

σύμφωνα με την:                                    

α) Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδηγία 1023/2019 για προληπτική 

αναδιάρθρωση και παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε εταιρείες που βρίσκονται σε οικονομική 

δυσχέρεια.                                             

β) Ανάγκη συμμετοχής σε συνέδρια και κυρίως εκπαίδευση προσωπικού για την ηλεκτρονική 

διασύνδεση των αρχείων αφερεγγυότητας με τα άλλα κράτη μέλη  της Ε.Ε. με την 

ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο 2019.            

γ) Ανάγκη συμμετοχής σε συνέδρια και εκπαιδεύσεις προσωπικού στην εφαρμογή της 

Πρότασης οδηγίας του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους διαχειριστές 

πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση εξασφαλίσεων (AECE).  

(Άρθρο 03525.2 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

(1) €76.000 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη αγοράς νομικών υπηρεσιών για 

τροποποίηση νομοθεσιών και ετοιμασίας κανονισμών, που θα συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή των διαδικασιών αφερεγγυότητας 

(Άρθρο 03552.2 «Νομικά Έξοδα»)  
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(2)  €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τη μελέτη για σύμβαση καταγραφής των 

προδιαγραφών  συστημάτων πληροφορικής και αυτοματοποίησης, σύμφωνα με το Σχέδιο 

Δράσης του ελεγκτικού οίκου  Ernst&Young.               

(Άρθρο 03554.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω  από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €532.324 οι οποίες 

αφορούν πληρωμές που θα προκύψουν λόγω:                   

 

1) Καταβολής του 100% του μισθού 2 μόνιμων υπαλλήλων του ΧΑΚ ( €115.960) που έχουν 

αποσπαστεί στο Τμήμα,  σύμφωνα με τη διαδικασία απόσπασης που καθορίζεται από  το 

Νόμο 47 (Ι) /2017.  

                                                                          

2)  Καταβολής του 90% του μισθού 5 υπαλλήλων αορίστου χρόνου του ΧΑΚ (€134.382) που 

έχουν αποσπαστεί στο Τμήμα, σύμφωνα με Μνημόνιο Συνεργασίας του ΥΕΕΒ με το ΧΑΚ. 

 

3) Ενδυνάμωση του διοικητικού μοντέλου λειτουργίας του Τμήματος Αφερεγγυότητας 

(€155.000) σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας του για το κάθε 

έτος 2020-2022.       

 

4) Αγορά υπηρεσιών (€80.000 το χρόνο) για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης που ετοίμασε ο 

ελεγκτικός οίκος  Ernst&Young,  με συνολική διάρκεια 4 έτη και έναρξη το 2018. 

 

      5)    Ενημέρωση και προώθηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας (€75,000 το χρόνο ) για τα έτη 

2019-2020.                                                                      

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07650 – Αγορά Εξοπλισμού 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω  από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού συστημάτων πληροφορικής και αυτοματοποιήσης 

σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που ετοίμασε ο ελεγκτικός οίκος  Ernst&Young.               

(Άρθρο 07681.3 «Αγορά Μηχανολογικού Εξοπλισμού Προγραμμάτων και Υπηρεσιών»)  
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Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.                                                

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η υποστήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της πλήρους αξιοποίησης, της 

κατάρτισης και επανακατάρτισης του εργατικού δυναμικού σύμφωνα με τα δεδομένα 

της αγοράς εργασίας, η εφαρμογή μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής στρατηγικής 

κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, η προστασία του εισοδήματος, με την επέκταση 

και συνεχή εκσυγχρονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, η διαφύλαξη και διασφάλιση 

ασφαλών, υγιών και αρμονικών πρακτικών στο χώρο εργασίας. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Η διασφάλιση πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης και ευημερίας των πολιτών, μέσω 

της εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ενσωμάτωσης 

και κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. 

 

ΑΞΙΕΣ 

• Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα των πολιτών 

• Σεβασμός στη αρχή της Ισότητας για όλους τους πολίτες 

• Διαφάνεια και εξωστρέφεια 

• Λογοδοσία 

•   Συνέπεια   

• Ανθρωποκεντρική προσέγγιση 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής. 

• Διασφάλιση της προστασίας του εισοδήματος των πολιτών. 

• Εφαρμογή αποτελεσματικού και δίκαιου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας για 

προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από τη φτώχεια, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και τον εγκλωβισμό σε επιδοματικές πολιτικές. 

• Προώθηση της απασχόλησης του ενεργού πληθυσμού της χώρας, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και στους νέους. 

• Προώθηση ασφαλών, υγιών και αρμονικών συνθηκών και πρακτικών στον χώρο 

εργασίας. 

• Προώθηση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης στην εργασία. 

• Διασφάλιση της απασχολησιμότητας των πολιτών μέσω της συνεχούς κατάρτισης 

και επανα-κατάρτισης. 

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες και η δημιουργία 

συνθηκών για την κοινωνική ενσωμάτωση τους. 

• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω της 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

• Απλοποίηση διαδικασιών για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη. 

• Βέλτιστη και πλήρης αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Ταμείων για τη συγχρηματοδότηση 

έργων. 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €175.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Γραφείο 

Εργασίας (ILO). (Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / 

Ιδρύματα κλπ.») 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

                                 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02000 –  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 

Πολιτικοί Διορισμοί) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους €257.231 

που προορίζονται να καλύψουν την λειτουργία των πιο κάτω επιτροπών:  

  

(1) Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής 

Πορνογραφίας (ΦΩΝΗ):                   

€ 

Εκστρατεία Ενημέρωσης και Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 1. Διεξαγωγή ποιοτικής και ποσοτικής παγκύπριας έρευνας 28.500 

2. Μετάφραση κειμένων ιστοσελίδας στα Αγγλικά και Τουρκικά 10 

3. Χαρτογράφηση των αναγκών των επαγγελματιών υγείας – Διοργάνωση και 

υλοποίηση εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας (Δημόσιος Τομέας)  

       

14.250 

4. Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών 5.000 

 

5. Παραγωγή – On line συζητήσεις με έφηβους/ έφηβες 14.300 

6. Δημιουργία on line πλατφόρμας 4.750 

7. Διοργάνωση δράσεων και εκπαίδευσης σε Λειτουργούς της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας Αθλητισμού 4.750 

8. Διοργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 4.750 

9. Διοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 

Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη 

σεξουαλική Κακοποίηση  9.500 

10. Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων/εκδηλώσεων με τις Παγκύπριες 

Συνομοσπονδίες Γονέων σε κάθε επαρχία  3.500 
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11. Προώθηση μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα (διαφημίσεις) και υλικού 2.900 

12. Εκστρατεία ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό 19.000 

13. Δημιουργία Υλικού 8.600 

14. Αξιολόγηση των δράσεων του νέου Τριετούς Σχεδίου Δράσης (2019 – 2021) 14.300 

15. Άλλες εκδηλώσεις 10 

16. Πρόσληψη Διοικητικού Λειτουργού 14.300 

17. Λειτουργικά έξοδα     1.781 

18. Εξοπλισμός Γραφείου     4.000 

 154.201 

Μείον Χορηγία από Ίδρυμα Αναστάσιου Γ Λεβέντη (30.000) 

Σύνολο 124.201 

(2) Συμβουλευτική   Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, σύμφωνα με το Νόμο 119(Ι) του 2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε με 

το Νόμο 212 (Ι) του 2004: 

 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38.550 

Εργοδότηση ενός Διοικητικού Λειτουργού ως μόνιμο επιστημονικό προσωπικό 

(Κλίμακα A8-10-11) με στόχο τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής  

  

 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 1. Συνέδρια – Επιμόρφωση 5.000 

2. Διαφώτιση – Εκδόσεις (έκδοση και επανέκδοση ενημερωτικών εντύπων για 

τη βία στην οικογένεια το οποίο διανέμεται δωρεάν στα αρμόδια 

Υπουργεία/ΜΚΟ και στο κοινό) 

     4.500 

3. Οδοιπορικά και άλλα έξοδα προσωπικού και μελών της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής – Επιδόματα Παραστάσεων 
6.700 

 

4. Γραφική ύλη / αναλώσιμα/έξοδα συντήρησης/προμήθειες 2.000 

5. Τηλεφωνήματα – Ταχυδρομικά Τέλη  1.000 

6. Σχέδιο Δράσης (2015-2017) / Αξιολογήσεις / Έρευνες για τη Βία στην 

Οικογένεια 

4.700 

7. Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού 

8. Λογιστικές Υπηρεσίες 

9. Τραπεζικά έξοδα 

580 

1.200 

400 

Σύνολο 64.630 

(3) Επιτροπή Ισότητας  των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση η 

οποία συστάθηκε με βάση το άρθρο 22 του Νόμου περί  Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου (Ν.205(Ι)/2002): 

Υπηρεσίες Επιστημονικού Συνεργάτη 38.000 

Εκδηλώσεις 5.000 

Εκδόσεις 3.500 

Νομική Αρωγή 11.000 

Αντιμισθία Μελών Επιτροπής 3.600 

Έρευνα   7.300 

Σύνολο 68.400 

 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €6.650 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή λειτουργών του Υπουργείου σε 

συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο. 

 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο») 

 

(β) €65.075 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

                                       € 

 α. 

 

 β. 

Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ετήσια Διεθνή 

Συνδιάσκεψη Εργασίας (ILO)  

Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε έκτακτες συναντήσεις στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) 

57.000 

 

  2.850 

 γ. Συμμετοχή της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας (ILO)  

 

  5.225 

   

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €465.500 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 

 

  € 

1. Αμοιβή για παροχή υπηρεσιών καταχώρησης και επαλήθευσης αιτήσεων 

επιδομάτων   

38.000 

2. Αγορά υπηρεσιών επικοινωνίας    47.500 

3. Αγορά υπηρεσιών για το Σχέδιο Εστία 142.500 

4. Αγορά υπηρεσιών προγραμματιστών/ αναλυτών για την εφαρμογή του έργου 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

142.500 

5. Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για τη διενέργεια μελετών για διαρθρωτικές 

αλλαγές στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/ 

και υπηρεσιών για επίσπευση των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων για 

παροχές προς δικαιούχους 

95.000 

 Σύνολο 465.500 

 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €320.000 που 

προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες που αποφασίζονται (για ποσά μέχρι 

€10.000) από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη στήριξη 

ευάλωτων ομάδων ή/και ατόμων του πληθυσμού ή/και οργανώσεων με κοινωνική 

δραστηριότητα. Για μεγαλύτερα ποσά θα εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 

Οικονομικών. 

 (Άρθρο 04487.2  «Έκτακτες Χορηγίες») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Παροχές Κοινωνικής Προστασίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους:  

i. €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την παροχή Ειδικού 

Βοηθήματος Τοκετού σε άγαμες μητέρες που δεν εξασφαλίζουν το αντίστοιχο δικαίωμα 

από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει των Αποφ.Υπουργ.Συμβ. με αρ. 66.032 

και 77.397 και ημερ. 12/9/2007 και 22/8/2014, αντίστοιχα. Το ύψος του εφάπαξ 

βοηθήματος είναι ισόποσο με το βοήθημα τοκετού που παρέχεται από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

ii. €3.700.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής Πασχαλινού Επιδόματος 

σε συνταξιούχους το οποίο παραχωρείται βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου.  

(Άρθρο 04323.2 «Έκτακτες Χορηγίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

  

(α) €115.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες παροχής επιδόματος τέκνου σε 

δικαιούχες οικογένειες. Σύμφωνα με τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους του 

2002 έως 2017, κάθε οικογένεια που έχει τη συνήθη διαμονή της στις περιοχές που 

ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία τα τελευταία πέντε έτη δικαιούται επίδομα 

τέκνου στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Το ύψος του επιδόματος 

εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας και το σύνολο του ακαθάριστου ετήσιου 

εισοδήματος των μελών της οικογένειας κατά το προηγούμενο έτος. Επίσης, 

παραχωρείται επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας σε οικογένειες που λαμβάνουν 

επίδομα τέκνου και στις οποίες ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, 

ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός 

γάμου και που διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, 

διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το 

δικαστήριο.  
 (Άρθρο 04466.2 «Παροχή Επιδόματος Τέκνου») 

 

(β) €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την μερική επαναφορά του 

Επιδόματος Μάνας, σύμφωνα με τις Απόφ.Υπουργ.Συμβ. αρ. 81.551 και ημερ. 02/11/2016 και 
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αρ. 82.519 και ημερ. 03/05/2017, ως τιμητική αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς της 

πολύτεκνης μάνας στην πατρίδα. Βάσει των πιο πάνω Αποφάσεων, η σταδιακή επαναφορά του 

Επιδόματος Μάνας θα γίνει βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και θα καταβάλλεται σε όλες τις 

πολύτεκνες μάνες με τουλάχιστον 4 παιδιά των οποίων το πιο νεαρό τέκνο συμπλήρωσε την 

ηλικία των 18 ετών και δεν δικαιούνται πλέον επίδομα τέκνου, νοουμένου ότι πληρούνται τα 

εισοδηματικά κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη 

συνεδρία του ημερ. 6/5/2019 αποφάσισε την αύξηση του τιμητικού επιδόματος 

Πολύτεκνης Μάνας, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται βάσει εισοδηματικών 

κριτηρίων. 
(Άρθρο 04467.2 «Επίδομα Μάνας») 
 

(γ) €70.630.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής επιδόματος στα νοικοκυριά 

συνταξιούχων των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας, το οποίο 

καθορίζεται ετησίως από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης των 

Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (Απόφ. Υπουρ. Συμβ. αρ. 69.209 και ημερ. 5/8/2009) 

δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία έχουν τη 

συνήθη διαμονή τους στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, με 

τουλάχιστον ένα συνταξιούχο,  ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων ή/και κοινωνική σύνταξη, ή/και σύνταξη από επαγγελματικό συνταξιοδοτικό 

σχέδιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο. 

Το όριο φτώχειας ανά νοικοκυριό αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού 

και το ύψος του επιδόματος από το συνολικό ετήσιο εισόδημα των μελών του νοικοκυριού. 

 

(δ) €320.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών 

Χαμηλοσυνταξιούχων σε ξενοδοχεία ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας κατά τη 

χειμερινή περίοδο. 

(Άρθρο 04483.2 «Χορηγία σε Συνταξιούχους») 

 

(ε) €244.540.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος του Ελάχιστου  Εγγυημένου 

Εισοδήματος (ΕΕΕ) το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας τόσο για 

διαβίωση όσο και για στέγαση της και διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. 

Οι ανάγκες αυτές υπολογίστηκαν με βάση τη μελέτη για το Ελάχιστο Καλάθι Διαβίωσης και τη 

μελέτη για Παροχή Στέγασης που διεξήγαγε το Υπουργείο σε συνεργασία με το Διεθνές 

Γραφείο Εργασίας, τη Στατιστική Υπηρεσία, άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, 

επαγγελματικούς συνδέσμους και ακαδημαϊκούς.  

(Άρθρο 04485.2 «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €120.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για κατά χάριν οικονομική βοήθεια που εγκρίνεται από 

την Υπουργό για την αγορά αυτοκινήτου για ανήλικα παιδιά με αναπηρίες, σύμφωνα με την 

Απόφ. Υπουργ. Συμβ. με αρ.80.262 και ημερ. 16/2/2016. 

(Άρθρο 04504.2 «Οικονομική Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου») 

  

Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €17.000.000, 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες παροχής ειδικών μηνιαίων συντάξεων και άλλων 

ωφελημάτων που παρέχονται από το Ταμείο Ανακουφίσεων Παθόντων, βάσει των περί 

Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1998 έως 2014 και των σχετικών Κανονισμών. 

Δικαιούχοι είναι οι εξαρτώμενοι πεσόντων ή εξαφανισθέντων και ανάπηροι του αγώνα της 

ΕΟΚΑ του 1955-59, των δικοινοτικών ταραχών του 1963-64, του πραξικοπήματος της 15ης 

Ιουλίου 1974 και της τουρκικής εισβολής, καθώς και οι κληρωτοί και έφεδροι της Εθνικής 

Φρουράς που τραυματίζονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους και παραμένουν ανάπηροι και 
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οι εξαρτώμενοι κληρωτών και εφέδρων της Εθνικής Φρουράς που φονεύονται κατά την 

υπηρεσία τους  

(Άρθρο 04557.2 «Χορηγία στο Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται το έργο για την ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, περιλαμβανομένης της αγοράς 

υπηρεσιών, όπως προσωπικό, κατάρτιση, πληροφορική, λογιστική υποστήριξη, έλεγχος και 

τεχνική υποστήριξη, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα, με απώτερο στόχο τη γρηγορότερη και 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της Υπηρεσίας. Για το έργο αυτό περιλήφθηκαν πιστώσεις στο 

συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής 

Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται στο άρθρο αυτό ανάλογα με την πρόοδο του έργου.  

(Άρθρο 03043.3 «Λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας). 

 

           

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, καλύπτεται η κοινοτική συμμετοχή των δαπανών υλοποίησης 

των έργων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Επιστημονικού Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Κύπρου και της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Μέρος του ποσού ανακτάται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το έργο αυτό περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των 

Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και θα 

μεταφέρονται στο άρθρο αυτό ανάλογα με την πρόοδο του έργου. 

(Άρθρο 05133.3 «Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 

Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες». 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις άμεσες δαπάνες για τη λειτουργία της Μονάδας  Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου  

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 οι 

οποίες προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε 

προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ε.Ε., του EUROGUIDANCE Network (50% 

συγχρηματοδότηση) και αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος με την Ε.Ε. Ο 

Κανόνας της ΕΕ προβλέπει όπως τα κράτη - μέλη που συνάπτουν συμφωνίες πρέπει να έχουν 

στον προϋπολογισμό τους τις απαιτούμενες πιστώσεις ίσες με το ποσό της συνολικής 

χρηματοδότησης .   

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα 

από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν ανάλογες πιστώσεις στο συγκεντρωτικό 

κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων  της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και 

θα μεταφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων, ως 

ακολούθως: 

(α) Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020:  

Αφορά μίνι διαγωνισμό, δημοσιότητα, μηχανογραφικό εξοπλισμό, κατάρτιση 

προσωπικού με συμμετοχή σε σεμινάρια, έξοδα ταξιδιού, οδοιπορικά και άλλες 

δαπάνες – αναλώσιμα. 

(Άρθρο 05109.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για 

την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020») 

 

(β) 

 

Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: Αφορά στην 

υλοποίηση μιας σειράς δράσεων για την ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής 

ικανότητας της ΔΥΑ, μέσω της πρόσληψης εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού (μίσθωση υπηρεσιών συμβούλων απασχόλησης) ορισμένης 

διάρκειας, την αναμόρφωση του μηχανογραφικού συστήματος της (CPS) 

καθώς και δράσεις δημοσιότητας. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

Εγγύησης για τη Νεολαία θα προωθηθούν ενέργειες προσέλκυσης των νέων 

για συμμετοχή σε δράσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Απασχόληση των 

Νέων, θα προωθηθεί επίσης η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους εργοδότες, στη βάση των αναγκών τους και η 

αναβάθμιση  της συνεργασίας της ΔΥΑ με κοινωνικούς εταίρους ή/και 

ιδιωτικά γραφεία εργασίας, για ενίσχυση της προσπάθειας να ανταποκριθεί 

στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

(Άρθρο 05127.3 «Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης») 
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(γ) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία: 

 Αφορά το Σχέδιο που έχει προκηρυχθεί το 2016 - 2017 σε σχέση με την 

ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά  εργασίας και διευκόλυνση 

της κοινωνικής αποκατάστασης των ατόμων αυτών, που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. 

(Άρθρο 05160.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με 

Αναπηρία») 

 

(δ) Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που ανήκουν στις 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες του πληθυσμού:  

Αφορά (α) το νέο Σχέδιο για πρόληψη ατόμων με χρόνιες παθήσεις 

(€1.000.000),  (β) το Σχέδιο παροχής κινήτρων για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 

άνω των 50 (€1.000.000) καθώς επίσης και (γ) το Σχέδιο για την πρόσληψη 

δικαιούχων Ε.Ε.Ε. σε συνδυασμό με τρίμηνη κατάρτιση (€50.000).  

 (Άρθρο 05162.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων που 

ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες») 

  

(ε) 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις: Αφορά στην 

παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα 

(εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) που επιθυμούν 

να εργασθούν βάσει κάποιας ευέλικτης μορφής απασχόλησης.  Η χορηγία θα 

παραχωρείται μόνο για τους πρώτους  δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με 

υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για 

δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.  Το Σχέδιο αναμένεται να προκηρυχθεί το 

2020.   

(Άρθρο 05170.3 «Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες 

Ρυθμίσεις») 

 

(στ) Σχέδια Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων:  Αφορά στην 

παροχή χορηγίας για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων  Απασχόλησης Ανέργων 

Νέων.  Κεντρικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 

των νέων ΕΣΔΑΝ είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων 

ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων δύο 

ηλικιακών κατηγοριών, των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και νέων ηλικίας 25-

29 ετών.  Σχετικά είναι τα Σχέδια που έχουν προκηρυχτεί το 2016-2017 και 

αφορούν (α) το Σχέδιο για πρόσληψη νέων κάτω των 25 ετών (€1.500.000) 

και (β) το Σχέδιο για πρόσληψη νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών (€100.000). 

 (Άρθρο 05181.3 – «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση 

Μακροχρόνια Ανέργων και Νέων»).  

 

(ζ) Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης: Με βάση τον Κανονισμό 492/2011 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5
ης

 Απριλίου του 

2011 που αφορά, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό 

της Ένωσης, όλα τα Κράτη Μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES 

(Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης). Από το 2016 το Δίκτυο 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  Σκοπός του δικτύου EURES είναι να 

προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, καθώς και σε 

κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των προσώπων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τριών τύπων: 

ενημέρωση, παροχή συμβουλών και πρόσληψη/τοποθέτηση (αντιστοίχηση 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας).  

(Άρθρο 05217.3  «Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης») 
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(η) Έργο Σύμπραξης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας / 

Συντεχνιών με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για προώθηση της 

Απασχόλησης : 

Αφορά την αμοιβή σε Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας για εξεύρεση 

απασχόλησης σε άνεργα άτομα της ομάδας στόχου (μακροχρόνια άνεργοι) τα 

οποία παραπέμπονται στα ΙΓΕΕ από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.  

(Άρθρο 05222.3 «Έργο Σύμπραξης με τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως 

Εργασίας (ΙΓΕΕ) για Προώθηση της Απασχόλησης). 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €110.000 οι 

οποίες προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:  

 

(i) ERASMUS+: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ1  

Το Τμήμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

(ΙΔΕΠ) μέσω του προγράμματος ERAMSUS+ KA1, δίνει την ευκαιρία σε άνεργους 

απόφοιτους ηλικίας μέχρι 29 ετών, να αποκτήσουν εργασιακή πείρα για 2 έως 28 

εβδομάδες σε οργανισμό της επιλογής τους, που βρίσκεται σε χώρα της Ευρώπης, με 

επιχορήγηση του κόστους κινητικότητας του ανέργου (ταξιδιωτικό κόστος και κόστος 

διαμονής-διατροφής). Το έργο χρηματοδοτείται 100% από κονδύλι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που δίνεται στην Κύπρο μέσω του ΙΔΕΠ από το Πρόγραμμα 

ΕΡΑΣΜΟΥΣ+.  

(Το Τμήμα Εργασίας ως δικαιούχος, αιτείται ετήσια χρηματοδότηση, το ύψος της 

οποίας για το  2020 είναι €95.000). 

 

(ii) Πρωτοβουλία  «YOUR FIRST EURES JOB»  

 

To Tμήμα λαμβάνει μέρος ως εταίρος στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της ΕΕ “Your 

First EURES Job”, η οποία προέρχεται από το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ «EaSi».  

Το  Τμήμα, με το δίκτυο EURES, λαμβάνει μέρος στο Ιταλικό πρόγραμμα «Your first 

EURES Job». Το Πρόγραμμα «YOUR FIRST EURES JOB» χρηματοδοτεί την 

κινητικότητα για εξεύρεση εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσει 

τους νέους Ευρωπαίους να βρουν εργασία ή ευκαιρία κατάρτισης ή πρακτική 

εξάσκηση σε εργοδότη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό που κατοικούν. Επίσης, 

βοηθά τους εργοδότες να βρουν το εργατικό δυναμικό που χρειάζονται για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. (€30.000 για 2 χρόνια). 

 (Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις και για 

τις ακόλουθες δαπάνες:  

(α) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:  

1.  Αμοιβές του Προέδρου και των Μελών των Πρωτοβάθμιων Ιατρικών Συμβουλίων και 

του Αναπληρωτή Προέδρου και των μελών του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου 

που εξετάζουν αιτητές για παροχές αναπηρίας, συντάξεις ανικανότητας και επιδόματα 

ασθενείας. Οι αμοιβές αυτές καθορίζονται από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση το άρθρο 71(2) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Νόμου (Νόμος Αρ. 59 (Ι) του 2010 όπως εκάστοτε τροποποιείται) και από 1.7.2013  

ανέρχονται για τον Πρόεδρο σε €87,14 και για τα μέλη σε €72,62 για κάθε συνεδρία. 

Σημειώνεται ότι, τόσο η σύνθεση όσο και η λειτουργία των Ιατρικών Συμβουλίων και 

του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου ρυθμίζεται με τους περί Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί) 

Κανονισμούς του 2010 (Κ.Δ.Π. 286/2010).  

2.  Ετήσια αμοιβή του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου (€66.197 πλέον 

ΦΠΑ). Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ιατρικά Συμβούλια, Δευτεροβάθμιο Ιατρικό 

Συμβούλιο και Ειδικοί Ιατροί)  Κανονισμοί  του 2010 (Κ.Δ.Π. 286/2010) προβλέπουν τη 

σύσταση Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο 

μέλη. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Ιατρικού Συμβουλίου διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο, υπηρετεί για πενταετή θητεία με δυνατότητα επαναδιορισμού του 

για μια ακόμη θητεία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να ασκεί το ιατρικό 

επάγγελμα. Στον Πρόεδρο καταβάλλεται αμοιβή το ετήσιο ύψος της οποίας ορίζεται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο (άρθρο 71(3) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου). 

(Άρθρο 02226.2 «Επίδομα Μελών Ιατροσυμβουλίων») 

(β) €8.000 για την αμοιβή Ειδικών Ιατρών οι οποίοι συμπληρώνουν ιατρικές εκθέσεις για 

σκοπούς παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων, στις περιπτώσεις εξειδικευμένων περιστατικών. Η 

αμοιβή αυτή καθορίζεται από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 

βάση το άρθρο 71(2) του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου (Νόμος Αρ. 59 (Ι) του 2010 όπως 

εκάστοτε τροποποιείται) και από  1.7.2013 ανέρχεται στο ποσό των €50,83 για λεπτομερή έκθεση 

και €29,04 για απλή έκθεση. (Άρθρο 02230.2 «Δικαιώματα για Ιατροσυμβουλές και Εξετάσεις 

από Ειδικούς Ιατρούς») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 
   

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και προτεινόμενη πίστωση ύψους 

€52.250 που προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για την αναβάθμιση του αναλογιστικού μοντέλου 
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του ILO και την αξιολόγηση από εξωτερικούς Συμβούλους (ILO) των αναλογιστικών μελετών που 

διενεργούνται κάθε 3 χρόνια, με βάση τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες.  

(Άρθρο 03555.2 «Υπηρεσίες Αναλογιστή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις για τις 

ακόλουθες δαπάνες: 

 

(1)   €287.850 για  

(α)  την παροχή νομικών υπηρεσιών (€99.750), 

(β) τη δαπάνη για την μίσθωση προσώπων για υλοποίηση του σχεδίου «Τιμητικού 

Επιδόματος» για πρόσωπα με πρόσθετη διάρκεια θητείας/εφεδρείας στην Εθνική 

Φρουρά κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974 και των αιχμαλώτων 

πολέμου και των παθόντων αναπήρων κατά την εν λόγω περίοδο (€21.850),  

(γ) τη δαπάνη για μίσθωση υπηρεσιών προσώπων για εφαρμογή του νέου Σχεδίου 

ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών (€71.250) και  

(δ) τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών προσώπων για αξιολόγηση και εξέταση των 

αιτήσεων των αυτοτελώς εργαζομένων για πληρωμή εισφορών με βάση το πραγματικό 

τους εισόδημα, την διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες παροχές που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεθοδολογίας και 

υποδομής λειτουργίας των αναλογιστικών και άλλων συναφών μοντέλων/εργαλείων 

για το ΥΕΠΚΑ και τη διεκπεραίωση άλλων εργασιών που βελτιώνουν την 

εξυπηρέτηση του πολίτη (€95.000). 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
 

(2) €175.750 για 

 (α) τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών δύο Ειδικών Αστυφυλάκων για τη φρούρηση  του 

κτηρίου του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (€33.250) 

και 

 (β) τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας για την φρούρηση των 

Κεντρικών και Επαρχιακών Γραφείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων από ιδιώτες φύλακες 

(€142.500).  

(Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια / Φρούρηση Κτηρίων») 
 

(3) €145.000 για τη δαπάνη επίδοσης κλήσεων από ιδιωτικό οικονομικό φορέα για ποινικές 

υποθέσεις.  

(Άρθρο 03611.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Επίδοση Κλήσεων Ποινικών Υποθέσεων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

  

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενη πίστωση ύψους 

€294.000.000 που προορίζεται να καλύψει τη Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2020, η οποία από 1/4/2009, μετά από τροποποίηση του περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ανέρχεται σε 4,4% για τους προαιρετικά ασφαλισμένους 

(εξωτερικού) και 4,9% για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, πάνω στο σύνολο των ασφαλιστέων 

αποδοχών και εισοδημάτων τους. (Άρθρο 04121.2 «Γενική Κυβερνητική  Εισφορά στο Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται προτεινόμενη πίστωση ύψους €100.000 που 

προορίζεται να καλύψει τη συνεισφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους    

ακόλουθους Οργανισμούς/Ινστιτούτα/Αρχές : 

 

1. Διεθνή Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) - €16.000 

2. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (EISS) - €45 

3. Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) - €83.955. 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις για τις ακόλουθες 

δαπάνες:  

 

(α) €59.620.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη παροχής κοινωνικής σύνταξης σε 

16.558 περίπου δικαιούχους.  Έναντι της πιο πάνω δαπάνης αναμένεται να υπάρξει εξοικονόμηση 

€24.068.000 από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το οποίο θα εμβαστεί από το Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 04464.2 «Κοινωνική Σύνταξη»), 

 

(β) €28.000.000  που προορίζονται να καλύψουν το 15% της πρόσθετης δαπάνης (δηλαδή από το 

70% μέχρι το 85%), της κατώτατης σύνταξης που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Από 1.1.2018 το συμπλήρωμα της κατώτατης σύνταξης ως ποσοστό επί της ετήσιας 

δαπάνης για τις βασικές συντάξεις υπολογίστηκε στο 3,49%, με βάση την τελευταία αναλογιστική 

ανασκόπηση και θα ισχύει για τρία χρόνια. (Άρθρο 04465.2 «Συμπλήρωμα Κατώτατης 

Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων»), 

 

(γ) €7.300.000 που αφορά το Σχέδιο Τιμητικού Επιδόματος για την παραχώρηση του εν λόγω 

επιδόματος  από 1.1.2018,  σε πρόσωπα τα οποία κατά την περίοδο της  τουρκικής εισβολής του 

1974 υπηρέτησαν αυξημένη θητεία στην Εθνική Φρουρά ή/και ήταν αιχμάλωτοι πολέμου ή 

παθόντες ανάπηροι. Στους δικαιούχους του Σχεδίου περιλαμβάνονται και πρόσωπα που ενώ 

υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά (θητεία/εφεδρεία) κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής 

του 1974, τραυματίστηκαν και απολύθηκαν και λαμβάνουν επίδομα από το Ταμείο Ανακουφίσεως 

Παθόντων. 

(΄Άρθρο 04488.2  «Επίδομα Συνταξιούχων με θητεία κατά την Τούρκικη Εισβολή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να 

καλύψουν: 
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(α) τη δαπάνη ύψους €20.000 για  την αποζημίωση θυμάτων βίαιων εγκλημάτων µε βάση τις 

διατάξεις των περί Αποζημιώσεων Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμων του 1997 έως 2006 και 

των σχετικών Κανονισμών. (Άρθρο 04607.2 «Αποζημιώσεις Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων») 

 

(β) τη δαπάνη ύψους €20.000 για  τα ακόλουθα έξοδα: 

   

1. ∆ικαιώµατα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για 

υποθέσεις αιτήσεων για διάλυση εταιρειών ή πτώχευση φυσικών 

προσώπων που αρνούνται να εκπληρώσουν υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους 

άλλους Νόμους που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους οι ΥΚΑ.  

 

 

2. ∆ηµοσιότητα στον εγχώριο τύπο για διάλυση/πτώχευση οφειλετών.  

(Άρθρο 04608.2 «Έξοδα για την είσπραξη Επιδικασμένων Εισφορών) 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€285 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες, για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.). 

(Άρθρο 03583.2 - Αγορά Υπηρεσιών)   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες 

πιστώσεις  ύψους €259.453 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τον 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού:  

 

Αποδοχές Προσωπικού & Εισφορές Εργοδότη:  € € 

3 Λειτουργοί 121.268   

1 Γραμματέας  25.100   

1 Λειτουργός  Βουλής Γερόντων (μερική απασχόληση) 

 

6.720 153.088 

Λειτουργικά Έξοδα 

Επιδιόρθωση κτιρίου για μεταστέγαση  

 

      31.365 

   75.000 

 

Σύνολο  259.453 

 
 

  

  

 

(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €5.800 που 

προορίζονται να καλύψουν : 

(α) τη συνεισφορά στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Ανατροφοδότησης 

(International Resources Center) (€3.800)  σύμφωνα με  έγκριση του Υπουργείου 

Οικονομικών και  

 

(β) άλλες υποχρεωτικές συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς (€2.000). 

 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα 

κ.λ.π.») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας    

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

 

(Α)  €10.125.000 που προορίζονται να καλύψουν (με βάση με βάση τα άρθρα 9ΙΑ 

(3) και 9ΙΑ (4) του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 

(Ν.105(Ι)/2016), το κόστος των υλικών συνθηκών υποδοχής των αιτητών  διεθνούς 

προστασίας που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας 

περιοχές. 

 

(Άρθρο 04480.2 «Κάλυψη Υλικών Συνθηκών Υποδοχής σε Αιτητές Διεθνούς 

Προστασίας») 

 

(B)  €162.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

      € 

  35.000 (i) Ωφελήματα σε οικογένειες που αποκτούν τρίδυμα, σύμφωνα με Απόφ. 

Υπουργ.Συμβ. με αρ. 83.612 ημερ. 5/4/2006. Παραχωρείται εφάπαξ 

ποσό για κάλυψη οικονομικών δαπανών και πρόσθετων στεγαστικών  

αναγκών. 

(ii) Ενίσχυση πρώην παιδιών υπό τη φροντίδα της Διευθύντριας των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας μετά τα 18 τους χρόνια, την 

κρατική μέριμνα των οποίων (μέχρι τα δεκαοκτώ τους) ήταν κάτω 

υπό τη νομική φροντίδα των ΥΚΕ. Το Σχέδιο στοχεύει στην 

επαγγελματική αποκατάσταση των δικαιούχων με την κάλυψη 

εξόδων σπουδών τους και αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού και την 

εξασφάλιση οικιακού εξοπλισμού. Το Σχέδιο τροποποιήθηκε με 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ.10/10/2012. 

 

127.500 

(Άρθρο 04451.3 «Οικονομική Ενίσχυση Ατόμων και Οικογενειών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €9.250.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται σε φορείς που 

παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της κοινωνικής 

φροντίδας.  Η κρατική ενίσχυση παρέχεται με βάση τα ακόλουθα Σχέδια των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό 

Συμβούλιο: 

(1) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Εργασίας, 

Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει του Κανονισμού 360/2012 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος 

(de minimis). Οι φορείς που είναι δικαιούχοι με βάση το (α) Σχέδιο είναι οι Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Μη Κερδοσκοπικoί Οργανισμοί  και οι μεταξύ τους 

συμπράξεις.  

(2) Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βάσει της Απόφασης 20012/21 ΕΕ για την παροχή γενικού 

οικονομικού συμφέροντος. Οι Φορείς που είναι δικαιούχοι με βάση το Σχέδιο είναι οι 

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί στους οποίους η παροχή Κρατικής Ενίσχυσης γίνεται 

στη βάση εγγράφου/ Συμφωνίας Ανάθεσης με το Φορέα: 

 

(α) Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ, θα συνεχίσει να παρέχεται 

ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων του. 
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(β)  Άλλοι φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται  είναι, το Ίδρυμα «Άγιος Στέφανος», ο 

«Σύνδεσμος για τα Άτομα με Αυτισμό Κύπρου»,  ο «Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων 

με Νοητική Αναπηρία», ο «Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας 

στην Οικογένεια» και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του οποίου η κρατική ενίσχυση θα 

υπερβεί τις €500.000 ανά κυλιόμενη τριετία. 

 

(γ) Χρηματοδότηση του προγράμματος «Σπίτι της Γυναίκας». 

(Άρθρο 04509.3 «Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς») 

 

  ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€1.883.700 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

(α)  Ανέγερση νέου κτιρίου για στέγαση γραφείων των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στη Λευκωσία (Λατσιά).                                                                          

800.000 

(β) Ανέγερση νέου κτιρίου για στέγαση γραφείων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας στη Λεμεσό (Πολεμίδια) 

303.700 

(γ) Μελέτη για μεταστέγαση ενοικιαζόμενων γραφείων των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε ιδιόκτητο χώρο στη 

Λινόπετρα                                                               

30.000                             

(δ) Δημιουργία "Δομής για Ασυνόδευτους Ανηλίκους»                                             750.000 

Με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου, η Κυπριακή 

Δημοκρατία (ΚΔ) έχει υποχρέωση παροχής φροντίδας και 

διασφάλισης των  δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανήλικων (ΑΑ), 

δηλαδή πρόσωπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, που 

εισέρχονται στη Δημοκρατία χωρίς να συνοδεύονται από γονέα/ 

κηδεμόνα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, η Διευθύντρια 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αναλαμβάνει το ρόλο του 

κηδεμόνα των ΑΑ, από την είσοδο τους στην ΚΔ.  Ο κηδεμόνας έχει 

υποχρέωση παροχής στέγης, διατροφής και φροντίδας, καθώς και 

διασφάλισης της ευρύτερης πρόσβασης των ΑΑ σε όλα τα 

δικαιώματα τους. Με βάση την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερ.7/3/2018 έχει εγκριθεί: 

 

 i. η ανέγερση και λειτουργία Δομής ΑΑ (ΔΑΑ) 

χωρητικότητας 100 θέσεων   

 

 ii.  η λειτουργία της ΔΑΑ με ευθύνη του Γραφείου του 

Διεθνούς  Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 

 iii. η συνέχιση της συνεργασίας με τους 

Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου  (ΕΟΧ)/Νορβηγίας και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και οριστικοποίηση της χρηματοδότησης της 

ανέγερσης και λειτουργίας του ΚΥΑΑ. 

 

(Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  01 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€24.700  που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.).  

(Άρθρο 03583.2 - Αγορά Υπηρεσιών)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€88.389 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των Επαρχιακών Συντονιστικών 

Σωμάτων Εθελοντισμού Λευκωσίας και Κερύνειας: 

 

1.Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λευκωσίας 

                                                                                                                                     € 

α. Μισθοί Διοικητικών Λειτουργών 49.248 

β. Μισθοί Επιτηρητών 35.141 

γ. Οδοιπορικά Επιτηρητών 1.000 

δ.  Λειτουργικά έξοδα 2.500 

      Σύνολο 

 

2. Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Κερύνειας                         

87.889 

 

500 

 

(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες 

πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν:    

 

(1)   €3.521.910 για τα  μηνιαία χρηματικά επιδόματα και βοηθήματα στους 

κατοίκους των κατεχομένων, όπως φαίνεται αναλυτικά πιο κάτω: 

     

(α)         Μηνιαία επιδόματα σε κατοίκους κατεχόμενων περιοχών σύμφωνα με 

Απόφ. Υπουρ. Συμβ.  με Αρ. Απόφ. 66.179, και ημερ. 24/10/2007.  

 

(β)    Μηνιαία επιδόματα σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν στο 

Γυμνάσιο, Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου σύμφωνα με  

Απόφ.Υπουρ. Συμβ. με αρ. 66.179, ημερ. 24/10/2007. 

 

(γ)    Αναπηρικά επιδόματα σε ανάπηρα άτομα που ζουν στις κατεχόμενες 

περιοχές σύμφωνα με την Απόφ. του Υπουργ. Συμβ. Αρ. 66.179 ημερ. 

24/10/2007.  

 

(δ)     Επιδόματα σε παιδιά εγκλωβισμένων που φοιτούν σε Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό 
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σύμφωνα με Απόφ. Υπουργ. Συμβ. Αρ. 46.887 ημερ. 14/11/1997.    

(ε)    Επιδόματα κατ’οίκον φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που ζουν στα 

κατεχόμενα, σύμφωνα με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 46.615 

ημερομηνίας 10/9/1997. 

 

(στ)  

 

 

 

 

(ζ) 

 

 

(η) 

 

 

(θ)   

Επίδομα σε δύο εγκλωβισμένους Ριζοκαρπάσου, για υπηρεσίες που 

προσφέρουν στην Κοινότητα τους, για τη διανομή των τροφίμων που 

στέλλει η κυβέρνηση στους εγκλωβισμένους, σύμφωνα με Απόφαση 

Υπουργ. Συμβ. Αρ. 47.183 ημερ. 14/1/1998 και αναθεώρηση ημερ. 

11/11/2011.                       

Επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου σύμφωνα με την απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου Αρ. 77.742 ημερ. 29/10/2014.   

Παροχή Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας, επιδόματος τέκνου 

και επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειες σε εγκλωβισμένους και 

επανεγκατασταθέντες 

Σχέδιο επανεγκατασταθέντων/εγκλωβισμένων για νέα ζευγάρια (εφάπαξ 

ποσά για κάλυψη εξόδων στέγασης/αγορά μικροσυσκευκών/ 

δραστηριοποίηση). 

 

   

(Άρθρο 04455.2 «Χρηματικά Επιδόματα σε Κατοίκους Κατεχομένων Περιοχών») 

 

 

(2)  €860.713 που προορίζονται να καλύψουν: 

    

(α) Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή 

αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες.  Τα τροφεία 

και χορηγήματα αναθεωρήθηκαν από το Υπουργ.Συμβ. με την 

Απόφ. αρ. 69.433 ημερ.13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. 

  

(β) Χορηγήματα σε δύο (2) ανάδοχες Οικογένειες για ομάδα παιδιών 

τα οποία παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν 

είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων 

μορφών φροντίδας. 

   

(γ) 

 

 

 

 

 

 

Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από 

προβληματικές οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

κατάλληλης φροντίδας και προστασίας.  Η φροντίδα παρέχεται σε 

καθορισμένες ώρες, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε 

παιδιού. 

Ο θεσμός της διημερεύουσας φροντίδας εφαρμόζεται και στα 

κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας. 

  

(δ) Παιδιά σε ιδιωτικές παιδικές στέγες (τροφεία και προσωπικά 

μικροέξοδα για τα παιδιά που δεν θα λάβουν έγκαιρα την 

επιχορήγηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων) 

  

(ε) Άτομα σε ημιανεξάρτητη διαβίωση   

(στ) Έξοδα αποκατάστασης (π.χ. παιδιών σε αναδοχή ή σε ιδρύματα ή 

σε ημιανεξάρτητη διαβίωση και περιλαμβάνει παιδιά υπό φροντίδα 

που έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους) 

  

(Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε 

Οικογένειες») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  03 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€3.050 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.)  

 

(Άρθρο 03583.2 - Αγορά Υπηρεσιών)   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€22.312 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Σώματος Εθελοντισμού Αμμοχώστου και περιλαμβάνει:- 

          € 

(α) Μισθό μιας Επιτηρήτριας           18.352 

(β) Οδοιπορικά  της επιτηρήτριας     900 

(γ) Ενοίκιο 1.560 

(δ) Λειτουργικά έξοδα              1.500 

    (Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες 

πιστώσεις ύψους €70.320 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

   

1. Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται    

να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες.  Τα τροφεία και χορηγήματα 

αναθεωρήθηκαν από το Υπουργ. Συμβ. με την Απόφ.με αρ. 69.433 και ημερ. 

13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές 

οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και 

προστασίας.  Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες ανάλογα με τις 

ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο θεσμός της διημερεύουσας φροντίδας 

εφαρμόζεται και στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας. 

 

Θεσμός Ημιανεξάρτητης διαβίωσης 

 

   

(Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για  Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε 

Οικογένειες») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  04 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€19.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.)  

 

(Άρθρο 03583.2 - Αγορά Υπηρεσιών)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€126.822 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας σε: 

  € 

(α) Μισθούς ενός μερικής απασχόλησης Διοικητικού Λειτουργού 11.322 

(β) Μισθούς Δύο Επιτηρητών 35.356 

(γ) Οδοιπορικά Επιτηρητών 1.800 

(δ) Ενοίκιο 3.000 

(ε) Λειτουργικά Έξοδα 1.700 

(στ) Ανέγερση νέου κτιρίου 73.644 

   

(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€279.725 που προορίζονται να καλύψουν: 

                    

1. Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή                   

αναμένεται να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες.  Τα τροφεία 

 και χορηγήματα αναθεωρήθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με  

την Απόφ.με αρ. 69.433 και ημερ. 13/10/2009 και ισχύουν από  

1/9/2013 

  

2. Χορηγήματα σε ανάδοχη Οικογένεια για ομάδα παιδιών τα οποία             

παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων μορφών φροντίδας 

 

3. Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών 

 

4. Θεσμός ημιανεξάρτητης διαβίωσης 

 

5. Έξοδα αποκατάστασης παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της  

ηλικίας τους 

 

(Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για  Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε 

Οικογένειες») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  05 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€22.249 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.)  

 

(Άρθρο 03583.2 - Αγορά Υπηρεσιών)   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€49.298 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Σώματος Εθελοντισμού Λεμεσού  ως εξής: 

                                                                                                                                     € 

α. Μισθοί ενός επιτηρητή 16.639 

β. Μισθοί ενός Διοικητικού Λειτουργού 29.959 

γ. Οδοιπορικά Επιτηρητή 400 

δ.  Λειτουργικά έξοδα 2.300 

 

(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες 

πιστώσεις ύψους €779.064 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται 

να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες.  Τα τροφεία και χορηγήματα 

αναθεωρήθηκαν από το Υπουργ. Συμβ. με την Απόφ. αρ. 69.433 

ημερ.13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. 

 

2. Χορηγήματα σε δύο (2) ανάδοχες Οικογένειες για ομάδα παιδιών τα οποία 

παρουσιάζουν ειδικά προβλήματα και ανάγκες που δεν είναι δυνατό να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω άλλων μορφών φροντίδας και μίας (1) 

επιπλέον ανάδοχης Οικογένειας ομάδας παιδιών με ειδικές ανάγκες, που 

αναμένεται να δημιουργηθεί. 

 

3. 

 

 

 

 

Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών  που προέρχονται από προβληματικές 

οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και 

προστασίας.  Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες ανάλογα με τις 

ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο θεσμός της διημερεύουσας φροντίδας 

εφαρμόζεται και στα κρατικά ιδρύματα παιδικής προστασίας. 
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4. Θεσμός Ημιανεξάρτητης Διαβίωσης  

 

5. Έξοδα αποκατάστασης παιδιών που έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της 

ηλικίας τους. 

 

 (Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε 

Οικογένειες») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου  06 – Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€10.830 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους 

επαγγελματίες για κάλυψη αναγκών των εξυπηρετούμενων των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας  (π.χ. αγορά υπηρεσιών δασκάλων και καθηγητών,  

μεταφραστών, διερμηνέων, κ.λ.π.)  

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€53.726 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Σώματος Εθελοντισμού Πάφου : 

                                                                                                                                     € 

1. Μισθός ενός Διοικητικού Λειτουργού 32.924 

2. Μισθοί ενός επιτηρητή 18.302 

3. Οδοιπορικά Επιτηρητή 500 

4.  Λειτουργικά έξοδα 2.000 

(Άρθρο 04107.2 «Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες 

πιστώσεις ύψους €296.703 που προορίζονται να καλύψουν: 

   

1. Τα τροφεία και χορηγήματα για παιδιά που είναι τοποθετημένα ή αναμένεται    

να τοποθετηθούν σε ανάδοχες οικογένειες.  Τα τροφεία και χορηγήματα 

αναθεωρήθηκαν από το Υπουρ. Συμβ. με την Απόφ. αρ. 69.433 ημερ. 

13/10/2009 και ισχύουν από 1/9/2013. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Διημερεύουσα φροντίδα παιδιών που προέρχονται από προβληματικές 

οικογένειες και αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάλληλης φροντίδας και 

προστασίας.  Η φροντίδα παρέχεται σε καθορισμένες ώρες ανάλογα με τις 

ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Ο θεσμός της Διημερεύουσας φροντίδας εφαρμόζεται και στα Κρατικά 
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3. 

Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας. 

 

Θεσμός Ημιανεξάρτητης Διαβίωσης. 

 

 

(Άρθρο 04456.2 «Χορηγήματα για  Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε 

Οικογένειες») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς 

Πόρους  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€4.750 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή σε προγράμματα τα οποία 

χρηματοδοτούνται από ΕΕ και δεν είναι ανταγωνιστικά ή / και υλοποιούνται μέσω 

των διαρθρωτικών  ταμείων όπως περιορισμένες προκηρύξεις διαγωνισμού της ΕΕ. 

  

 (Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ      

                                               ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ύψους €870.000 για το Σχέδιο "Προίκα του Μωρού"  

που  εγκρίθηκε με Απόφ. Υπουργ. Συμβ. με  αρ. 82.413  ημερ. 12/4/2017 για την αγορά  

εξοπλισμού και ειδικού πακέτου για μωρά μέχρι 2 ετών, των οποίων  οι δικαιούχοι γονείς 

είναι λήπτες Ε.Ε.Ε. ή λήπτες Δημοσίου Βοηθήματος  ή έχουν εγκριθεί βάση  

κοινωνικοοικονομικής έκθεσης.  Επιπλέον,  τα ποσά αυτά αφορούν Δράσεις  

Συνοδευτικών Μέτρων και Τεχνικής  Υποστήριξης στα πλαίσια του Έργου.            

 

(Άρθρο 05223.3 «Προίκα του Μωρού») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.750 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εξασφάλιση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων με 

εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της 

της ιδρυματικής αξιολόγησης και της προγραμματικής αξιολόγησης των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ). 

Οι υπηρεσίες εμπειρογνώμονα κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα 

απαιτητικού και σημαντικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει την υλοποίηση /εφαρμογή πολλών 

δράσεων συμμόρφωσης και διαδικασιών όπως την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων 

αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμό/υλοποίηση διαδικασιών για την πλήρη συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για υλοποίηση έργων του Εθνικού Προγράμματος 

Παραγωγικότητας:  

 

1. Έκδοση δεικτών παραγωγικότητας για την οικονομία και για επι μέρους 

     οικονομικές δραστηριότητες  

Ετοιμασία ηλεκτρονικού αρχείου, έντυπης έκδοσης, προώθηση και ερμηνεία δεικτών   

(ημερίδες, καταχωρήσεις, ταχυδρομικά).  

 

2. Ενσωμάτωση & διάχυση των εννοιών "Παραγωγικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Τεχνολογία & Καινοτομία" στην εκπαίδευση και στον κόσμο των επιχειρήσεων  / 

οργανισμών της οικονομίας 

Προωθητικό υλικό, αφίσες, βραβεία, αναμνηστικά δώρα, πλακέτες, πιστοποιητικά 

συμμετοχής, αμοιβή εξωτερικών εισηγητών,  έξοδα εκδηλώσεων. 

Διάδοση υλικού που δύναται να ετοιμαστεί ή να προκύψει στο πλαίσιο διαγωνισμών, 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής & μεγάλης διάρκειας, σεμιναρίων και ημερίδων, 

εκστρατειών ενημέρωσης κ.ά όπως μεταξύ άλλων: εκδόσεις, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικές & 

έντυπες καταχωρήσεις, διαμόρφωση ιστοσελίδων. 

 

3.  Δράσεις ευαισθητοποίησης προς την εκάστοτε ομάδα - στόχο και στο ευρύτερο κοινό.   

Ανάπτυξη, εκτύπωση και προώθηση υλικού (όλων των μορφών) για τις έννοιες της 

Παραγωγικότητας, Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας για χρήση σε ΜΜΕ 

και στα social media και όχι μόνο καθώς και  ταχυδρομικά, συμμετοχή σε εκθέσεις, 

οργάνωση ημερίδων. 

 

4. Ερευνητικές Δράσεις 

Πληρωμή ερευνητών για συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εξασφάλιση δεδομένων από 

δευτερογενείς πηγές, ανάλυση δεδομένων, έκδοση και παρουσίαση αποτελεσμάτων.  

(Άρθρο 03702.3 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – Μεταβιβάσεις Εσωτερικού  

Υποομάδα Δαπανών 04120– Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή στον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας. 

(Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €16.200 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή στους πιο κάτω Οργανισμούς:  

 

 1. European Skills Promotion Organization (ESPO - WorldSkills Europe) 

 2. KNX Association 

3. Association of MBAs 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα 

κλπ.») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη συμμετοχή στις εργασίες Wordskills Europe, 

έξοδα για τον 5
Ο
 Εθνικό διαγωνισμό μεταξύ των οποίων δαπάνες ενοικίου του χώρου 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, μεταφορές μαθητών από σχολεία των επαρχιών της Κύπρου, 

ασφάλεια, φαγητά, ποτά, διαφημιστικά και υλικά για τον διαγωνισμό.  

 (Άρθρο 04293.2 «Εθνικοί/Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων») 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 
Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας    

 
 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν, δαπάνες για την αγορά υλικών, εργαλείων και μέσων, και φορητού 

εξοπλισμού, καθώς και έκδοση αδειών που απαιτούνται για τη διοργάνωση ταχύρρυθμων 

προγραμμάτων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης, επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

προγραμμάτων για ανέργους, προγραμμάτων διευθυντικής ανάπτυξης και άλλων 

προγραμμάτων κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και δαπάνες 

προσέλκυσης υποψηφίων. Επιπρόσθετα καλύπτει την αγορά εξεταστικών δοκιμίων για τον 

καλύτερο τρόπο αξιολόγησης και επιλογής καταρτιζόμενων στα προγράμματα που παρέχονται 

από το ΚΕΠΑ στο πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Τα πλείστα των πιο πάνω προγραμμάτων διεξάγονται σε συνεργασία ή/και υπεργολαβικά για 

λογαριασμό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η οποία αναλαμβάνει σε 

αυτές τις περιπτώσεις μέρος ή όλες τις δαπάνες. Επίσης, η πρόνοια προορίζεται να καλύψει 

δαπάνες για μεταφορές για εκπαιδευτικές εκδρομές, ενοίκια αιθουσών, έξοδα φιλοξενίας, 

δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές /συνεργάτες, περιλαμβανομένων της αμοιβής και των 

οδοιπορικών, και άλλες συναφείς με τη διοργάνωση των προγραμμάτων δαπάνες.  Τα ποσά που 

εισπράττονται από την ΑνΑΔ κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  
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Επίσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος σύστασης και λειτουργίας Κέντρου Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης, την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για εκστρατείες ενημέρωσης και 

προώθησης, τις  δαπάνες για εξωτερικούς ομιλητές/συμβούλους/συνεργάτες και άλλα συναφή 

έξοδα. 

(Άρθρο 04330.3 «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Εκπαίδευση») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

(α) €55.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου 

για το “EUROPASS” (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Το ποσοστό της συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει 

το 50% του συνολικού κόστους των συναφών δραστηριοτήτων. 

 

Τα Εθνικά Κέντρα προωθούνται από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής 

ενθάρρυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων και της προώθησης μιας κοινής ευρωπαϊκής 

και εθνικής διάστασης στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Παράλληλα, τα ΕΚΕ 

προωθούν τη διαφάνεια των προσόντων και τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση.  

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»). 

 

(β) €27.495 για τα ακόλουθα προγράμματα: 

 

Πρόγραμμα Erasmus+ (€7.555) WBL Guarantee -Public-Private Alliance to Guarantee quality 

of Work Based Learning 

 

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων 

και εκπαιδευτών/συμβούλων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ασχολούνται με την 

οργάνωση και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βασισμένη στην μάθηση μέσω 

τοποθέτησης σε εργασία (work based learning).  

 Πρόγραμμα Erasmus+ -Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (€19.940) 

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Δ/νσης (MIM), είναι κάτοχος του Χάρτη Κινητικότητας Erasmus 

(Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Ως εκ τούτου συμμετέχει στο Σχέδιο 

Κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Προγράμματος 

Erasmus+ (Βασική Δράση 1) που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης. 

Στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες κινητικότητας: 

 Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση  

 Κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία 

 Κινητικότητα προσωπικού για κατάρτιση 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – «Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου» 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €23.760 που 

προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια του Τμήματος που δεν θα καλυφθούν  με 

χρηματοδότηση από το ΕΚΤ (μηνιαίο ενοίκιο €10.080 από το οποίο ποσό €8.100 καλύπτεται 

από το ΕΚΤ).  

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α)  €4.275 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη λειτουργία Πολυθεματικών 

Επιτροπών, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουρ.Συμβ. με Απόφ. του με αρ. 69.866 ημερ. 

22/1/2010.  Συγκεκριμένα καλύπτει την αγορά υπηρεσιών ιατρών και άλλων επαγγελματιών 

υγείας, σε συνεργασία με αντίστοιχους επαγγελματικούς συλλόγους και  με όρους λειτουργίας 

που εγκρίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η αγορά υπηρεσιών είναι 

απαραίτητη για να καλύπτει ειδικότητες ιατρών που δεν είναι διαθέσιμες μέσω των 

αξιολογητών ιατρών του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας.  (Άρθρο 03103.2 

«Επιτροπές») 

 

(β)  €297.217, που προορίζονται να καλύψουν όλα τα έξοδα για την κατοικία Λήδρα σε σχέση 

με το έργο της Αποϊδρυματοποιήσης των 8 ατόμων από το θάλαμο 14 του Νοσοκομείου 

Αθαλάσσας, το οποίο εγκρίθηκε με τις αποφάσεις του Υπουρ. Συμβ. ημερ. 04/12/2012,  

19/11/2014 και 29/07/2015.  Τα έξοδα αφορούν το ενοίκιο της κατοικίας, αγορά υπηρεσιών 

φροντιστών και άλλων επαγγελματιών, φαγητό και άλλα αναλώσιμα, λειτουργικά έξοδα 

κατοικίας, καθώς και ιατρικά έξοδα. Επιπρόσθετα, το άρθρο περιλαμβάνει πρόνοια για τα 

καύσιμα του υπηρεσιακού οχήματος που χρησιμοποιείται για σκοπούς μετακίνησης των 

ατόμων της κατοικίας.  

Αναμένεται ο αριθμός των ενοίκων να είναι αυξημένος κατά ένα άτομο δηλαδή από 8 άτομα 

που διαμένουν τώρα σε 9 άτομα με σοβαρές αναπηρίες καθώς θα αποϊδρυματοποιηθεί από το 

ψυχιατρείο Αθαλάσσας ακόμη ένα άτομο, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πρόσθετες 

υπηρεσίες, φροντίδες και άλλα λειτουργικά έξοδα. 

(Άρθρο 03124.2 «Λειτουργία Κατοικίας Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ‘ΛΗΔΡΑ’») 

 

 

OΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις €2.000 για 

ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Τμήματος. (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.467 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας, ειδικών εκπαιδευτών, 

συνοδών και άλλων ειδικών για σκοπούς παροχής έκτακτων υπηρεσιών σε άτομα με 

αναπηρίες.  Επιπρόσθετα, αφορά την αγορά υπηρεσιών Συμβούλου για την ετοιμασία μελέτης 

για αναδιάρθρωση των Σχεδίων Επαγγελματικής Αποκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη και τον 

θεσμό των κοινωνικών επιχειρήσεων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις    

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €369.500  

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με 

Νοητική Αναπηρία, η οποία λειτουργεί με βάση τον περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμο, 

Ν.117/89.  (Άρθρο 04088.2 «Χορηγία στην Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική 

Αναπηρία»)    

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας   

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

  

(1) €450.000  που  προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες λειτουργίας τριών σχεδίων για  

επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση 350 τουλάχιστον αναπήρων, ως ακολούθως: 

(α) €425.000 που αφορούν έξοδα για την παροχή στήριξης σε περίπου 335 άτομα με 

αναπηρίες που απασχολούνται στην ανοιχτή αγορά εργασίας στα πλαίσια του Σχεδίου 

Απασχόλησης με Στήριξη, το οποίο λειτουργεί με βάση τις αποφάσεις του Υπουρ. 

Συμβ. με Αρ. 64.398 / ημερ. 27.9.2006, Αρ. 68.187 / ημερ. 30/12/2008, Αρ.72.219/ημερ. 

17.6.2011 και Αρ. 79.926/ημερ. 14.12.2015. 

 

(β) €25.000 που αφορούν έξοδα επαγγελματικής κατάρτισης περίπου 15 ατόμων με 

αναπηρίες για σκοπούς εργοδότησης τους ή ανέλιξης στην εργασία τους στα πλαίσια 

του Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο λειτουργεί με βάση τις Αποφάσεις 

του Υπουρ. Συμβ. με Αρ. 41.503 / ημερ. 31.8.94, Αρ. 68.187 / ημερ. 30/12/2008 και Αρ. 

79.926 / ημερ. 14.12.2015. 

 

Οι δαπάνες και οι ανάγκες για αυτοεργοδότηση ατόμων με αναπηρίες οι οποίες ενδεχομένως να 

προκύψουν θα καλυφθούν από το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής 

Αποκατάστασης Αναπήρων, στα πλαίσια του Σχεδίου για Δημιουργία και Λειτουργία Μικρών 

Μονάδων Αυτοεργοδότησης. 

(Άρθρο 04452.3 «Επαγγελματική Αποκατάσταση Αναπήρων»)    

 

(2) €9.000.000  που  προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος ύψους 

€344,68 σε περίπου 2150 άτομα με βαριά κινητική αναπηρία για τη λειτουργία του Σχεδίου 

Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, σύμφωνα με την Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. 

Αρ. 62.536 / ημερ. 25.8.2005, Αρ. 68.187 / ημερ. 30.12.2008, Αρ. 79.926/ημερ. 14.12.2015 και 

Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017.  

 (Άρθρο 04460.2 «Επίδομα Βαριάς Μορφής Κινητικής Αναπηρίας»)    
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(3) €8.000.000  που  προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίας χορηγίας €322,94 

σε 2.050 περίπου τυφλά άτομα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παροχής Ειδικής Χορηγίας 

σε Τυφλούς Νόμου, Ν.11(Ι)/2011 καθώς επίσης και του τροποποιητικού Νόμου του 2013. 

Επίσης, ισχύουν οι αποφάσεις του Υπουρ. Συμβ.  με Αρ. 79.926/ ημερ. 14.12.2015 και Αρ. 

82.186 / ημερ. 7.3.2017 (Άρθρο 04463.2 «Τυφλοί»)    

 

(4) €9.324.000  που  προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος 

φροντίδας ύψους €900  σε 830 περίπου τετραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου 

επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €200 σε 150 περίπου από αυτούς, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα, που εγκρίθηκε 

με Απόφαση του Υπουρ. Συμβ. Αρ. 66.120 / ημερ. 4.10.2007, Αρ. 68.187 / ημερ. 30.12.2008, 

Αρ. 79.926 / ημερ. 14.12.2015, Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017 και ημερ. 15/05/2019. (Άρθρο 

04468.2 «Επίδομα Φροντίδας σε Τετραπληγικά Άτομα»)    

 

(5) €1.400.000  που  προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για περίπου  500 άτομα με σοβαρές 

κινητικές αναπηρίες, μέσω του Σχεδίου Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά 

Τροχοκαθισμάτων από Ανάπηρους, σύμφωνα με την Απόφασή του Υπουρ. Συμβ. με Αρ.52.152 

/ ημερ. 19.7.2000,  Αρ. 68.187 / ημερ. 30.12.2008, αρ. 71.745 / ημερ. 16.2.2011, αρ. 79.926 / 

ημερ. 14.12.2015 και αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017.   Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του 

Υπουρ. Συμβ. Αρ. 83587 / ημερ. 25/10/2017, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με 

Αναπηρίες ανέλαβε από το Υπουργείο  Παιδείας και Πολιτισμού, την παροχή οικονομικής 

βοήθειας για τροχοκαθίσματα σε παιδιά στο σχολικό πλαίσιο. 

 (Άρθρο 04472.2 «Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Αγορά Τροχοκαθισμάτων 

από Ανάπηρους»)    

 

(6) €6.000.000  που  προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος 

φροντίδας ύψους €400 σε 1200 περίπου παραπληγικά άτομα, καθώς και επιπρόσθετου 

επιδόματος για ενισχυμένη φροντίδα ύψους €500 σε περίπου 200 από αυτούς, σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Φροντίδας σε Παραπληγικά Άτομα που εγκρίθηκε 

με Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. Αρ. 68.314 / ημερ. 29.1.2009, Αρ.76.227 ημερ. 19.12.2013, Αρ. 

79.926 / ημερ. 14.12.2015, Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017 και ημερ. 15/05/2019  (Άρθρο 04484.2 

«Επίδομα Φροντίδας σε Παραπληγικούς»)    

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές     

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(1)  €1.700.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας 

(ύψους €3.500, €4.500 ή €9.000 ανάλογα με τα καθορισμένα στο εγκεκριμένο Σχέδιο 

Κριτήρια) σε συνολικά περίπου 550 άτομα με αναπηρίες για την απόκτηση αναπηρικού 

αυτοκινήτου σύμφωνα με την Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. με Αρ.76.607 και ημερ. 12.3.2014, Αρ. 

79.926 / ημερ. 14.12.2015 και Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017. (Άρθρο 04504.2 «Οικονομική 

Βοήθεια σε Ανάπηρους για Απόκτηση Αυτοκινήτου»)    

  

(2)  €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για περίπου 1000 άτομα με 

αναπηρίες μέσω του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τεχνικών 

μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων στα άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με την Απόφαση 

του Υπουρ. Συμβ. Αρ. 64.448 / ημερ. 11.10.2006, Αρ. 68.187 / ημερ. 30.12.2008, Αρ. 79.926 / 

ημερ. 14.12.2015 και Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017. (Άρθρο 04506.2 «Σχέδιο Αγοράς Τεχνικών 

Μέσων»)    
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(3) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν  την καταβολή χορηγιών σε εθελοντικές 

οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την εκπροσώπηση ατόμων με αναπηρίες ή την παροχή 

υπηρεσιών και προγραμμάτων στα άτομα με αναπηρίες. Οι πιστώσεις αφορούν: 

 

 (α) στη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών που εγκρίθηκε με 

την Απόφ.του Υπουρ. Συμβ. με αρ. 72.220 και ημερ. 17/6/2011. Πρόνοια €220.000 που αφορά 

την αύξηση των προγραμμάτων κοινωνικών συνοδών για: (α) περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές 

αναπηρίες που αποφοιτούν από τα ειδικά σχολεία και θα ενταχθούν σε προγράμματα κέντρων 

ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό (β) περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες 

που βρίσκονται στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ή αλλού απομονωμένα και θα ενταχθούν σε 

κέντρα ημέρας με υποστήριξη από κοινωνικό συνοδό.(€220.000) 

 

  (β) στην επιχορήγηση προγραμμάτων που λειτουργούν εθελοντικές οργανώσεις και δεν 

επιχορηγούνται από άλλες κρατικές πηγές σύμφωνα με το Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων 

Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες που 

λειτουργεί με την Απόφαση του Υπουρ. Συμβ. με αρ. 80.598 και ημερ. 27.4.2016 (€80.000). 

(Άρθρο 04509.2 «Χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς»)    

 

(4)  €70.000 που προορίζονται να καλύψουν  την καταβολή κρατικής χορηγίας προς την 

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) με βάση τον περί της 

Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Aφορούν Άτομα 

με Αναπηρία Νόμο, (Νόμος 143(Ι)/2006), για κάλυψη μέρους των δαπανών της. (Άρθρο 

04539.2 «Χορηγία στην Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων»)    

 

Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.976.000 
για να καλύψουν την παραχώρηση μηνιαίου Επιδόματος Διακίνησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των περί Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες Νόμων 1980-2019, καθώς 

και με τις Αποφάσεις του Υπουρ. Συμβ. Αρ.79.745 / ημερ.  17/11/2015, Αρ. 79.926 / ημερ. 

14.12.2015, Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017, Αρ. 86.500 / ημερ. 18.12.2018 και ημερ. 15/05/19 ως 

εξής: 

 

 €75 μηνιαίως σε 350 περίπου άτομα με κινητική αναπηρία πέραν του 39% ή με 

παραπληγία που εργάζονται ή σπουδάζουν  

 €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 120 περίπου άτομα με 

οπτική οξύτητα μικρότερη των 6/36 στον καλύτερο οφθαλμό με διορθωτικούς φακούς 

που εργάζονται ή σπουδάζουν 

 €150 μηνιαίως (αυξήθηκε από τον Ιούλιο 2019 από €102) σε 830 περίπου τετραπληγικά 

άτομα (λήπτες Επιδόματος Φροντίδας Τετραπληγικών)  

 €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 595 περίπου 

Αιμοκαθαιρόμενους Νεφροπαθείς σύμφωνα με το Σχέδιο που εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του Αρ.79.745 / ημερ.  17/11/2015 (το επίδομα 

αυξήθηκε από €51 και €102 αντίστοιχα) 

 €75 (για κατοίκους Δήμων) ή €150 (για κατοίκους Κοινοτήτων) σε 650 περίπου 

θαλασσαιμικούς, σύμφωνα με το Σχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 

με την Απόφασή του Αρ. 86.500 / ημερ. 18.12.2018 (το επίδομα αυξήθηκε από €51 και 

€102 αντίστοιχα) 

 €75 μηνιαίως σε 1910 περίπου τυφλούς (λήπτες Χορηγίας Τυφλών), ανεξαρτήτως ηλικίας 

και ανεξαρτήτως αν εργάζονται ή φοιτούν (νέο επίδομα από Ιούλιο 2019). 

 (Άρθρο 04565.2 «Συνεισφορά στο Ειδικό Ταμείο Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως σε 

Ανάπηρους»)   
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές     

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις  δαπάνες υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αναπηρικών 

Τροχοκαθισμάτων, σύμφωνα με την Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. με Αρ. 57.519 / ημερ. 13.3.2003, 

Αρ. 68.187 / ημερ. 30.12.2008 και Αρ. 82.186 / ημερ. 7.3.2017.  (Άρθρο 04503.2 «Διαχείριση  

Τροχοκαθισμάτων»)    

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα 

από κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν ανάλογες πιστώσεις στο συγκεντρωτικό 

κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων  της ΓΔ ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται 

στα αντίστοιχα άρθρα του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των έργων, ως ακολούθως:  

(α) Λειτουργία Κέντρου Αξιολόγησης Αναπηρίας καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης του 

Συστήματος, μέσω του οποίου παρέχονται αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις της αναπηρίας. Με 

κατ’ αρχήν έγκριση της ΓΔ ΕΠΣΑ, το έργο επεκτείνεται με τη λειτουργία Κέντρου 

Πολυθεματικής Αξιολόγησης για τον Αυτισμό, ώστε να αξιολογούνται οι ανάγκες 

παρεμβάσεων σε παιδιά με αυτισμό προσχολικής ηλικίας, να παρέχεται συμβουλευτική 

υποστήριξη στις οικογένειες τους και να λειτουργήσει Κέντρο Ημέρας. (Άρθρο 05163.3 

«Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας») 

(β)  Το έργο σύμφωνα με Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. με Αρ. 83.414,  ημερ. 27/9/17 αφορά την 

ίδρυση και λειτουργία νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με σοβαρές 

αναπηρίες που χρειάζονται υποστηριχτικές υπηρεσίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους 

κατοικίες για να διαβιούν σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους στην κοινότητα. Η 

λειτουργία των κατοικιών θα ανατίθεται από το Τμήμα σε αναδόχους, στα πλαίσια του 

υφιστάμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο. Έχει προκηρυχτεί δημόσιος διαγωνισμός, έχουν αξιολογηθεί οι προσφορές 

που παραλήφθηκαν και αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις ώστε να ανατεθούν οι κατοικίες πριν 

το τέλος του 2019.  (Άρθρο 05225.3 «Επέκταση του Δικτύου Κατοικιών Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης») 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τις  δαπάνες σε σχέση με την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών 

Προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου-Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, με το 

Τμήμα να συμμετέχει ως εταίρος (η Απόφ. του Υπουρ. Συμβ. ημερ. 25/01/2016 και υπογραφή 

Μνημονίου Συνεργασίας στις 22/03/2016 είναι σχετικά). Η συνεισφορά του Τμήματος ύψους 

€20.000 αφορά την αγορά υπηρεσιών ενός συνεργάτη και αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.   

(Άρθρο 05859.3  «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου: 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –  Εκπαίδευση προσωπικού / Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα 

 Γεγονότα 

 

Υποομάδα δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €14.820  για κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής του Διευθυντή και των Λειτουργών 

του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για την συμμετοχή τους σε διάφορα Συμβούλια/Επιτροπές: 

 

1. Meeting of Directors General for Industrial Relations (2 x €1.425= €2.850) 

2. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (4 x €1.140= 

€4.560) 

3. Meetings on Equality (2 x €950= €1.900) 

4. Ομάδες Εργασίας (2x €1.140= €2.280) 

5. Expert Group on Social Dialogue (1 x €1.140= €1.140) 

6. Expert Group για εξειδικευμένα θέματα εργατικής νομοθεσίας (2 x €1.045= €2.090) 

 

 (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(β) €3.325 για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής Λειτουργών του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 

σε διάφορα συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα στο εξωτερικό που αφορούν το Τμήμα 

Εργασιακών Σχέσεων: 

 

1) Annual Conference/Seminar on European Labour Law (1 x €1.900= €1.900) 

2) Expert Groups (1 x €1.425= €1.425 

(Άρθρο 03534.2 – Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για 

Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – Εκδόσεις και Δημοσιότητα 

 

Υποομάδα δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €30.000 προορίζεται να καλύψει: 

1. Τελετή βράβευσης επιχειρήσεων που πιστοποιούνται από τον Φορέα Πιστοποίησης για την 

εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο,  

2. Εκδήλωση για Ημέρα Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 

3. Συμμετοχή σε εκθέσεις για σκοπούς ενημέρωσης κοινού για την εργατική νομοθεσία 

4. Ενημερωτική εκστρατεία για ενημέρωση των πολιτών (εργοδοτών και εργαζομένων) σε 

σχέση με την εφαρμογή του περί της Προστασίας των Μισθών Νόμου καθώς και του περί 

Κατωτάτων Μισθών Διατάγματος 

5. Ενημερωτική εκστρατεία για τον Νόμο για τη γραπτή ενημέρωση των εργαζομένων για τους 

όρους εργοδότησης τους. Η δράση είναι αναγκαία δεδομένου ότι προωθείται νέα Οδηγία στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.  

 (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €16.150 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €234.650  

που προορίζονται να καλύψουν:                                             

  € 

(α) Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την αξιολόγηση Εκθέσεων 

Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων 

μεγάλης κλίμακας, καθώς και το ΦΠΑ. 

 

    9.500 

(β) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων που μπορεί να αναλάβουν την αξιολόγηση 

χημικής ουσίας, εκ μέρους της Κύπρου ή συμμετέχουν στις Επιτροπές 

Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment Committee) και 

Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων (Socioeconomic Analysis) του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) και 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που τους 

ανατίθενται από τον ECHA. Το κόστος εκτέλεσης των εργασιών 

καλύπτεται πλήρως από τον ECHA με κατάθεση του ποσού αποζημίωσης 

19.000 

                                                                                                                                              

(α) Δικαιώματα για συμμετοχή Λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε 

σεμινάρια στην Κύπρο πάνω σε θέματα ασφάλειας και υγείας που συνδιοργανώνονται με 

άλλους φορείς. 

 

(β) Διοργάνωση στην Κύπρο σεμιναρίου για θέματα χημικών ουσιών. 

 

(γ) Διοργάνωση στην Κύπρο σεμιναρίων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. 

 

(δ) Διοργάνωση ημερίδας στην Κύπρο για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής 

ασφάλειας. 

 

(ε) Διοργάνωση στην Κύπρο ημερίδων για θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για τους 

ανελκυστήρες με τους Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές και Συντηρητές. 

 

(στ) Συνδιοργάνωση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εργαστηρίου / Κοινής Επιθεώρησης για τα 

Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας. 

 

(ζ)  Διοργάνωση στην Κύπρο σεμιναρίων για δοκιμή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το 

Σχέδιο αντιμετώπισης ραδιολογικών ατυχημάτων ΗΛΕΚΤΡΑ. 

 

(η) Διοργάνωση στην Κύπρο μίας συνάντησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. 
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των εμπειρογνωμόνων στον Γενικό Κυβερνητικό λογαριασμό. Η 

πληρωμή των εμπειρογνωμόνων γίνεται μέσω του Τμήματος 

Επιθεώρησης Εργασίας. 

 

(γ) Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για τον υπολογισμό των Κρίσιμων 

Περιβαλλοντικών Φορτίων στα οικοσυστήματα της Κύπρου. 

 

14.250 

(δ) Υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων/εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση 

εγγράφων που υποβάλλονται στο ΤΕΕ (εκθέσεις μεγάλων κινδύνων, 

κοινοποιήσεις, κ.λπ.) στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την 

ασφάλεια και υγεία στις υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. 

 

152.950 

(ε) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων που θα συνεισφέρουν μέσω ειδικών 

μελετών και εκθέσεων στη διερεύνηση σοβαρών/ θανατηφόρων 

ατυχημάτων και επικινδύνων συμβάντων. 

 

4.750 

(στ) Κόστος διεξαγωγής έρευνας για να εξαχθούν στοιχεία όσον αφορά στα 

επίπεδα συμμόρφωσης των εμπλεκομένων στα κατασκευαστικά έργα με 

τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας 

και ειδικά των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες 

Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 

2015. 

 

9.500 

(ζ) Υπηρεσίες για τη διεξαγωγή της διεθνούς αξιολόγησης ομοτίμων του 

εθνικού συστήματος και προγράμματος διαχείρισης των ραδιενεργών 

αποβλήτων στην Κύπρο υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού 

Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) (ARTEMIS mission), το οποίο 

περιλαμβάνει τα έξοδα καθαυτής της αξιολόγησης (καταβολή ποσού στον 

ΔΟΑΕ, φιλοξενία, έξοδα εμπειρογνωμόνων, μεταφορικά, πρόσθετα 

λειτουργικά και οργανωτικά έξοδα, κ.λπ.).   

 

19.000 

(η) Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων για ανάπτυξη και βελτίωση του Συστήματος 

Διαχείρισης του Τμήματος. 

 

5.700  

 Σύνολο 234.650 

(Άρθρο 03554.3  «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους   

€136.325 που προορίζονται  να καλύψουν:  

  € 

(α) Tα έξοδα Διατήρησης της Διαπίστευσης του Εθνικού Εργαστηρίου 

Αναφοράς με το ISO EN 17025. 

 

3.325 

(β) Αγορά υπηρεσιών για δειγματοληψίες, μετρήσεις αερίων αποβλήτων και 

αναλύσεις από φουγάρα εργοστασίων και από σημεία γύρω από 

εργοστάσια. Σκοπός είναι η κάλυψη εξόδων ιδιωτικού οργανισμού για να 

διεξαγάγει για λογαριασμό του Τμήματος, δειγματοληψίες, μετρήσεις και 

αναλύσεις αερίων αποβλήτων με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Το ποσό του πραγματικού 

κόστους θα ανακτηθεί με την επιβολή τελών στους φορείς εκμετάλλευσης 

που προβλέπονται σε σχετικό Διάταγμα. 

 

76.000 
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(γ) Αγορά υπηρεσιών για παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ρύπανσης 

και προστασίας της δημόσιας υγείας από την λειτουργία εγκαταστάσεων 

(κεφαλικά έξοδα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης). 

 

28.500 

(δ) Αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εκστρατείας προσδιορισμού των 

επιπέδων συγκεντρώσεων ραδονίου σε κατοικίες, σε κτίρια στα οποία έχει 

πρόσβαση το κοινό και σε χώρους εργασίας στην Κύπρο. 

 

14.250 

(ε) Αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών για παρακολούθηση 

των επιπέδων ραδιενέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

14.250 

 Σύνολο 136.325 

(Άρθρο 03583.2  «Αγορά Υπηρεσιών»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€231.820 που προορίζονται  να καλύψουν τις ακόλουθες συνεισφορές του  

Τμήματος στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς. 

  € 

1. Εισφορά της Κύπρου στο πρωτόκολλο ΕΜΕΡ (European Monitoring 

and Evaluation Programme) της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή 

Ρύπανση της Ατμόσφαιρας, του οποίου η Κύπρος είναι μέλος από το 

1992. 

 

2.620 

2. Συνδρομή στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στον οποίο η 

Κύπρος είναι μέλος (ΔΟΑΕ) από το 1965 και συνεργάζεται για όλα τα 

θέματα που σχετίζονται με τις ειρηνικές εφαρμογές ιονίζουσας 

ακτινοβολίας.  Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η Κύπρος 

λαμβάνει τεχνική βοήθεια από το ΔΟΑΕ όπως εκπαίδευση, 

κατάρτιση, εξοπλισμό και εμπειρογνώμονες για θέματα που 

σχετίζονται με τις εφαρμογές ιονίζουσας ακτινοβολίας στη βιομηχανία 

και τις κατασκευές, την έρευνα και εκπαίδευση και τις ιατρικές 

εφαρμογές.   

 

200.600 

3.  Καταβολή του 5% του κόστους συμμετοχής της Κύπρου στα 

Προγράμματα τεχνικής συνεργασίας του ΔΟΑΕ.. 

 

8.000 

 

4. Ετήσια συνδρομή στη Σύμβαση του Ρότερνταμ που αφορά τη 

διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα 

χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο 

(Σύμβαση PIC).  

 

1.900 

5. Ετήσια συνδρομή στη Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους 

Οργανικούς Ρύπους (POPs). 

 

3.000 

6. Συνδρομή στην Κοινή Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Fusion for Energy. 

 

9.600 

7. Συνδρομή της Κύπρου στην Ομάδα HERCA (Heads of European 

Radiological protection Competent Authorities), η οποία αποτελείται 

από τους επικεφαλής των αρμοδίων αρχών Ακτινοπροστασίας των 

κρατών μελών της ΕΕ. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η βελτίωση των 

1.000 
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επιπέδων ακτινοπροστασίας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ομάδα HERCA εργάζεται για τη δημιουργία και διατήρηση ενός 

ευρωπαϊκού δικτύου Αρμοδίων Αρχών ακτινοπροστασίας, την 

προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών και την 

ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την προστασία από τις ακτινοβολίες. 

 

8. Συνδρομή στον Διεθνή Οργανισμό Επιθεωρητών Εργασίας IALI της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

 

600 

9. Ετήσια υποχρεωτική συνδρομή στο διεθνή οργανισμό CORTE 

(Confederation of Organizations in Road Transport Enforcement). Το 

Τμήμα, λόγω της αρμοδιότητας που έχει στην επιτήρηση της 

εφαρμογής της σχετικής με τις Ώρες Οδήγησης και Ανάπαυσης των 

Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων νομοθεσίας έχει υποχρέωση να 

παρακολουθεί τις εργασίες του εν λόγω οργανισμού και είναι πλήρες 

μέλος του. 

 

2.500 

10. Συνδρομή της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Διαδίκτυο για την προαγωγή 

της υγείας στον ευρωπαϊκό χώρο. Το Τμήμα αποτελεί από το 2004 τον 

Εθνικό Εστιακό Πόλο της Κύπρου στο πιο πάνω διαδίκτυο σκοπός του 

οποίου είναι η υιοθέτηση καλών μεθόδων πρακτικής που προάγουν 

την υγεία στην εργασία. 

 

1.000 

11. Συνεισφορά της Κύπρου για διοργάνωση συμποσίου πυρηνικής 

ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομάδας Ευρωπαϊκών 

Αρμοδίων Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG). Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διοργανώνει ανά διετία, σε συνεργασία με την Ομάδα 

Ευρωπαϊκών Αρμοδίων Αρχών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG), 

συμπόσιο στις Βρυξέλλες σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια.  

 

1.000 

 Σύνολο 231.820 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») 
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ΟΜΑΔΑ  ΑΡΘΡΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Άρθρων 07500 – Άλλα Μηχανήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€97.000 που προορίζονται  να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού ως εξής: 

 

 € 

α) Αγορά οργάνων μέτρησης Ακτινοβολίας: Αγορά εξοπλισμού και ειδικών μέσων 

ατομικής προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ειδικού Σχεδίου   ΗΛΕΚΤΡΑ για 

Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε Έκτακτα Πυρηνικά ή Ραδιολογικά Περιστατικά. 

 

40.000 

β) Νέος εξοπλισμός για Ατμοσφαιρική Ρύπανση. 

 

8.000 

γ) Ατομικός Προστατευτικός και Άλλος Εξοπλισμός Επιθεωρητών 

Αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού όπως: υποδήματα και μπότες ασφάλειας, 

προσωπίδες με φωτισμό, στολές και ποδιές εργασίας, βιομηχανικά γάντια, γάντια 

ασφάλειας (μιας χρήσης, γάντια προστασίας από χημικές ουσίες) κράνη, 

αναπνευστικές συσκευές με ή χωρίς φίλτρο, γυαλιά ασφάλειας, ωτοασπίδες, μέτρα 

και μετροταινίες, προσωπίδες ασφάλειας, στολές προστασίας μιας χρήσης, 

αδιάβροχα, φωσφορίζοντα γιλέκα, κιβώτια Α’ Βοηθειών, όργανα μέτρησης / 

εντοπισμού ηλεκτρικής τάσης / έντασης / αντίστασης, εργαλεία (κατσαβίδια, 

κλειδιά, πένσες κ.λπ.), φορητοί φακοί ασφάλειας, προσωπικές τσάντες, ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές και άλλα παρόμοια είδη. 

     

3.000                   

 

δ) Αγορά οργάνων για μέτρηση βλαπτικών παραγόντων στους   χώρους εργασίας 

όπως είναι οι φυσικοί παράγοντες (δονήσεις, θόρυβος, οπτική ακτινοβολία ή 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία), οι χημικοί παράγοντες, οι βιολογικοί παράγοντες, οι 

καρκινογόνοι παράγοντες και οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες. 

 

6.000 

ε) Αγορά φορητού ανιχνευτή για εντοπισμό βαρέων μετάλλων τύπου XRF. 

 

40.000 

Σύνολο 97.000 

(Άρθρο 07501.3  «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €27.051 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

 € 

(α) Τη συμμετοχή του Τμήματος σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 

προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο (το Τμήμα ορίσθηκε ως Εθνικός 

Εστιακός Πόλος) και συγκεκριμένα για την ετοιμασία, αποστολή, παραλαβή 

κατάλληλου ενημερωτικού υλικού και τη διοργάνωση σεμιναρίου στην Κύπρο 

με τη συμμετοχή ξένων εμπειρογνωμόνων από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. 

 

1.900 

(β) Τη συμμετοχή του Τμήματος στο πρόγραμμα «Διασυνοριακή Συνεργασία 

Νησιώτικων Αστικών Περιοχών για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A, Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 

2020. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 20.10.2017 μέχρι 20.6.2020. 

 

25.151 

Σύνολο 27.051 

(Άρθρο 03525.3  «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05001 – Έργα Προενταξιακού  Χρηματοδοτικού Κανονισμού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 
 

 € 

(α) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE CHEREE (Life 15-GIE/GR/000943) το οποίο 

αφορά την προώθηση δράσεων για εναρμονισμένη εφαρμογή της Νομοθεσίας 

για Χημικές Ουσίες της Ελλάδας-Κύπρου. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια από τις 

01/10/2016 μέχρι 31/03/2020. Περίπου ισότιμο ποσό θα εισπραχθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πιστωθεί στο Κονδύλι εσόδων 01.798 – Χορηγία, 

Χρηματοδότηση Διαφόρων Προγραμμάτων. 

 

40.000 

(β) Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE MEDEA (LIFE16 CCA/CY/000041) 

«Mitigating the Health Effects of Desert Dust Storms Using Exposure-Reduction 

Approaches». Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια από 1/9/2017 μέχρι 31/8/2021. 

 

500 

Σύνολο 40.500 

(Άρθρο 05021.3  «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Πρόγραμμα Life») 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 2022 

239 
 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Προώθηση βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένης οικονομικής, κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής στρατηγικής, κατά τρόπο που να προάγεται πάντοτε η ασφάλεια και η ποιότητα 

ζωής των πολιτών. 

 

ΟΡΑΜΑ 

Οι πόλεις και κοινότητες μας να καταστούν πιο βιώσιμες και πιο φιλικές μέσω ισόρροπης 

ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής, προστατεύοντας και αναδεικνύοντας  τον φυσικό 

μας πλούτο και πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύοντας την οικονομία του τόπου, την ασφάλεια 

των πολιτών και την κοινωνική συνοχή. 

 

ΑΞΙΕΣ 

 Ο Πολίτης στο επίκεντρο 

 Επαγγελματισμός 

 Ισονομία 

 Ακεραιότητα και τιμιότητα 

 Διαφάνεια  

 Αξιοπιστία 

 Αριστεία και ολική ποιότητα 

 Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 
Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την τριετία 2020-2022 είναι οι ακόλουθες: 

 Προαγωγή ολοκληρωμένης, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στις αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου, μέσω σωστού χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού.    

 Ενίσχυση της συνεργασίας και στήριξη των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε αφενός να 

καταστούν οικονομικά και διοικητικά αυτόνομες και αφετέρου να καταστούν πιο αποδοτικές, 

παρέχοντας περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 Διαμόρφωση ολοκληρωμένης στοχευμένης στεγαστικής πολιτικής με στόχο τη δημιουργία 

συνθηκών παραγωγής προσιτής κατοικίας και στήριξη ομάδων του πληθυσμού για απόκτηση στέγης. 

 Διαμόρφωση και εφαρμογή ολοκληρωμένης και ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. 

 Αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση της ακίνητης ιδιοκτησίας, ιδιωτικής και κρατικής. 

 Εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής για στήριξη των εκτοπισθέντων και ορθολογική διαχείριση 

Τ/Κ περιουσιών. 

 Ενίσχυση πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. 

 Προώθηση αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανοιχτής δημόσιας διακυβέρνησης, καθώς και 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, σύμφωνα 

με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί 

Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.390.834 που προορίζονται να 

καλύψουν τους βασικούς μισθούς: 

 

(α) 45 Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου που αναλύονται ως εξής: 

 1 Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

 15 Πολιτικών Μηχανικών  

 26 Τεχνικών Μηχανικών  

 3 Τεχνικών  

(β) 3 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 

των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

(γ) 3 Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για εκτέλεση καθηκόντων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα 

των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων. 

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €7.261 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα ευθύνης των μονίμων Επάρχων 

Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου.  Η θέση Επάρχου Κερύνειας δεν δικαιούται επίδομα ευθύνης γιατί έχει 

διοριστεί αναπληρωτής Έπαρχος μέχρι το 2021.  (Άρθρο 02204.2 «Επίδομα Ευθύνης»)  

 

 (β) ύψους €16.320 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας των 6 Επάρχων, του 

Διευθυντή Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων και του Διευθυντή της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών.  (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.187 που 

προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών σε δύο (2) ωρομίσθιους αχθοφόρους 

/κλητήρες.  (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή»). 

 

Υποομάδα δαπανών 03020 Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €31.160 που προορίζονται να καλύψουν: 

   

1. Έξοδα για τηλεφωνικά τέλη, γραμμές φαξ και διαδικτύου για τη διοίκηση του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

2. Kατ΄ αποκοπή επίδομα τηλεφώνου: 

 α)  Υπουργού (μέχρι €4.100 το χρόνο και €17 για κάθε μέρα που βρίσκεται στο  

εξωτερικό)  

 β)   Γενικού Διευθυντή (€2.050,32 το χρόνο και €17 για κάθε μέρα που βρίσκεται 

στο  εξωτερικό)  
(Άρθρο 03022.2  «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») 

 

(β) ύψους €700.000 που προορίζονται να καλύψουν την πληρωμή για τα ενοίκια γραφείων στη 

Λευκωσία και χώρου στάθμευσης σε παρακείμενο οικόπεδο. (Άρθρο 03025.2  «Ενοίκια»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €3.847.082 που προορίζονται να καλύψουν την πληρωμή των αποχετευτικών τελών 

που οφείλει το κράτος προς τα πιο κάτω Συμβούλια Αποχετεύσεων για τις κυβερνητικές περιουσίες 

/κρατική γη: 

 Λευκωσίας  Πλατρών 

 Λεμεσού  Λυθροδόντα  

 Λάρνακας  Αθηένου 

 Πάφου  Αστρομερίτη-Περιστερώνα-Ακακίου 

 Παραλιμνίου  Κυπερούντας 

 Αγίας Νάπας  Σολέας 

 Ιδαλίου  Ασκά 

 Πέρα Χωρίου  

(Άρθρο 03060.2 «Αποχετευτικά Τέλη») 

 

 (β)  ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας 

Εκλογών.  (Άρθρο 03096.2  «Έξοδα Εκλογών») 
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Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις:  

 (α) ύψους €282.019 που προορίζονται να καλύψουν :  

 

Ι)  Συμβούλιο  Μελέτης  Παρεκκλίσεων  

  €  

1. Αποζημιώσεις Προέδρου, Μελών και Γραμματέα   

α) Αποζημίωση Προέδρου και συνεισφορές εργοδότη 87.008  

β) Επίδομα οδοιπορικών προέδρου 1.046  

γ) Επίδομα φιλοξενίας  προέδρου 3.570  

δ) Αποζημιώσεις τεσσάρων (4) μελών για 20 συνεδρίες  του 

Συμβουλίου (περιλαμβανομένων οδοιπορικών) 

5.114  

2. Εκδόσεις / Επιμόρφωση / Σεμινάρια -  

3. Αγορά Υπηρεσιών   

α) Για την αγορά υπηρεσιών από Επιστήμονες/Ειδικούς για την 

παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και υπηρεσιών όταν 

αυτό κριθεί αναγκαίο για διεκπεραίωση εργασιών του 

Συμβουλίου 

17.963  

β) Για την οργάνωση και μηχανογράφηση του αρχείου και του 

μητρώου αιτήσεων 

-  

4. Εξοπλισμός γραφείων ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ   

α) Επίπλωση Αρχείου 2.375  

β) Μηχανογραφικός Εξοπλισμός / (Συντήρηση – Υποστήριξη) 4.750  

5. Διάφορα λειτουργικά έξοδα γραφείων (τηλέφωνα, νερό, ρεύμα και 

άλλα) 

8.550  

6. Απρόβλεπτα 475  

 Σύνολο  €130.851 

 

ΙΙ)   Πολεοδομικό Συμβούλιο 

    

1. Αποζημιώσεις Προέδρου, Μελών και Γραμματέα του Πολεοδομικού 

Συμβουλίου: 

€  

α) Αποζημιώσεις Προέδρου, 12 Μελών και Γραμματέα του 

Πολεοδομικού Συμβουλίου για συνεδρίες του. 

25.000  

β) Αποζημιώσεις Επιτροπών του Πολεοδομικού Συμβουλίου και 

επιτόπιων επισκέψεων. 

17.000   

γ) Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου Πολεοδομικού Συμβουλίου. 

(Εγκύκλιος ΤΔΔΠ 1261 ημερ. 23.3.2004).  

1.130  

δ) Επίδομα οδοιπορικών Προέδρου και Μελών του Πολεοδομικού 

Συμβουλίου. 

5.000  

2. Αμοιβή νομικού συμβούλου Πολεοδομικού Συμβουλίου. 12.000  

3. Εκδόσεις/επιμόρφωση/ταξίδια μελών σε συνέδρια/σεμινάρια/ 

συντήρηση ιστοσελίδας, κλπ. 

1.679  
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4. Αγορά Υπηρεσιών   

α) από επιστήμονες/ειδικούς για την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών όταν αυτό κριθεί αναγκαίο για διεκπεραίωση 

εργασιών του Συμβουλίου 

72.994  

 

β) για οργάνωση Αρχείου (περιλαμβανομένης και ηλεκτρονικής 

μορφής) 

-  

 

5. Διάφορα λειτουργικά έξοδα (εφημερίδες, έξοδα φιλοξενίας, κλπ) 7.553 

 

 

6. Απρόβλεπτα 794  

 Σύνολο  143.150 

 

ΙΙΙ)   Συμβούλιο Εγγραφής Κηδειών και Ταριχευτών 

 

Βάσει των διατάξεων του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και 

Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, το Συμβούλιο είναι 

αρμόδιο για εγγραφή των λειτουργών κηδειών και ταριχευτών και για 

αδειοδότηση των γραφείων κηδειών.  Τα έξοδα του Συμβουλίου αναλύονται 

ως εξής: 

  €  

1. Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος από το Συμβούλιο  4.512  

2. Διεξαγωγή Εξετάσεων για Εγγραφή στο Μητρώο Λειτουργών 

Κηδειών και Ταριχευτών  

2.707   

3. Αποζημίωση σε δύο Μέλη του Συμβουλίου βάσει απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου                                      

(6 Συνεδρίες *€66,5*2) 

 

 

799 

 

 

8.018 

   

Σύνολο  282.019 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

(β) ύψους €14.250 για έξοδα φιλοξενίας του Υπουργείου Εσωτερικών και όλων των 

Τμημάτων/Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό: 
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(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 (γ) ύψους €27.555 για τα ακόλουθα:  

      € 

1. Ανάπτυξη Λογισμικού για τις επιτάξεις ή αναβάθμιση του 

υφιστάμενου για την πολιτική επιστράτευση ώστε να συμπεριληφθούν 

και οι επιτάξεις σύμφωνα με τα σχέδια εκτάκτων αναγκών 

 19.000 

2. Εφαρμογή των Εθνικών Σχεδίων Πολεμικής Περιόδου -  

Ασκήσεις/Εκπαίδευση 

 8.555 

 Σύνολο  27.555 

(Άρθρο 03128.2 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €9.025 που 

προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα πιο κάτω μηχανοκίνητα 

οχήματα: 

1. Πέντε (5) υπηρεσιακά οχήματα του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοκινήτων του Υπουργού και του Γενικού Διευθυντή. 

 

2.  Πέντε (5) υπηρεσιακά οχήματα για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. 

(Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καύσιμων και / ή Λιπαντικών») 

 

 

 

 

 

 

     € 

1. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται σε επισκέπτες στο Γραφείο του Υπουργού καθώς 

επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων/συσκέψεων που προεδρεύει ο Υπουργός 

μέχρι ποσού €340 το μήνα έναντι αποδείξεων 

3.876 

2. Έξοδα για ποτά κλπ. που προσφέρονται κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών 

επαφών/συνεδριάσεων/συσκέψεων στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή ή στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου και προεδρεύονται από το Γενικό Διευθυντή 

ή από Λειτουργό που έχει προσωπική εξουσιοδότηση. (Μέχρι €170/μήνα έναντι 

αποδείξεων) 

1.938 

3. Φιλοξενία ξένων προσωπικοτήτων για το Υπουργείο Εσωτερικών, φιλοξενούμενους 

του Υπουργού από Πανεπιστήμια/Οργανισμούς του εξωτερικού κ.α. (μνημόνια 

συνεργασίας) και φιλοξενία Υπηρεσιών/Τμημάτων του Υπουργείου έναντι 

αποδείξεων  

5.586 

4. Έξοδα για ποτά που προσφέρονται κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων από λειτουργούς 

υπεύθυνους μίας διεύθυνσης ή ενός Τμήματος με την προϋπόθεση να μετέχουν τρία 

πρόσωπα που δεν είναι υπάλληλοι του Τμήματος (έναντι αποδείξεων) 

2.850 

 Σύνολο 14.250 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τις δαπάνες για διάφορες εργασίες (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, 

οικοδομικές, συντήρηση πυρασφάλειας) και έξοδα μετακόμισης. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα ») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €47.165 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, καθώς και την πρόσβαση σε βάση δεδομένων εταιρείας για 

θέματα πολιτογράφησης, ως η ανάλυση πιο κάτω: 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

(α) ύψους €31.350 που προορίζονται να καλύψουν σεμινάρια για τις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). 

 

(β) ύψους €53.200 που προορίζονται να καλύψουν: 

  € 
1. Δαπάνες συμμετοχής του Υπουργού και συνοδών του, Γενικού Διευθυντή, και των 

Λειτουργών της Διοίκησης του Υπουργείου σε Επιτροπές/Ομάδες εργασίας και άλλες 

συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.230 

2. Συμμετοχή στις επιτροπές και υποεπιτροπές της Standing Committee on Construction 

της EE και άλλες, για θέματα δομικών προϊόντων (AdCo, PCPC,NA, ICSMS,κλπ). 

36.100 

3. Συμμετοχή στις εργασίες της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης 

(CPMR) περιλαμβάνεται η απαιτούμενη δαπάνη για την συμμετοχή των εκπροσώπων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και στις συνεδρίες των 

11.400 

 
Σύμβαση Εταιρεία  Περιγραφή υπηρεσίας 

Σύνολο € 

(με ΦΠΑ) 

1. C.2014/03ΠΣΕΑ NetU Συντήρηση συστήματος ΠΣΕΑ 4.165 

 

2.  Διάφορες 

εταιρείες Έκτακτα/Απρόβλεπτα (π.χ συντήρηση 

εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από 

συμβόλαιο συντήρησης) 

 

 

11.000 

3. Διεθνή βάση 

δεδομένων World-

Check 

Refinitiv Πρόσβαση σε βάση δεδομένων της 

εταιρείας για παροχή πληροφοριών για 

σκοπούς διαχείρισης κινδύνου για θέματα 

πολιτογράφησης  32.000 

Σύνολο  47.165 
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Πολιτικών Γραφείων, τόσο της Κεντρικής Επιτροπής, όσο και της Διαμεσογειακής 

Επιτροπής και της Επιτροπής των Νησιών. 

4. Δύο συναντήσεις κατά μέσο όρο ετησίως της Επιτροπής Επαφής για την Οδηγία για 

τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων. 

2.470 

 Σύνολο 53.200 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(γ) ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Υπουργού, του 

Γενικού Διευθυντή και Λειτουργών του Υπουργείου, σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια στο εξωτερικό 

ως ακολούθως: 

  € 
1. Επισκέψεις του Υπουργού Εσωτερικών και συνοδών του, καθώς και του Γενικού 

Διευθυντή και Λειτουργών της Διοίκησης του Υπουργείου, σε διάφορες χώρες του 

εξωτερικού. 

7.600 

2. Συμμετοχή Λειτουργών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους Υπουργείου, στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση (CDDG) του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

1.425 

3. Συμμετοχή Λειτουργών της Μονάδας Εκσυγχρονισμού και Μεταρρύθμισης του 

ΥΠΕΣ σε εκπαιδευτικά ταξίδια για διάφορα θέματα που χειρίζεται η Μονάδα. 

8.075 

4. Συμμετοχή Λειτουργών της Μονάδας Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΥΠΕΣ 

σε συνέδρια ή επιτόπιες επισκέψεις σε οργανισμούς ή επιτροπές στο εξωτερικό για 

θέματα που χειρίζεται η Μονάδα. 

12.350 

5. Συμμετοχή σε σεμινάρια για θέματα  των Τεχνικών Υπηρεσιών (δομικά προϊόντα, 

κλπ) 

 

8.550 

 Σύνολο 38.000 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.612.150 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο κάτω μελέτες: 

 Εκπόνηση μελέτης για σταθεροποιητικά έργα στο Πισσούρι  €1.482.000, 

 Μελέτη για τη Στεγαστική/Προσφυγική Πολιτική  €95.000 

 Μελέτη για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  €19.000 

 Μελέτη για τη Διαχείριση Τουρκοκυπριακών Περιουσιών  €9.500 

 Μελέτη για έρευνα αγοράς για τα δομικά προϊόντα  €6.650 

(Άρθρο 03554.3  «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €475.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος αντιμισθίας μέρος του προσωπικού του 

Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) το οποίο απασχολείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 77.396 και ημερ. 22/8/2014. 

(Άρθρο 03581.2  «Αντιμισθία») 
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(β) ύψους €2.247.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για τα πιο κάτω: 

 

 € 

 Αγορά υπηρεσιών από τρεις εξειδικευμένους διεθνείς οίκους για τη 

διενέργεια ενισχυμένων ελέγχων δέουσας επιμέλειας για τους αιτούντες 

απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας, στη βάση του Κυπριακού 

Επενδυτικού Προγράμματος. 

 

2.090.000 

 Αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν κυρίως την εισαγωγή 

του διεθνούς προτύπου ISO9001 στις μονάδες του Υπουργείου, αλλά 

και άλλα μοντέλα διεύθυνσης. 

 

 

 

47.500 

Σύνολο 2.247.500 

 (Άρθρο 03583.2  «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(γ) ύψους €950 που προορίζεται να καλύψει έξοδα μεταφράσεων στα πλαίσια δημιουργίας ενιαίας 

ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, διαδικασίες και σε υπηρεσίες 

υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σε θέματα δομικών προϊόντων, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1724.  (Άρθρο 03595.2  «Έξοδα Μεταφράσεων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €102.000 που προορίζονται να 

καλύψουν (α) την ετήσια ενημερωτική εκστρατεία για πρόληψη των πυρκαγιών κατά τους θερινούς 

μήνες (€100.000) καθώς και (β) την ετοιμασία ενημερωτικού υλικού για ενημέρωση στον τύπο για 

έναρξη εκστρατειών για θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών (€2.000). (Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές 

Εκστρατείες») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €33.260.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια χορηγία που θα παραχωρηθεί 

στο Ρ.Ι.Κ, για κάλυψη του ελλείμματος του Προϋπολογισμού του, με βάση το Άρθρο 3 του Νόμου 64 (I) 

του 2000. (Άρθρο 04004.2 «Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου»)  

 

 (β) ύψους €2.300.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια χορηγία προς το Κυπριακό 

Πρακτορείο Ειδήσεων, για κάλυψη του ελλείμματος του Προϋπολογισμού του. (Άρθρο 04007.2 

«Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων») 
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Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €75.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς την Ένωση 

Κοινοτήτων, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 56.878 ημερ. 5/12/2002 

(Άρθρο 04042.2 «Χορηγία προς την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου»).  

 

 (β) ύψους €4.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους 

κατεχόμενους Δήμους/Συμβούλια/Κοινότητες/Ενώσεις Κατεχομένων Κοινοτήτων για τα λειτουργικά ή 

/και άλλα έξοδά τους και την επιχορήγηση εκδηλώσεων μνήμης των κατεχόμενων Τοπικών Αρχών.  

(Άρθρο 04046.2 «Χορηγία σε Εκτοπισθείσες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»). 

 

 (γ) ύψους €4.250.000 που προορίζονται να καλύψουν το 75% της πραγματικής δαπάνης 

σύμφωνα με στοιχεία της Α.Η.Κ., για τον οδικό φωτισμό των Κοινοτήτων για το 2018, σύμφωνα με 

την Απόφαση του Υπ.Συμβουλίου με Αρ. 73.783 και ημερομηνία 12/7/2012.  (Άρθρο 04050.2 

«Χορηγία για τον Οδικό Φωτισμό των Τοπικών Αρχών»). 

 

 (δ) ύψους €53.705.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τους 30 

Δήμους των ελεύθερων περιοχών, στην οποία περιλαμβάνονται: 

  € 

  Απώλεια εσόδων από την κατάργηση διαπυλίων. 2.187.680 

  Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων, 

καταβολής συνδρομών κλπ για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, από την 

Ένωση Δήμων Κύπρου, έναντι αποδείξεων. 

30.000 

  Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Κύπρου (€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000) 

50.000 

  Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για κάλυψη του μισθού του 

Γραμματέα και των εξόδων λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής 

Παραλιών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ.69.153 και ημερ. 

22/7/2009). 

20.000 

  Χορηγία προς την Ένωση Δήμων Κύπρου για τη συντήρηση των φώτων 

τροχαίας παγκύπρια (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 52.243 και 

ημερ. 9/8/2000) 

59.800 

  Χορηγία προς τους 30 Δήμους των ελεύθερων περιοχών 51.157.520 

  Διάφορα 200.000 

 Σύνολο 53.705.000 

(Άρθρο 04061.2 «Χορηγία στους Δήμους των Ελεύθερων Περιοχών»). 

 

 (ε) ύψους €19.600.000 που προορίζονται να καλύψουν την οικονομική βοήθεια προς τους 

Δήμους (€17.545.000) και τα Κοινοτικά Συμβούλια (€2.055.000) για την απώλεια των εσόδων τους 

από την κατάργηση επιβολής επαγγελματικού φόρου σε φυσικά πρόσωπα.  (Άρθρο 04066.2 

«Οικονομική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής Διοίκησης έναντι απώλειας Επαγγελματικού 

Φόρου»). 
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 (στ) ύψους €12.975.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς τα 

Κοινοτικά Συμβούλια των ελεύθερων περιοχών ως ακολούθως:  

  € 

1. Κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρείχε κατά το 2019 το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Κοινότητας, 

(Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 50.397 και ημερ. 8/10/1999). 

105.000 

2. Επιχορήγηση της ετήσιας δαπάνης που απαιτείται για σκοπούς 

υδατοπρομήθειας της Κοινότητας Άλασσσας, με βάση τους λογαριασμούς της 

Α.Η.Κ (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 78.167 και ημερ. 14/1/2015). 

20.000 

3. Επιχορήγηση διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ για 

θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, έναντι 

αποδείξεων. 

10.000 

4. Επιχορήγηση της λειτουργίας της Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κύπρου 

(€30.000) και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου (€20.000). 

50.000 

5. Χορηγία προς τις Ενώσεις Κοινοτήτων και Χορηγία για 

συμπλεγματοποιημένες υπηρεσίες / εκδηλώσεις Κοιν. Συμβουλίων  

12.665.000 

6. Διάφορα 125.000 

 Σύνολο 12.975.000 

(Άρθρο 04068.2 «Χορηγία στα Κοινοτικά Συμβούλια των Ελεύθερων Περιοχών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €89.000 που προορίζονται να 

καλύψουν δαπάνες του Συμβουλίου Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης: 

  € 

1. Επικαιροποίηση Έκτακτου Σχεδίου Δράσης “EΛΕΥΘΕΡΙΑ” για την 

Αμμόχωστο (μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών). Εφαρμογή 

λογισμικού κεντρικής παρακολούθησης εφαρμογής και δυνατότητα 

διεξαγωγής άσκησης “ψηφιακά”. 

10 

2. Συλλογή Ιστορικών στοιχείων της Αμμοχώστου και σημερινών 

πληροφοριών της υφιστάμενης κατάστασης της πόλης. Εξασφάλιση 

βιβλιογραφίας, φωτογραφικού υλικού χαρτών και συνεντεύξεων. 

Οργάνωση των χαρτών σε ψηφιακή μορφή AUTOCAD.  Σύνδεση 

φωτογραφιών κτιρίων με τους χάρτες. Τοποθέτηση επί των οδών. Στόχος η 

διευκόλυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

5.000 

3. Επισκέψεις ομάδων μελέτης στην Αμμόχωστο για συλλογή πληροφοριών. 5.000 

4. Τρισδιάστατη απεικόνιση της πόλης της Αμμοχώστου. Υποστήριξη 

παράλληλων μελετών, ενίσχυση ομάδων εισόδου στην πόλη. Οργάνωση 

αρχείου οικοδομών και δικτύων. 

5.000 

5. Εκδόσεις: 

 Συμπεράσματα επίσκεψης στην Ιρλανδία 

 Ιστορικά στοιχεία Αμμοχώστου 

 Οδηγός μεθοδολογίας επιδιόρθωσης και αποκατάστασης των 

8.000 
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διατηρητέων της Αμμοχώστου 

 Διατήρηση πολιτισμού και μνήμης της Αμμοχώστου 

 Σε σχέση με το σεμινάριο «Ιρλανδία – Ανάπτυξη μετά την 

Επανένωση» 

6.  Μελέτες ανάπτυξης αγροτουρισμού στην Καρπασία και 

δυνατότητες οικιστικών μονάδων. 

5.000 

  Περιβαλλοντική εκτίμηση και προτάσεις για την πόλη της 

Αμμοχώστου. Αξιοποίηση περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων. 

Ενεργειακή ανοικοδόμηση, απόδοση, αειφορεία. 

5.000 

  Πολεοδομική αντιμετώπιση της πόλης της Αμμοχώστου. 5.000 

  Διατήρηση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πολιτισμού και μνήμης. 5.000 

  Σεμινάριο «Ιρλανδία – Ανάπτυξη μετά την Επανένωση». 2.000 

7. Χωροταξικά προβλήματα πριν και μετά την λύση. 5.000 

8. Συστήματα προσωρινής επανεγκατάστασης. Φιλοξενία διοίκησης και 

εργατικού δυναμικού.  Χρήση εμπορευματοκιβωτίων. 

4.000 

9. Εργαστήρια ενεργειακής ανοικοδόμησης της Αμμοχώστου, και ως 

πιλοτικού παραδείγματος. 

3.000 

10. Αναβίωση ανάπλαση αστικού χώρου Αμμοχώστου. 16.000 

11. Επαναφορά μνήμης της πόλης της Αμμοχώστου. Συστήματα μέθοδοι. Μετά 

την επαναλειτουργία της πόλης. 

6.000 

12.  Αποζημίωση Προέδρου ΣΑΕ για τις συνεδρίες στις οποίες 

προεδρεύει 

 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΣΑΕ  

 

5.000 

13. Λειτουργικά Έξοδα και Εξοπλισμός: 

Καθαριότητα, Θέρμανση–Κλιματισμός, Ηλεκτρισμός, Νερό, Τηλέφωνα 

4.990 

 Σύνολο 89.000 

(Άρθρο 04106.3 «Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €117.605 που προορίζονται να 

καλύψουν τις ετήσιες συνεισφορές στους πιο κάτω Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα:   

 

     € 

1. Euro Geographics 7.000 

2. European Spatial Data Research (Euro SDR) 4.000 
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3. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 250 

4. International Cartographic Association (ICA) 250 

5. International Civil Defence Organization (ICDO) - Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής 

Άμυνας 

19.200 

6. International Organization for Migration (IOM) - Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 23.500 

7. Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) - Διάσκεψη 

Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης 

  23.500 

8. Commonwealth  Local Government Forum (CLGF) 7.000 

9. Consortium of European Buildings Controlleres (CEBC) 1.375 

10. Public Real Estate Network «PURE-net»  -  Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων του 

Δημοσίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

2.500 

11. International Federation of Surveyors (FIG) 760 

12. European Land Registry Association 1.000 

13. European Spatial Planning Observasion Network (ESPON) - Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανάπτυξη και Συνοχή 

24.770 

14. European Dry Stone Network - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ξηρολιθιών 1.000 

15. European Heritage Head Forum (EHHF) - Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Επικεφαλής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

500 

16. Συναλλαγματική Διαφορά 1.000 

 Σύνολο 117.605 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να 

καλύψουν επιχορηγήσεις: 

 

1. Επιδότηση επιτοκίου για το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο.  Σύμφωνα με Απόφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 

14/2/2012, για την ανέγερση/αγορά κατοικίας/διαμερίσματος επιχορηγείται το επιτόκιο του 

δανείου που δικαιούται ο δικαιούχος αιτητής, με βάση καθορισμένα κριτήρια (σύνθεση 

οικογένειας) κατά 3.5 εκατοστιαίες μονάδες, η οποία θα ισχύει για περίοδο 10 ετών. Ο κάθε 

αιτητής θα έχει τη δυνατότητα να αποταθεί σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 

επιθυμεί για σύναψη δανείου.  Η επιδότηση επιτοκίου για την επιδιόρθωση / επέκταση 

κατοικίας θα γίνεται σύμφωνα με τις Αποφ. Υπ. Συμβ. με αρ. 67.316 και 70.820 και ημερ. 

11/6/2008 και 21/7/2010 αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με την Απόφ. του Υπ. Συμβ. ημερομηνίας 29/4/2013, η επιδότηση επιτοκίου για 

νέες αιτήσεις τόσο για ανέγερση όσο και για επιδιόρθωση κατοικίας καταργείται.  

Παραμένει η επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας/διαμερίσματος στις περιπτώσεις 

πολύτεκνων οικογενειών και αναπήρων. 

 

Στο παρόν στάδιο το Σχέδιο έχει ανασταλεί.  Το πιο πάνω ποσό θα καλύψει υφιστάμενες 

δεσμεύσεις. 
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2.  Επιδότηση επιτοκίου για το Στεγαστικό Σχέδιο του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως 

Γης.  (Απόφ. Υπ. Συμβ. με αρ.63.927.και ημερ. 22/06/2006).  

(Άρθρο 04261.2 «Επιχορήγηση Επιτοκίου») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.650.000 που 

προορίζονται για κατανομή στις Επαρχιακές Διοικήσεις με σκοπό την οικονομική βοήθεια που θα 

παραχωρείται στα πλαίσια του Στεγαστικού Σχεδίου "Αναζωογόνηση Ορεινών και Ακριτικών 

Περιοχών". Το Σχέδιο αφορά την παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας 

για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές όπου αυτό ισχύει. (Άρθρο 04410.2 «Στεγαστικό Σχέδιο 

Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €7.500.000 που προορίζονται να 

καλύψουν οικονομική βοήθεια στους κατοίκους κοινοτήτων ορεινών περιοχών βάσει Σχεδίου και 

αφορά το έτος 2020. (Άρθρο 04491.2 «Οικονομική Βοήθεια προς Κατοίκους Κοινοτήτων Ορεινών 

Περιοχών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €460.000 που προορίζονται να 

καλύψουν κοινωνικές ανάγκες φορέων και δυσπραγούντων πολιτών, επιχορήγηση λειτουργικών 

εξόδων σωματείων και επιχορήγηση για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων των Θρησκευτικών 

Ομάδων (Απόφ. του Υπ. Συμβ. με αρ.63.526 και ημερ.21/3/2006). Παρέχεται επίσης κατά χάριν 

οικονομική βοήθεια για στεγαστικούς σκοπούς μέχρι €8.500 (Απόφ. του Υπ. Συμβ. με αρ.52.228 και 

ημερ. 7/8/2000). (Άρθρο 04519.2 «Διάφορα») 

  

Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €7.500.000 που θα καλύψουν την Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών, ως 

ακολούθως:  

  € 

1. Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για την επιδιόρθωση και 

βελτίωση Τ/Κ κατοικιών, στις οποίες διαμένουν πρόσφυγες 

3.523.520 

2. Επιδιόρθωση και βελτίωση κατοικιών εκτοπισθέντων οι οποίες έχουν 

ανεγερθεί με το σχέδιο αυτοστέγασης σε Τ/Κ γη 

56.472 

3. Σύνδεση Τ/Κ κατοικιών με Κεντρικά Αποχετευτικά Συστήματα 225.888 

4. Καταβολή αποχετευτικών Τελών για τις Τ/Κ περιουσίες 1.400.000 

5. Αντιμισθία προσωπικού που εργάζεται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ 

Περιουσιών και στους αντίστοιχους Κλάδους των Επαρχιακών 

Διοικήσεων η οποία χρεώνεται στον Προϋπολογισμό 

 

 

2.200.000 

6. Συντήρηση Μουσουλμανικού Τεμένους Κεπήρ στη Λεμεσό 94.120 

 Σύνολο 7.500.000 

(Άρθρο 04550.2 «Χορηγία στον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών») 
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 (β) ύψους €300.000 που θα καλύψουν την Χορηγία προς την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων.  

(Άρθρο 04572.2 «Χορηγία στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων») 

 

 (γ) ύψους €1.700.000 που θα καλύψουν την Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας για την 

εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται στο Άρθρο 3 του εδαφίου (1) του περί Ταμείου Θήρας 

Νόμου.  (Άρθρο 04596.2 «Κρατική Χορηγία προς το Ταμείο Θήρας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €750.000 που προορίζονται να 

καλύψουν οικονομική βοήθεια για αποκατάσταση ζημιών από πιθανές θεομηνίες, περιλαμβανομένων 

και των πυρκαγιών.  (Άρθρο 04653.2 «Ανακούφιση για Ζημιές από Θεομηνίες και Συμφορές»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις:  

 

 (α) ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά και εγκατάσταση νέου 

τηλεφωνικού συστήματος, με νέο λογισμικό πρόγραμμα που θα παρέχει δυνατότητες για επεξεργασία 

των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας αναβαθμισμένου 

τηλεφωνικού κέντρου.  Επιπρόσθετα αγορά ειδικού εξοπλισμού για να υπάρχει δυνατότητα είτε 

τηλεδιάσκεψης όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, είτε τηλεφωνικών συνδιασκέψεων με πολλά άτομα, κυρίως 

για τις ανάγκες των γραφείων Υπουργού και Γενικού Διευθυντή.  Το υφιστάμενο τηλεφωνικό σύστημα 

είναι είναι πάρα πολύ παλιό και η αντικατάσταση του θα γίνει από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπηρεσιών, με τη μεταστέγαση του ΥΠΕΣ σε νέο κτίριο.   

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού»). 

 

 (γ) ύψους €959.187 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού 

καθώς επίσης τα συμβόλαια και έργα των Τμημάτων του Υπουργείου, ως αναλύονται πιο κάτω: 

 

Α/Α ΤΜΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ποσό 

συμπεριλ. 

ΦΠΑ 

€ 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

5.950 

2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

2.1.  Έργο «Ιππόδαμος» - Ανάπτυξη του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος του ΤΠΟ»   (το ποσό αφορά μέρος του έργου που δεν 

συγχρηματοδοτείται) 

 

537.695 

3. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

3.1. Συστήματα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης 

 

53.550 

4. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 196.350 
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4.1. Σύστημα Πληροφοριών Γης (Σ.Π.Γ) 

 

5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ 

5.1. Συστήματα Διαχείρισης Δικαιούχων Μέριμνας     €6.545 

5.2. Σύστημα Επιδότησης Ενοικίων     €93.647 

 

100.192 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

6.1. Σύστημα Διαχείρισης Αιτητών Ασύλου 

 

65.450 

 Σύνολο 959.187 

 (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €215.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τη βελτίωση των δρόμων στις Τ/Κ συνοικίες των πόλεων. (Άρθρο 08384.3 «Βελτίωση 

Δρόμων σε Τ/Κ Συνοικίες των Πόλεων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.150.000  που προορίζονται να 

καλύψουν:  

 

1. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, ύψους 

€2.000.000, για την κατασκευή ορισμένων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή μείζονος 

Λεμεσού (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 82.116 ημερ. 15.2.2017). 

 

2. Κυβερνητική συνεισφορά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ύψους €50.000, για 

διευθέτηση οφειλής για αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου για δάνεια που αφορούν έργα 

ομβρίων της Φάσης Α.   

 

3. Εκτέλεση έκτακτων αντιπλημμυρικών έργων για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ύψους 

€100.000. 

 

(Άρθρο 08765.3 «Σχέδιο Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μείζονων Περιοχών Πόλεων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να 

καλύψουν την κατασκευή έργων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων και άλλων αντιπλημμυρικών έργων 

για προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών σε Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στην Επαρχία 

Λευκωσίας (€33.200), Λεμεσού (€37.800), Λάρνακας (€45.000) και Πάφου (€34.000). (Άρθρο 

08839.3 «Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα σε Τ/Κ και Πρώην Μικτά Χωριά»). 
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Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν την κατολίσθηση 

βράχων και μετακίνηση εδαφών στους Δήμους και στις Κοινότητες.  Πιστώσεις για τις κοινότητες 

περιλαμβάνονται και στον προϋπολογισμό των Επαρχιακών Διοικήσεων και ανάλογα με τις ανάγκες 

που θα προκύψουν, θα παραχωρείται στις Επαρχιακές Διοικήσεις με ενδοτμηματική παραγγελία.  

(Άρθρο 08929.3 «Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του Εδάφους») 

 

(β) ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για επιθεωρήσεις, αγορά προϊόντων 

για έλεγχο, εργαστηριακές δοκιμές, αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό, κατάσχεση προϊόντων, αγορά 

εξοπλισμού, για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς των δομικών προϊόντων. (Άρθρο 08938.3 «Έλεγχος 

της Αγοράς Δομικών Προϊόντων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.450.000 που προορίζονται να 

καλύψουν την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση διαφόρων 

έκτακτων έργων που θα προταθούν στη διάρκεια του 2020.  Μέρος της πρόνοιας μπορεί επίσης να 

παραχωρηθεί για την επιχορήγηση της αγοράς οχημάτων και εξοπλισμού πυρόσβεσης.  (Άρθρο 

08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των Δήμων από το δάνειο που 

συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Βάσει της Απόφ. του Υπ. Συμβ. με Αρ. 

83.708 και ημερ. 15.11.2017 και κατόπιν απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών θα 

γίνεται αξιολόγηση των προτάσεων και χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των Δήμων από το 

δάνειο που συνομολογήθηκε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  Η αποκοπή της ανάλογης 

δόσης και τόκων θα γίνεται από την κρατική χορηγία. 

(Άρθρο 10111.1 «Άλλα Δάνεια») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 - Αγροπυροσβεστική Υπηρεσία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €17.100 που προορίζονται να 

καλύψουν την αγορά υλικών πυρόσβεσης όπως εργαλεία, ντεπόζιτα και αντλίες για την κατάσβεση των 

πυρκαγιών από την Υπηρεσία Θήρας και τις Επαρχιακές Διοικήσεις που ασχολούνται με την 

κατάσβεση των πυρκαγιών, ως επίσης και πυρίμαχων στολών για την αγροπυροσβεστική μονάδα του 

Υπουργείου Εσωτερικών. (Άρθρο 03156.2 «Υλικά Πυρόσβεσης»)  
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 - Στεγαστικά Σχέδια 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 –Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €250.000 που προορίζονται να 

καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις των πιο κάτω Στεγαστικών Σχεδίων τα οποία έχουν ανασταλεί:   

1. Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων  

2. Επιχορηγήσεις –Κοινότητες  

3. Πολύτεκνοι 

4. Ανάπηροι 

(Άρθρο 04411.2 «Επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να 

καλύψουν: 

 

1. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το Στεγαστικό 

Σχέδιο για Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκων – Έγκριση Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών στις 14.11.2002, μετά από την Απόφ. του Υπ. Συμβ. με αρ. 

55.659 ημερ. 16.5.2002. Το Σχέδιο συμπεριλήφθηκε στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο με 

Aπόφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 7/9/2006. 

 

2. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το Στεγαστικό Σχέδιο 

Χαμηλά Αμειβομένων – Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου 53.863 και ημερ. 19.6.2001. 

 

3. Τραπεζικά δικαιώματα στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για τα Στεγαστικά Σχέδια 

για Αγροτικές Περιοχές και Πολυτέκνων – Αποφ. Υπ. Συμβ. 57.888 και ημερ. 21.5.2003. 

Υπογράφηκε σχετική Συμφωνία μεταξύ Κράτους και Οργανισμού στις 21/09/2003. Τα 

Σχέδια συμπεριλήφθηκαν στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο με Αποφ. Υπ. Συμβ. ημερ. 7/9/2006. 

 

(Άρθρο 06222.2 «Τραπεζικές Επιβαρύνσεις Δανείων Στέγασης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €50.000 που προορίζονται να 

καλύψουν υφιστάμενες δεσμεύσεις των πιο κάτω Σχεδίων: 
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1. Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων: 

Η προτεινόµενη πρόνοια αποσκοπεί στην εφαρμογή του Στεγαστικού Σχεδίου Χαµηλά 

Αµειβοµένων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο µε την Απόφαση του µε αρ. 53.863 

και ηµερ. 19.6.2001. Το Σχέδιο προβλέπει την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των χαµηλά 

αµειβοµένων τάξεων (µε εισοδήματα €5.126 - €20.504 και €27.338 για πολύτεκνες οικογένειες 

και οικογένειες µε ειδικές ανάγκες) (όπως αναθεωρήθηκαν µε την Απόφαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου  µε αρ.58.020 και ηµερ. 11.6.2003), µε την προσφορά έτοιµων οικιστικών 

μονάδων από τον ΚΟΑΓ. Από την αξία της οικιστικής, µονάδας αφαιρείται το ποσό της 

χορηγίας που δικαιούνται οι δικαιούχοι σύµφωνα µε τα εγκριθέντα κριτήρια (εφ΄ άπαξ βοήθεια 

που κυµαίνεται από €7.689 - €19.649) και το υπόλοιπο ποσό παραχωρείται σ΄ αυτούς 

µακρόχρονα επιδοτηµένο δάνειο (65% του βασικού επιτοκίου όπως καθορίζεται από την 

Κεντρική Τράπεζα) περιόδου αποπληρωµής 25 χρόνια είτε µέσω του, είτε µέσω του 

Οργανισµού Χρηµατοδοτήσεως Στέγης. Τα έσοδα από την αποπληρωµή των δανείων 

κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

2. Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο 

 Κοινότητες / Αγροτικές περιοχές (παραχώρηση δανείων για τη βελτίωση των 

Στεγαστικών συνθηκών του πληθυσμού των Κοινοτήτων µε πληθυσμό μέχρι 500 

κατοίκων, κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων και απόσταση άνω 35 χλμ 

από το αστικό κέντρο ή/και υψόμετρο άνω των 450μ.)  

 Πολύτεκνοι 

 Ανάπηροι 

 

Τα πιο πάνω Στεγαστικά Σχέδια έχουν ανασταλεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 

29/4/2013. Το πιο πάνω ποσό θα καλύψει υφιστάμενες δεσμεύσεις.  

(Άρθρο 10120.2 «Στεγαστικά Δάνεια») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €118.750 που προορίζονται να 

καλύψουν λειτουργικές δαπάνες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων: 

  € 

1. Ενοίκια και Κοινόχρηστα    83.030 

2. Τηλεφωνικά Τέλη    4.061 

3. Ταχυδρομικά Τέλη    812 

4. Φωτισμός & Θέρμανση  16.246 

5. Τέλη Ύδατος    722 

6. Καθαριότητα  6.237 

7. Αγορά Αναλώσιμων   589 

8. Γραφική ύλη   1.985 

9. Συντήρηση Εξοπλισμού  2.256 

10. Καύσιμα και Λιπαντικά Υπηρεσ. Οχήματος 2.090 

11. Απρόβλεπτα   722 

 Σύνολο 118.750 

(Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05500 – Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης και Εσωτερικών Υποθέσεων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €12.000.000 για (i) το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και (ii) το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.  

 

Γενικός στόχος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης είναι να συμβάλει στην 

αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Ένωση, ως στοιχείο του χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, σύμφωνα με την κοινή πολιτική ασύλου, επικουρικής 

προστασίας και προσωρινής προστασίας και με την κοινή μεταναστευτική πολιτική.  

 

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας αποτελείται από 2 κύριους άξονες : 

Ο 1ος άξονας αφορά τα Σύνορα και Θεωρήσεις. Κύριος σκοπός του είναι να συμβάλει στη δημιουργία 

υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην Ε.Ε., διευκολύνοντας παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις, μέσω 

ενός ομοιόμορφου επιπέδου ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

θεωρήσεων Σένγκεν.  

Ο 2ος άξονας αφορά την αστυνομική συνεργασία.  Κύριος σκοπός του είναι να συμβάλει στην 

δημιουργία υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην Ε.Ε. μέσω της πρόληψης του εγκλήματος, της 

καταστολής του διασυνοριακού σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας καθώς και την ενίσχυση της 

συνεργασίας αρχών επιβολής του νόμου του κράτους - μέλους, άλλων Αρχών, της Ε.Ε. και τυχόν 

τρίτων χωρών.  Επίσης, σκοπεύει στην ικανότητα των κρατών – μελών και της Ε.Ε. να διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και με κρίσεις για να προστατεύουν τους 

πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που 

συνδέονται με την ασφάλεια.  

 

Μέρος της πρόνοιας θα κατανέμεται σε άλλα Κεφάλαια και ομάδες/υποομάδες δαπανών με 

εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.  Η συγκέντρωση του προϋπολογισμού των Ταμείων 

Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών θεωρείται αναγκαία για την ορθή και 

αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του.   

(Άρθρο 05505.3 «Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων») 

 

 (β) ύψους €400.000 που χρηματοδοτούνται 100% από την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου 

Εσωτερικών Υποθέσεων.  

 € 

Έξοδα Διακίνησης 900 

Φωτοτυπικά Υλικά 200 

Αναλώσιμα Η/Υ και Εκτυπωτών 800 

Γραφική Ύλη 500 

Έξοδα Διερμηνείας & Μετάφρασης 500 

Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων 1.000 

Δημοσιότητα 800 

Συνέδρια/Σεμινάρια στην Κύπρο 12.000 

Συμμετοχές σε Υπηρεσιακά Ταξίδια 30.000 

Έξοδα Φιλοξενίας 1.600 
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Αγορά Επίπλων 500 

Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Λογισμικού  220.000 

Αγορά Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  30.000 

Τηλεφωνικά Τέλη & Διαδίκτυο 700 

Υπερωριακή Απασχόληση 500 

Μίσθωση Υπηρεσιών Συνεργατών 100.000 

Σύνολο 400.000 

(Άρθρο 05506.3 «Τεχνική Βοήθεια για Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία 

Εσωτερικών Υποθέσεων»)  

 

(γ) ύψους €225.000 για την Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Υπηκόων Τρίτων Χωρών. 

Η επανεγκατάσταση επιτρέπει σε πρόσφυγες που χρειάζονται προστασία να εισέλθουν με νόμιμο και 

ασφαλή τρόπο στην ΕΕ χωρίς να χρειαστεί να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια.  Η 

μετεγκατάσταση σχετίζεται με ένα σύστημα αλληλεγγύης έκτακτης ανάγκης για τα άτομα που 

αιτούνται άσυλο από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από πολέμους, φυσικές καταστροφές κλπ.  

(Άρθρο 05508.3 «Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση Υπηκόων Τρίτων Χωρών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €218.500 που προορίζονται να 

καλύψουν: 

  € 

1. Ετοιμασία μελετών για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για την εφαρμογή 

της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ καθώς και το 2ο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής 

Ποταμού της Κύπρου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ - θα 

ολοκληρωθεί το 2021.  Αναμένονται να γίνουν εννέα μελέτες.  

 

76.000 

2. Υλοποίηση προγράμματος INSPIRE βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/EC 

στην Κύπρο.  Στην υλοποίηση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας INSPIRE, που 

περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές: την ανάπτυξη και συμπλήρωση μεταδεδομένων, 

την ανάπτυξη και συμπλήρωση μετασχηματισμού ανεύρεσης και απεικόνισης, 

μηχανισμού μεταφόρτωσης και μηχανισμού μετασχηματισμού, για όλες τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα και τις διαδικασίες 

αναβάθμισης του Συστήματος Πληροφοριών Γης του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας, που γίνονται στο παρόν στάδιο, καθώς και συμμετοχή της 

Κύπρου σε συνέδρια, επιτροπές και ομάδες εργασίες INSPIRE. 

142.500 

 Σύνολο 218.500 

 

(Άρθρο 03561.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα 

Εμπειρογνωμόνων»). 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται:  

 

(α) Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της ΕΕ για το οποίο περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών 

Προγραμμάτων και Σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 

Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και μεταφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο 

του έργου.  Το Έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως 

Ενδιάμεσο Φορέα για τον Άξονα 6 της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Οι πιστώσεις θα καλύψουν τη λειτουργία της Μονάδας 

Ευρωπαϊκών Ταμείων και μεταξύ άλλων αφορούν σε δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού, 

εξοπλισμού/λογισμικού, δημοσιότητας και πληροφόρησης καθώς και οδοιπορικών για επιτόπιους 

ελέγχους. Μέρος της δαπάνης 85% ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα 

της ΓΔ ΕΠΣΑ. (Άρθρο 05107.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης») 

 

 (β) Έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ της ΕΕ για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις 

στο συγκεντρωτικό κονδύλι των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων της ΓΔ ΕΠΣΑ και 

μεταφέρονται στο αντίστοιχο άρθρο του Τμήματος ανάλογα με την πρόοδο των Έργων.  Οι πιστώσεις 

καλύπτουν τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ή θα διενεργηθούν από τους Δήμους Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, στα πλαίσια υλοποίησης Έργων τα οποία έχουν ενταχθεί ή δύναται να 

ενταχθούν στον Άξονα 6 – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».  Μέρος της δαπάνης (85%) ανακτάται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα της ΓΔ ΕΠΣΑ.  (Άρθρο 05133.3 «Έργα που 

Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές 

Υπηρεσίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 05700 – Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.000.000 που προορίζονται να 

καλύψουν δαπάνες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 

2020. Οι δαπάνες αυτές αφορούν συντήρηση και ανέγερση κτιρίων, κέντρα πληροφόρησης, 

κοινωνικών παροχών, ανάπλαση δημόσιων χώρων, τουριστικά καταφύγια, σημάνσεις, ανάπτυξη 

νησίδων ελεύθερης πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο, σε Δήμους και Κοινότητες της υπαίθρου κ.α.. 

Οι δαπάνες θα κατανέμονται στον προϋπολογισμό των Επαρχιακών Διοικήσεων και του Τμήματος 

Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά από την εξέταση και έγκριση των 

Έργων τους.  Μέρος της δαπάνης ανακτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα 

τους. (Άρθρο 05707.3 «Τεχνική Υποστήριξη και Προετοιμασία Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών 

Τοπικού Χαρακτήρα»)  
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Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.000 που προορίζονται να 

καλύψουν διάφορες δαπάνες που δεν ανακτώνται από την ΕΕ σχετικές με τις εργασίες και τη 

λειτουργία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων.   

  € 

1. Ταξίδια εξωτερικού λειτουργών για σκοπούς URBACT Monitoring Committee 8.000 

2. Συνδρομή για συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα URBACT  950 

3. Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 1.500 

4. Οδοιπορικά για ελέγχους για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 1.000 

5. Συμμετοχή σε Επιτροπές προγραμμάτων διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας 2.500 

6. Έξοδα φιλοξενίας  500 

7. Άλλα Έξοδα 550 

 Σύνολο  15.000 

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα έργα των πιο κάτω Τμημάτων τα οποία 

συγχρηματοδοτούνται από τη ΓΔ ΕΠΣΑ: 

 

1. Έργο «Ιππόδαμος» - Ανάπτυξη του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως» 

2. Αναβάθμιση Γεωγραφικού Υποσυστήματος (GIS) του Τμήματος Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας 

3. Αναβάθμιση Συστήματος Πληροφοριών Γης (Legal / Fiscal) του Τμήματος Κτηματολογίου 

και Χωρομετρίας 

 

 (Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €48.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή του κατ΄ αποκοπή επιδόματος 

υπερωριακής αποζημίωσης σε δεκατρείς (11 Διοικητικούς Λειτουργούς (Κλ. Α8, Α10 και Α11) 

και δύο (2) Διοικητικούς Λειτουργούς Α΄ (Κλ. A11(ii)) που είναι τοποθετημένοι στην 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (Απ.Υ.Σ. με αρ. 32.976 και ημερ.25.1.1990) και οι οποίοι 

εργάζονται πέραν του κανονικού ωραρίου.  

(Άρθρο 02262.2 «Κατ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.800 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα τηλεφώνου ύψους €13.67 το μήνα 

που καταβάλλεται σε  ωρομίσθιους που λαμβάνουν το  επίδομα επίβλεψης και σε ωρομίσθιους  

επιστάτες.   

(Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις: 

 

 (α) €1.376.374 που θα καλύψουν την αποζημίωση των ενενήντα τεσσάρων (94) 

Κοινοταρχών της Επαρχίας Λευκωσίας και των κοινοταρχών των κατεχομένων κοινοτήτων 

(39) (περιλαμβανόμενης και 13
ης

 αποζημίωσης), (βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του 

Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών 

(Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απ.ς του με αρ. 69.396 ημερ. 6/10/2009 και το οποίο 

έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε με αρ. 4405 ημερ. 15/01/2010). Από 01/01/2011, η αποζημίωση 

αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που 

παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Επίσης με 

Απ. του Υπ. Συμβουλίου ημ. 30/8/2018 η καταβολή  της αποζημίωσης; στους κοινοτάρχες 

κατεχομένων κοινοτήτων γίνεται σε μηνιαία βάση (50%της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι 

κοινοτάρχες των ελεύθερων περιοχών, ανά κατηγορία αριθμού εκλογέων που ισχύει στις 

ελεύθερες περιοχές. 

(Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Kοινοταρχών») 

 

 (β) €771.590 που θα καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην 

Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λευκωσίας (Απ.Υ.Σ.με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010). Από 

01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών 

αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα.  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Απ. Υ.Σ., ημερ. 18/09/2013 η σύνταξη των Κοινοταρχών 

θα παραχωρείται μειωμένη κατά 25%.  (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350- Συντηρήσεις ΄Εργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €4.040.000 

που προορίζονται να καλύψουν συντηρήσεις δρόμων.  

(Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Xωριτικών και Άλλων Δρόμων»)  
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:  

 

(α) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τη διοργάνωση στην Κύπρο του Σεμιναρίου CEBC -

Consortium of European Building Control (Άρθρο 03521 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα 

Γεγονότα στην Κύπρο»), και 

 

(β) €7.600 προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα του Έπαρχου Λευκωσίας για: 

 

2 συμμετοχές/ επισκέψεις  σε Standing  Committee στις Βρυξέλλες 3.800 

2 συμμετοχές στο Consortium for European Building Control 3.800 

Σύνολο 7.600 

 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €95.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα / αμοιβές ειδικών και εμπειρογνωμόνων/μελετητών 

για την ετοιμασία διαφόρων εξειδικευμένων όρων και μελετών, περιλαμβανομένων και 

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χωρητικούς δρόμους της Επαρχιακής Διοίκησης 

Λευκωσίας, καθώς επίσης και για υδρολογικές μελέτες για διάφορα γεφύρια. Το πιο πάνω ποσό 

προορίζεται για ετοιμασία μελέτης και κατασκευαστικών σχεδίων δρόμων που λόγω της 

αυξημένης τροχαίας κίνησης και της σημασίας τους πρέπει να αναβαθμιστούν, καθώς επίσης 

και για μελέτες αναπτυξιακών έργων σε κοινότητες.  

(Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: 

 

 (α) €140.000 που θα καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (50%) έναντι της ολικής 

δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις λειτουργικές δαπάνες της Κεντρικής 

Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λευκωσίας.  

(Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών 

Κοινοτικών Συμβουλίων»). 
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 (β) €450.000 που θα καλύψουν την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και 

διαχωρισμού  οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές, τα οποία εισπράττονται  από  το  κράτος και 

κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.   

(Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί  της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων 

και Οικοδομών»). 
 

     (γ) €95.000 που σκοπό έχει την παραχώρηση βραβείων σε κοινότητες και κάλυψη δαπανών 

για εκστρατείες καθαριότητας σε κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας. 

(Άρθρο 04044.3 « Εκστρατείες Καθαριότητας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις: 

 

        (α) €300.000 που θα καλύψουν  υφιστάμενες δεσμεύσεις που αφορούν το σχέδιο 

επιχορήγησης  αυτοστεγάσεων σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Λευκωσίας.  

Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 

76.026 ημερ. 6/11/2013.  

(Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα)  

 

 (β) €3.600.000 που θα καλύψουν τη συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστέγασεων 

σε ιδιόκτητα  οικόπεδα στην Επαρχία Λευκωσίας. Τα κριτήρια που ισχύουν είναι  με βάση την 

Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013.   

(Άρθρο 04404.2  «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα») 
 

 (γ) €5.000.000 που θα καλύψουν τη  συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης αγοράς 

διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία Λευκωσίας . Τα κριτήρια  που ισχύουν είναι με βάση 

την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04405.2  «Επιχορήγηση Αγοράς 

Διαμερισμάτων και Οικιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες: 

 

Κάτω από τη υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €240.000 που προορίζονται να 

καλύψουν δαπάνες για την αντιμετώπιση θεομηνιών και αποκατάσταση ζημιών σε πληγέντες, 

σε έργα υποδομής καθώς και πληρωμές των συνεργείων της Επαρχιακής Διοίκησης που πρέπει 

να εργαστούν (και υπερωριακά, δαπάνες τροφοδοσίας κλπ) για αντιμετώπιση των εκτάκτων 

Θεομηνιών (πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις  κλπ). 

(Άρθρο 04651.2  «Καταπολέμηση Πυρκαγιών και Αντιμετώπιση Θεομηνιών») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

   ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

 (α) €1.000.000 που θα καλύψουν την ανέγερση/βελτίωση κοινοτικών  και άλλων κτιρίων σε 

χωριά σύμφωνα με  την Απ. του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.602 και ημερ. 31/03/2009 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

265 

 

και με την Απ.Υ.Σ. ημερ. 21/7/2010. Επίσης κάτω από την πρόνοια του ΄Αρθρου  αυτού 

υπάρχει πρόβλεψη για αγορά κτηρίων πρώην συνεργατικών ιδρυμάτων για χρήση από 

κοινοτικές αρχές.   

Στις περιπτώσεις  που απαιτείται  και η κοινοτική συνεισφορά ανάλογο ποσό (πρόνοια των 

€128.000) θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των 

εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές 

Αρχές για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. 

αρ. 29.313 ημερ. 09/11/1987. 

(Άρθρο 08166.3  «Δημόσια Κτίρια Χωριών») 
 

 (β) €800.000 που θα καλύψουν την σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών 

χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως, Κυβερνητικά Οικόπεδα  και άλλες 

περιπτώσεις  σύμφωνα με τις Απ.Υ.Σ. με αρ. 67.314 και ημερ. 11/06/2008 και αρ.86.745 ημερ. 

31/01/2019. 

(Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 - ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωρητικοί Δρόμοι 

      

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €600.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την κατασκευή και βελτίωση χωρητικών και άλλων δρόμων στην 

Επαρχία Λευκωσίας.  

(Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και άλλων Δρόμων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) €5.500.000 που προορίζονται να καλύψουν:   

1. βελτιώσεις και κατασκευές δρόμων, 

2. συνέχιση /έναρξη των εργασιών κατασκευής γεφυριών, αντιπλημμυρικών και 

αποχετευτικών έργων όμβριων, και 

3. εκτέλεση εξωραϊστικών έργων κυρίως δημιουργία πάρκων και πλατειών σε χωριά  

  

 Πρόνοια ύψους €675.850 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων 

σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9/11/1987).  

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 

 

(β) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν εργασίες που αφορούν την κατολίσθηση βράχων 

και μετακίνηση εδαφών. 

(Άρθρο 08929.3 «Στερέωση Επικίνδυνων Βράχων και Έργα Σταθεροποίησης του 

Εδάφους») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται, να καλύψουν τη δαπάνη έναρξης/συνέχισης εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων  

(εξολοκλήρου Κυβερνητική συνεισφορά), σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Λευκωσίας, με βάση 

το νέο στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 63.476 και ημερ. 

10/3/2006 καθώς και με την Απ.Υ.Σ. ημερ. 21/7/2010. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και 

αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα.  Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού 

οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του οικοπέδου. 

(Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 - Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Τηλλυρίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €410.000 που 

προορίζονται να καλύψουν εκτέλεση έργων στα χωριά που καλύπτονται από το Σχέδιο.  

Πρόνοια ύψους €17.500 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά θα κατατεθεί στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρος του ποσού 

της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων 

σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. αρ. 29.313 και ημερ. 9.11.1987).  (Άρθρο 

08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 –  Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης Μαραθάσας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €535.000 που 

προορίζονται να καλύψουν εκτέλεση των έργων στα χωριά που καλύπτονται από το Σχέδιο.  

Πρόνοια ύψους €32.250 που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά θα κατατεθεί στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού 

της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων 

σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. αρ. 28.700 και ημερ. 9.11.1987).  

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικών Σχεδίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €10.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης του ανελκυστήρα  στο 

παραδοσιακό Πυρήνα του Καλοπαναγιώτη, δαπάνη η οποία προκύπτει από συμβατική 

υποχρέωση για 10 χρόνια μετά την αποπεράτωση του έργου.  

(Άρθρο 08889.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 –  Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €13.171 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος 

υπερωριακής αποζημίωσης σε τέσσερις (4) Διοικητικούς Λειτουργούς (κλίμακες Α8, Α10 και 

Α11) που είναι τοποθετημένοι στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου (Απόφαση Υπουργικού 

Συμβουλίου με αριθμό 32.976 και ημερομηνία 25.1.1990) και οι οποίοι εργάζονται πέραν του 

κανονικού τους ωραρίου.  (Άρθρο 02262.2 «Κατ’αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €617 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα τηλεφώνου που παραχωρείται σε 

τέσσερεις (4) ωρομίσθιους επιστάτες και επιτηρητές (€13,67 το μήνα), σύμφωνα με εγκυκλίους 

του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (αριθμοί ΜΕΕ 6/2006, 8/2007 και 4/2008 

και ημερομηνίες 15/9/2006, 26/6/2007 και 6/2/2008 αντίστοιχα). (Άρθρο 03052.2 

«Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που θα καλύψουν: 

 

 (α) την αποζημίωση των Κοινοταρχών της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου 

(περιλαμβανομένης και της 13
ης

 αποζημίωσης) ύψους €67.640 (βάσει του ισχύοντος 

Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του 

περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασής του με αριθμό 69.396, 

ημερομηνία 6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ.4405, ημερ.15/1/2010, ως 

Δ.Π. με αρ. 6).   Από 1/1/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου 

και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. Πρόσθετα, θα καλυφθεί η αποζημίωση των κοινοταρχών των κατεχόμενων 

περιοχών ύψους €266.570, (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 85620 και 

ημερομηνία 30/8/18) όπως και η αποζημίωση κοινοταρχών με εγκλωβισμένους κατοίκους 

ύψους €30.590. (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Kοινοταρχών»). 

 

 (β) τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε δικαιούχους πρώην κοινοτάρχες ύψους €31.825 

(Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 69.885, ημερ. 22/1/2010). Από 01/01/2011 η 

αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που 

παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18/09/2013 η σύνταξη των Κοινοταρχών 

θα παραχωρείται μειωμένη κατά 25%.  (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»). 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1603 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  

 

 

268 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €180.275 που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (μέχρι 50%) 

έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις λειτουργικές δαπάνες της 

Κεντρικής Υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Αμμοχώστου.  (Άρθρο 

04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, Κοινοτικών 

Συμβουλίων»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις που θα καλύψουν: 

 

(α) τη δαπάνη ολοκλήρωσης των σχεδίων επιχορήγησης αυτοστεγάσεως σε κυβερνητικά 

οικόπεδα στην Επαρχία Αμμοχώστου ύψους €481.000. Το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί 

σύμφωνα με (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ.75.007), ημερομηνίας 29/04/2013. 

(Άρθρο 04403.2  «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»), 
 

(β) συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης της αυτοστέγασης σε ιδιόκτητα  οικόπεδα στην 

Επαρχία Αμμοχώστου ύψους €620.000. Τα κριτήρια που ισχύουν με βάση την Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.007 και ημερομηνία 29/04/2013.  (Άρθρο 04404.2  

«Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»), 
 

(γ) συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης της αγοράς  διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία 

Αμμοχώστου ύψους €830.000. Τα κριτήρια  που ισχύουν με βάση την Απόφαση του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 75.007  και ημερομηνία 29/04/2013. (Άρθρο 04405.2  

«Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και 

επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σύμφωνα με την 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 67.314 και ημερομηνία 11/6/2008.  (Άρθρο 

08180.3  «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων, αντιπλημμυρικών 

και εξωραϊστικών έργων μέσα σε χωριά. Ποσό ύψους €176.500 αποτελεί την κοινοτική 

συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές 

Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων, σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απόφαση 

Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 29.313 και ημερομηνία 9/11/1987). (Άρθρο 08923.3 «Άλλα 

Κατασκευαστικά Έργα»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες έναρξης / συνέχισης εργασιών 

διαχωρισμού οικοπέδων (με εξολοκλήρου Κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά  της 

Επαρχίας Αμμοχώστου, με βάση το στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 63.476 και ημερομηνία 10/03/2006 καθώς και στη 

συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/07/2010. Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 

1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα.  Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού 

οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του οικοπέδου. Περιλαμβάνει επίσης πρόνοια για την 

εκτέλεση των εργασιών για την κατασκευή των έργων υποδομής για διαχωρισμό σε οικόπεδα 

κρατικής και δασικής γης (με εξολοκλήρου Κυβερνητική συνεισφορά) η οποία θα ανταλλαγεί 

με την επηρεαζόμενη ιδιωτική και εκκλησιαστική γη στα πλαίσια της αξιοποίησης της περιοχής 

«Ποταμός του Λιοπετρίου» με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 

56.005 και ημερομηνία 3/7/2002. (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €36.220 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο κατ’ αποκοπή επίδομα 

υπερωριακής αποζημίωσης που δίνεται σε έντεκα (11) Διοικητικούς Λειτουργούς (κλίμακες:  

Α8-9A10 – 1 και Α11+2 – 4), σύμφωνα με την Απ.Υπ.Σ. με αρ. 32.976 και ημερ. 25/1/1990 

οι οποίοι εργάζονται πέραν του κανονικού τους ωραρίου. 

(Άρθρο 02262.2 «Κατ ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 02460 – Επίδομα Υπερωριακής Απασχόληση Ωρομίσθιου 

      Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.000 που προορίζονται  

να καλύψουν: 

 (α) υπερωριακή απασχόληση για επιτήρηση των ναυαγοσωστών τα Σαββατοκύριακα  και 

τις Αργίες (€13.000). Το 50% ανακτάται από τον Δήμο Λάρνακας και τις κοινότητες και 

πιστώνεται στα έσοδα, και 

 (β) υπερωριακή αποζημίωση ωρομισθίων για παραλαβή / τοποθέτηση πρέμιξ βάσει όρου 

συμβολαίου (€10.000). Όλο το κόστος ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα του Τμήματος. 

 (Άρθρο 02461.2  «Υπερωριακή Αμοιβή») 

   

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πιστώσεις ύψους €4.750 που 

προορίζονται να καλύψουν κατ΄αποκοπή επίδομα οδοιπορικών  του Έπαρχου για ταξίδια 

εντός πόλης, ενός κλητήρα και δύο ακτοφυλάκων. 

(Άρθρο 03004.2  «Επίδομα κατ΄αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 

 

  (α) πιστώσεις ύψους €1.368 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο επίδομα 

τηλεφώνου €13,67 που παραχωρείται σε έξι (6) ωρομίσθιους επιστάτες και τρεις (3) 

επιτηρητές έργων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΤΔΔΠ (με αριθμούς ΜΕΕ 6/06 , 8/07, 

4/08 ημερ. 15/09/06, 26/06/07, 06/02/08) αντίστοιχα. (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά Τέλη 

και Τηλεγραφήματα»). 

 

 (β) πιστώσεις ύψους €28.500 προορίζονται να καλύψουν  δαπάνες για ενοικίαση 

μηχανημάτων για εκτέλεση έργων με πιστώσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων. 

(Άρθρο 03061.2 «Τέλη Ενοικιάσεων Οχημάτων και Άλλων Μηχανημάτων») 
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Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 

 

 (α) €434.533 που θα καλύψουν την αποζημίωση σαράντα πέντε (45) Κοινοταρχών της 

Επαρχίας Λάρνακας (περιλαμβανομένης και της 13ης αποζημίωσης), βάσει του ισχύοντος 

Διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί  δυνάμει του περί 

Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασης του με αρ. 69.396 ημερ. 

06/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ. 4405, ημερ. 15/01/2010 ως Δ.Π. 

με αρ. 6.  Από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου 

και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα.  Από το ίδιο κονδύλι θα καλυφθεί  επίσης η  αποζημίωση των 2 

Κοινοταρχών των κατεχομένων περιοχών, η οποία σύμφωνα με την Απ. Υ.Σ. αρ. 85.620 και 

ημερ. 30.8.2018, έχει εγκριθεί να καταβάλλεται σε μηνιαία βάση. Στην πρόνοια αυτή 

περιλαμβάνεται συνεισφορά στο ΓΕΣΥ, σύμφωνα με τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας 

Νόμο Άρθρο 19.(1). (Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Kοινοταρχών»). 

 

 (β) €247.224 που θα καλύψουν την συνταξιοδοτική αποζημίωση σε  εξήντα τέσσερις (64) 

δικαιούχους πρώην Κοινοτάρχες της Επαρχίας Λάρνακας (περιλαμβανομένης και της 13
ης

 

αποζημίωσης),  σύμφωνα με την Απόφ. του Υπ. Συμβ. με αρ. 69.885 και  ημερ. 22/01/2010, 

με την οποία τροποποιήθηκαν οι Αποφ. του Υπ. Συμβ. με αρ. 57.091 και 65.782 

ημερ.16/01/2003 και 27/06/2007, αντίστοιχα. Από 01/01/11 η αποζημίωση 

αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που 

παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με Απ.Υ.Σ., ημερ.18/09/2013 η σύνταξη των Κοινοταρχών θα 

παραχωρείται μειωμένη κατά 25%. (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 

που θα καλύψουν  αγορά διάφορων υλικών για εκτέλεση έργων με πιστώσεις των Τοπικών 

Αρχών και Βάσεων Δεκέλειας. Όλο το ποσό ανακτάται και πιστώνεται στα Έσοδα του 

Κράτους. (Άρθρο 03256.2 «Κατασκευαστικά Υλικά»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις  ύψους: 

 

(α) €1.460.000 που θα καλύψουν  συντήρηση χωρητικών δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας 

(αγορά κατασκευαστικών υλικών, αγορά υπηρεσιών, τέλη ενοικίασης οχημάτων και 

μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά). 

(Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Xωρητικών και Άλλων Δρόμων») 

 

(β) €70.000 που θα καλύψουν συντήρηση αγροτικών δρόμων της Επαρχίας Λάρνακας  

(αγορά κατασκευαστικών υλικών, αγορά υπηρεσιών, τέλη ενοικίασης οχημάτων και 

μηχανημάτων, καύσιμα και λιπαντικά). 

(Άρθρο 03356.2 «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»). 
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Υποομάδα Δαπανών 03400 – Συντήρηση εξωτερικών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους:  

 

(α) €50.000 που θα καλύψουν κατεδάφιση ετοιμόρροπων υποστατικών στην ύπαιθρο, οι 

ιδιοκτήτες των οποίων δεν έχουν εντοπισθεί ή και δεν έχουν συμμορφωθεί με την πρόνοια 

της σχετικής νομοθεσίας ή βρίσκονται στο εξωτερικό.  (Άρθρο 03410.2 «Διάφορα Έργα»). 

 

 (β) €50.000 που θα καλύψουν συντήρηση και επιδιόρθωση κυβερνητικών καταστημάτων και 

εμπορικών κέντρων σε συνοικισμούς Αυτοστέγασης της Επαρχίας Λάρνακας. ( Άρθρο 

03411.2 «Συντήρηση Κοινόχρηστων Οικοδομών»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430- Μηχανήματα- Μηχανολογικός & Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €30.000 που θα καλύψουν 

έξοδα συντήρησης / επιδιόρθωσης είκοσι έξι  (26) υπηρεσιακών οχημάτων της Επαρχιακής 

Διοίκησης Λάρνακας, που χρησιμοποιούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για εκτέλεση  

αναπτυξιακών έργων. (Άρθρο 03431.2 «Συντήρηση Μηχανοκινήτων Οχημάτων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €85.500 

που προορίζονται να καλύψουν αμοιβή συμβούλων μελετητών για την ετοιμασία μελετών για 

κατασκευαστικά έργα.  Αφορά πληρωμές Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, 

Επιμετρητών  Ποσοτήτων, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Τοπογράφων. (Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία 

Κατασκευαστικών Σχεδίων»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €76.000 

που θα καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για την εκτέλεση διαφόρων έργων με 

πιστώσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων και Βάσεων Δεκέλειας, δαπάνη η οποία ανακτάται 

και πιστώνεται στα Έσοδα. (Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για εκτέλεση Έργων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: 

 

   (α) €69.000 για κάλυψη των δαπανών που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία Κοινοτικών 

Συμβουλίων της Επαρχίας Λάρνακας ως ακολούθως: 

  € 

1. Συνεισφορά του κράτους μέχρι 50% έναντι της ολικής δαπάνης για τη 

μισθοδοσία και εισφορές στα διάφορα Ταμεία των δύο (2) Υπαλλήλων. 
 

62.632 
 

2. Διάφορα λειτουργικά έξοδα της όπως: ελεγκτικά δικαιώματα, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγορά και συντήρηση πάγιου εξοπλισμού 

γραφείου, φωτισμό, τηλέφωνα, οδοιπορικά, γραφική ύλη κ.α. 

 

 
6.368 

 Σύνολο 69.000 

(Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών 

Κοινοτικών Συμβουλίων»). 
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 (β) €500.000 που αφορούν επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών οικοδομής και 

διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές. Εισπράττονται από το κράτος και πιστώνονται 

στα έσοδα.  (Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί  της Επιστροφής  Δικαιωμάτων  Αδειών  

Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). 

 

        (γ) €30.000 που θα καλύψουν δαπάνες για αγορά στολών, συντήρηση απιδινωτών και 

άλλου εξοπλισμού της Ναυαγοσωστικής  Μονάδας. Το 50% ανακτάται από τον Δήμο 

Λάρνακας και Τοπικές Αρχές και πιστώνεται στα Έσοδα.  (Άρθρο 04067.2 «Προστασία 

Παραλίας»). 

 

 (δ) €35.000 που αφορά κάλυψη δαπανών για εκστρατείες καθαριότητας σε κοινότητες 

της Επαρχίας Λάρνακας. (Άρθρο 04044.3 «Εκστρατείες Καθαριότητας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

 

           (α) €460.000 που θα καλύψουν συνέχιση επιχορήγησης αυτοστέγασης σε κυβερνητικά 

οικόπεδα , σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν με βάσει τις Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και 

76.026 ημερ. 29/04/2013 και 06/11/2013. (Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε 

Κυβερνητικά Οικόπεδα»). 

 

 (β) €2.200.000 για κάλυψη της δαπάνης συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης 

αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ισχύουν με βάση την Απ.Υ.Σ. με αρ.75.007  ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04404.2  

«Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»). 

 

  (γ) €3.000.000 για κάλυψη της δαπάνης συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης 

Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών στην Επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με τα κριτήρια που 

ισχύουν με βάση την Απ.. του Υ.Σ. με αρ.75.007  ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04405.2  

«Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 04600- Αποζημιώσεις και έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις €50.000 που θα καλύψουν 

δαπάνες για ενοικίαση διαφόρων οχημάτων όπως βυτιοφόρων, εκσκαφείς, τρακτέρ και έξοδα 

διατροφής των εργαζομένων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών και θεομηνιών. (Άρθρο 

04651.2 «Καταπολέμηση πυρκαγιών και αντιμετώπιση Θεομηνιών»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους: 

 

 (α) €1.994.220 για ανέγερση και βελτίωση κοινοτικών κτιρίων σε χωριά σύμφωνα με την 

Απ.Υ.Σ. ημερ. 21/07/2009. Η κοινοτική συνεισφορά ύψους €162.627  θα κατατεθεί στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση 
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εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. αρ. 29.313 ημερ. 9.11.87).  

(Άρθρο 08166.3  «Δημόσια Κτίρια Χωριών»). 
 

(β) €600.000  που αφορούν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού 

κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ.  67.314 και 

ημερ.11/06/2008. Η αυξημένη πρόνοια είναι απαραίτητη για να καλύψει την επέκταση του 

σχεδίου Παραχώρησης Οικονομικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, για Επιδιόρθωση 

Κατοικιών σε Κυβερνητικά Οικόπεδα, ως η Απ. Υ.Σ. με αρ.86.745 και ημερ.31.1.2019.  

(Άρθρο 08180.3  «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08300– Χωρητικοί  δρόμοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €480.000 

για κάλυψη των δαπανών για εκτέλεση έργων σε διάφορους χωρητικούς δρόμους.  

(Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και Άλλων Δρόμων»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08580 – Δρόμοι εντός Κοινοτήτων 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 
 

(α) €350.000 για κάλυψη των δαπανών για βελτίωση και κατασκευή δρόμων / αγροτικών σε 

Τ/Κ και πρώην μικτά χωριά στα οποία εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες. (Άρθρο 08583.3  

«Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά »), 
 

(β) €135.000 για κάλυψη των δαπανών για βελτίωση και συντήρηση   δρόμων στους 

Συνοικισμούς Αυτοστέγασης. (Άρθρο 08584.3  «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων 

εντός των Συνοικισμών Αυτοστεγάσεως »). 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €300.000 

για κάλυψη των δαπανών για εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάμενους δρόμους 

και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας (γραμμές, πινακίδες, οριοδείκτες, αντανακλαστικά 

καρφιά και διαβάσεις πεζών) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης 

Λάρνακας όπου υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας.  

(Άρθρο 08602.3  «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08831 – Αντιπλημμυρικά Ομβρίων 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις ύψους €190.000 

για κάλυψη δαπανών για συνέχιση των εργασιών καθαρισμού και συντήρησης καναλιών, 

ετοιμασία υδρολογικής μελέτης και μελέτης εξωραϊσμού τμήματος καναλιών στις πιο κάτω 

περιοχές:  

 

 Αντιπλημμυρικά Έργα Περιοχής Λειβαδιών - Αραδίππου - €70.000. 

 Αντιπλημμυρικά Έργα  στην Περιοχή Καμάρες Λάρνακας  - €90.000. 

 Αντιπλημμυρικά Έργα  Ορμήδειας -  €10.000. 

 Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Ξίμπουλι στην Λάρνακα - €10.000 

 Αντιπλημμυρικά Έργα στην Περιοχή Βερκή στην Λάρνακα - €10.000. 

(Άρθρο 08838.3  «Άλλα Αντιπλημμυρικά και Αποχετευτικά Έργα Ομβρίων»)   
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Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα  Κατασκευαστικά  Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €5.943.000 για  κάλυψη  

των δαπανών για Βελτίωση και Κατασκευή Δρόμων, Αντιπλημμυρικά  και Αποχετευτικά 

Έργα και Εξωραϊστικά Σχέδια Χωριών. Επίσης η πρόνοια ύψους €756.450 που αποτελεί την 

κοινοτική συνεισφορά που θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας  πριν από την 

έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί 

στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια 

(Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313  και ημερ. 9.11.1987) (Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά 

Έργα»).  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα  Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται  πιστώσεις  ύψους  €400.000 για κάλυψη  

των δαπανών για έναρξη / συνέχιση των εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με  εξολοκλήρου 

κυβερνητική  συνεισφορά) σε διάφορα χωριά με βάση το νέο Στεγαστικό που έχει εγκριθεί με 

Απ.Υ. Σ. με αρ. 63.476  και  ημερ. 10/3/2006 και  με την Απόφαση του  ημερ.21/7/2010. Το 

Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε 

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά 

τα έξοδα διαχωρισμού των οικοπέδων (δρόμους, μεταφορά νερού  και ρεύματος) και 25% 

την αξία της γης.  (Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά »).   

 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 13 - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΥΛΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920– Άλλα  Κατασκευαστικά  Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €180.000 για  κάλυψη  

των δαπανών για εκτέλεση διαφόρων συνήθων αναπτυξιακών έργων όπως εξωραϊστικά, 

ασφαλτόστρωση δρόμων σε χωριά, αγροτικών δρόμων, αντιπλημμυρικών έργων, κοινοτικών 

κτιρίων και διάφορα, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Πύλας για συγκρότηση του 

πληθυσμού της λόγω της ευαίσθητης θέσης του χωριού. Επίσης η πρόνοια ύψους € 36.000  

που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά που θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας  πριν από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 

πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων 

σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια (Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313 και ημερ. 9.11.1987). (Άρθρο 

08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)   

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικών Σχεδίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για το έργο 

«Ανάπλαση Ανοικτού Χώρου Παλαιών Δημοτικών Σχολείων Κάτω Δρυ και μετατροπή του 

σε Πάρκο Εναλλακτικών Καλλιτεχνικών Δραστηριοτήτων». (Άρθρο 08896.3 «Διαμόρφωση 

Πάρκων/Πλατείων – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€36.000 που προορίζονται να καλύψουν  την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής 

αποζημίωσης στους Διοικητικούς Λειτουργούς (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και Διοικητικούς 

Λειτουργούς Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) που είναι τοποθετημένοι  στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, 

σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με  αριθμό 32.976 και ημερ. 25/01/90, και οι οποίοι εργάζονται πέραν 

του κανονικού ωραρίου. (Άρθρο 02262.2 «Κατ ΄ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€2.850 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο επίδομα τηλεφώνου ύψους €13,67 που 

καταβάλλεται στους Επιστάτες Α΄ και στους Επιτηρητές Κατασκευαστικών Έργων σύμφωνα με 

τις εγκυκλίους του ΤΔΔΠ (με αριθμούς Μ.Ε.Ε αρ.6/2006, αρ.8/2007 και αρ.4/2008 και 

ημερομηνίες 15/9/2006, 26/6/2007 και 6/2/2008) αντίστοιχα.  (Άρθρο 03052.2 «Τηλεφωνικά 

Τέλη και Τηλεγραφήματα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €859.750 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση εκατό τεσσάρων (104) 

Κοινοταρχών της Επαρχίας Λεμεσού , (περιλαμβανόμενης και της 13ης αποζημίωσης), βάσει του 

ισχύοντος Διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των 

διατάξεων του περί Κοινοταρχών (Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απ.ς του με       Αρ. 

69.396, ημερ.6/10/2009 και το οποίο έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με Αρ. 4405, ημερ. 15/01/2010.  

Η αποζημίωση θα αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων 

που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  (Άρθρο 

03125.2 «Αποζημίωση κοινοταρχών»). 

 

 (β) ύψους €408.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε 

δικαιούχους πρώην κοινοτάρχες της Επαρχίας Λεμεσού (περιλαμβανομένης και της 13
ης

 

αποζημίωσης)  σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με Αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010, με την οποία 

τροποποιήθηκαν οι Αποφάσεις του με αρ.57.091 και 65.782 και ημερ.16/01/2003 και 27/06/2007 

αντίστοιχα. Η αποζημίωση θα αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του τιμαρίθμου και των γενικών 

αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Απ.Υ.Σ., ημερ.18/09/2013, η σύνταξη των Κοινοταρχών θα 

παραχωρείται μειωμένη κατά 25%.  (Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1605 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ   

277 
 

 

 (α) ύψους €40.000 που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά (μέχρι 50%)  

έναντι της ολικής δαπάνης για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των λειτουργικών δαπανών της 

Κεντρικής Υπηρεσίας των Κοινοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας Λεμεσού. Στην ολική δαπάνη 

περιλαμβάνεται και η αμοιβή ιδιώτη ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των Ετήσιων Εκθέσεων 

Εισπράξεων και Πληρωμών της Κεντρικής Υπηρεσίας Κοινοτικών Συμβουλίων για τo έτος 2019.  

 (Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών 

Κοινοτικών Συμβουλίων»). 

 

 (β) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών 

οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές τα οποία εισπράττονται από την 

Επαρχιακή Διοίκηση και κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  (Άρθρο 04065.2 

«Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και Οικοδομών»). 

 

 (γ) ύψους €35.000 που προορίζονται να καλύψουν τη διενέργεια εκστρατειών καθαριότητας 

στις Κοινότητες, για συντήρηση μονοπατιών μελέτης της φύσης, κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων 

σε κυβερνητική γη, για τον καθαρισμό κλαδοφόρας σε παραλίες και για καθαρισμό κυβερνητικών 

οικοπέδων και άλλων χώρων. Παράλληλα, θα καλύπτει δαπάνες για απονομή βραβείων σε 

Τοπικές Αρχές ή/και οργανωμένα σύνολα, με απώτερο σκοπό την δημιουργία συνείδησης για την 

καθαριότητα του τόπου. (Άρθρο 04044.3 «Εκστρατείες Καθαριότητας»).  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €1.050.000 που προορίζονται να καλύψουν συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης 

αυτοστέγασης σε κυβερνητικά  οικόπεδα στην Επαρχία Λεμεσού με βάση Απ. Υ.Σ. με αρ. 73184 

και ημερ. 14/02/2012. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αυτό έχει καταργηθεί σύμφωνα με  Απ. του 

Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.007 και ημερομηνία 29/04/2013.  (Άρθρο 04403.2  

«Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»). 

 

 (β) ύψους €2.300.000 που προορίζονται να καλύψουν συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης 

αυτοστέγασης σε ιδιόκτητα οικόπεδα στην Επαρχία Λεμεσού. Τα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση 

Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερομηνία 29/04/2013.  (Άρθρο 04404.2  «Επιχορήγηση 

Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»). 

 

 (γ) ύψους €3.689.200 που προορίζονται να καλύψουν συνέχιση των σχεδίων επιχορήγησης 

αγοράς διαμερισμάτων και οικιών στην Επαρχία Λεμεσού. Τα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση 

την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007 και ημερ. 29/04/2013. (Άρθρο 04405.2  «Επιχορήγηση Αγοράς 

Διαμερισμάτων και Οικιών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

       ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€340.000 που προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή/και επιδιόρθωση οικιών 

χαμηλού κόστους σε Συνοικισμούς Αυτοστεγάσεως, σύμφωνα με τις Απ.Υ.Σ. με αρ. 67.314 και 

86.745 και ημερ. 11/06/2008 και 31/01/19 αντίστοιχα.   

(Άρθρο 08180.3  «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη έναρξης/συνέχισης εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με 

εξ΄ολοκλήρου κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Λεμεσού, με βάση το 

στεγαστικό σχέδιο που έχει αναθεωρηθεί με την Απ. του Υ.Σ. με αρ. 63.476 και ημερ. 10/3/2006 

καθώς και με την Απ.Υ.Σ. ημερ.21/07/2010.  Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την 

παραχώρηση οικοπέδων σε κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.  Οι 

ευεργετούμενοι από το Σχέδιο πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού οικοπέδων καθώς και 

το 25% της αξίας του οικοπέδου.  

(Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 - Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€33.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής 

αποζημίωσης σε δέκα (10) Διοικητικούς Λειτουργούς  (Κλίμακα Α8),  που είναι τοποθετημένοι 

στην Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (Απ. Υπ. Σ. με αρ. 32.976 ημερ. 25.1.1990) και οι οποίοι 

εργάζονται πέραν του κανονικού τους ωραρίου.  

(Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 - Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€5.700 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατ’ αποκοπή επιδόματος  οδοιπορικών στον 

Έπαρχο, σε πέντε (5) αμμοφύλακες, σε ένα (1) ταμία και σε ένα (1) κλητήρα.  

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 
 

Υποομάδα Δαπανών 03100 - Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) ύψους €807.500 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση των  Κοινοταρχών  της 

Επαρχίας Πάφου (περιλαμβανομένης και 13
ης

 αποζημίωσης) βάσει του ισχύοντος Διατάγματος του 

Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοταρχών 

(Αποζημίωση) Νόμου, σε συνέχεια της Απόφασης του με αρ. 69.396, ημερ.6/10/2009 και το οποίο 

έχει δημοσιευθεί στην Ε.Ε. με αρ.4405, ημερ.15/01/2010 με αρ. 6 και σύμφωνα με τον περί Γενικού 

Συστήματος Υγείας Νόμο άρθρο 19.(Ι) Νόμος 74 (1)2017. Αύξηση 1,85% από 01/03/19 και 2,9% 

από 1/3/2020. Από 01/01/2011 η αποζημίωση αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του Τιμαρίθμου 

και των Γενικών Αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα. 

(Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»). 

  

(β) ύψους €541.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνταξιοδοτική αποζημίωση σε 

δικαιούχους πρώην κοινοτάρχες της Επαρχίας Πάφου, περιλαμβανομένης και της 13
ης

 

αποζημίωσης, σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 69.885 και ημερ. 22/01/2010, με την οποία 

τροποποιήθηκαν οι Αποφάσεις του με αρ. 57.091 και 65.782 και ημερομηνίες 16/01/2003 και 

27/06/2007, αντίστοιχα. Από 01/01/2011 η αποζημίωση θα αναπροσαρμόζεται με την αύξηση του 

τιμαρίθμου και των γενικών αυξήσεων που παραχωρούνται κατά καιρούς στους υπαλλήλους του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Μείωση 25% από 1/1/2014, απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, και 

πλέον 1,85% από εργοδότη στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (Νόμος 74(Ι)/2017, Άρθρο 19(Ι) από 

1/3/2019 και 2,9% από 1/3/2020).  

(Άρθρο 03126.2 «Συντάξεις Κοινοταρχών») 
 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ  

 280 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€247.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες αγοράς κατασκευαστικών υλικών για την 

εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό άλλων κυβερνητικών Τμημάτων. Η δαπάνη ανακτάται και 

πιστώνεται στα έσοδα.  

(Άρθρο 03256. 2 «Κατασκευαστικά Υλικά») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 - Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις, ύψους: 

 

 (α) €439.530  που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης των χωρητικών δρόμων της 

Επαρχίας Πάφου (αγορά υλικών, τέλη ενοικίασης οχημάτων/μηχανημάτων, αγορά υπηρεσιών, 

καύσιμα και λιπαντικά).  

(Άρθρο 03355.2 «Συντήρηση και Βελτίωση Χωρητικών και άλλων Δρόμων») 

 

(β) €75.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης (αποκατάσταση ρωγμών, 

κλείσιμο πατσιών, καθαρισμό ερεισμάτων, αυλακιών και γεφυριών, επαλείψεις με μπετόν) των 

αγροτικών δρόμων της επαρχίας Πάφου.  

(Άρθρο 03356.2  «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»)  

   

Υποομάδα Άρθρων 03580 - Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€162.450 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών για εκτέλεση 

διαφόρων έργων για λογαριασμό άλλων κυβερνητικών Τμημάτων.  Η δαπάνη ανακτάται και 

πιστώνεται στα έσοδα.  

(Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 - Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις, ύψους: 

 

 (α) €60.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά (μέχρι 50%) του κράτους έναντι της 

ολικής δαπάνης  για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Κοινοτικών 

Συμβουλίων της Επαρχίας Πάφου καθώς και των λειτουργικών της εξόδων.  

(Άρθρο 04041.2 «Συνεισφορά έναντι Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Κοινών Υπηρεσιών, 

Κοινοτικών Συμβουλίων»). 
 

(β) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την επιστροφή των δικαιωμάτων αδειών 

οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων στις Τοπικές Αρχές τα οποία εισπράττονται από το Κράτος 

και πιστώνονται στα Έσοδα.  

(Άρθρο 04065.2 «Χορηγίες αντί της Επιστροφής Δικαιωμάτων Αδειών Ρύθμισης Δρόμων και 

Οικοδομών»). 

 

(γ) €40.000 που προορίζονται να καλύψουν εκστρατείες καθαριότητας στην Επαρχιακή Διοίκηση 

Πάφου.  

(Άρθρο «04044.3 Εκστρατείες Καθαριότητας»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις, ύψους: 

 

(α) €85.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης 

αυτοστέγασης σε κυβερνητικά οικόπεδα στην Επαρχία Πάφου. Τα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση 

την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007  και ημερ. 29/04/2013. Τα σχέδια αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης από τα 

αρμόδια Υπουργεία.  

(Άρθρο 04403.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα»). 
 

(β) €350.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συνέχισης των σχεδίων επιχορήγησης 

αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα στην Επαρχία Πάφου. Τα κριτήρια καθορίστηκαν με βάση 

την Απ.Υ.Σ. με αρ. 75.007  και ημερ. 29/04/2013. Τα σχέδια αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης από τα 

αρμόδια Υπουργεία.  

(Άρθρο 04404.2 «Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα»). 
 

(γ) €430.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συνέχισης του σχεδίου επιχορήγησης 

Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών στην Επαρχία Πάφου. Τα κριτήρια με βάση την Απ.Υ.Σ. με αρ. 

73.184 και ημερ. 14/02/2012. Τα σχέδια αυτά τυγχάνουν αναθεώρησης από τα αρμόδια Υπουργεία.  

(Άρθρο 04405.2 «Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 - Κυβερνητικά Κτίρια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που 

προορίζονται να καλύψουν επιδιόρθωση των κτιρίων που στεγάζεται η Επαρχιακή Διοίκηση 

Πάφου.  

(Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις, ύψους:   

 

(α) €360.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη ανέγερσης και βελτίωσης κοινοτικών 

κτιρίων στα χωριά σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 68.602 και ημερ. 31/3/09 καθώς και με την 

Απ.Υ.Σ. ημερ. 21/7/2010.  

 

Ποσό ύψους €14.500 αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά η οποία θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. Ολόκληρο ή μέρους του ποσού της πρόνοιας 

μπορεί να παραχωρηθεί στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων σύμφωνα με 

καθορισθέντα κριτήρια (Απ. Υ.Σ. αρ. 29.313, ημερ.9.11.1987).  

(Άρθρο 08166.3 «Δημόσια Κτίρια Χωριών») 

 

(β) €300.000 από τις οποίες οι €50.000 προορίζονται να καλύψουν τη σταδιακή αντικατάσταση ή 

και επιδιόρθωση οικιών χαμηλού κόστους σε συνοικισμούς αυτοστεγάσεως, σύμφωνα με την 

Απ.Υ.Σ. με αρ. 67.314 και ημερ. 11.06.2008. Πρόσθετη πρόνοια ύψους €250.000 αφορά την 

υλοποίηση Απ.Υ.Σ. με αρ. 86.745 και ημερ. 31/1/2019 για συντήρηση κατοικιών κτισμένες σε 

κυβερνητικά οικόπεδα και για τις οποίες είχαν υπογραφεί συμβόλαια την περίοδο από 1/4/1984 

μέχρι 1/1/1990.  

(Άρθρο 08180.3 «Κυβερνητικά Σχέδια Οικήσεως»)   
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08300 - Χωρητικοί Δρόμοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€3.180.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε διάφορους χωρητικούς 

δρόμους.  

(Άρθρο 08347.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Χωρητικών και Άλλων Δρόμων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08580 - Δρόμοι εντός Κοινοτήτων 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €479.000  που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες βελτίωσης δρόμων σε Τ/Κ και πρώην μικτά 

χωριά, στα οποία εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες. 

 (Άρθρο 08583.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων σε Τ/Κ και πρώην Μικτά Χωριά»). 
 

(β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για ασφαλτόστρωση δρόμων του 

Συνοικισμού Αυτοστέγασης “Αλώνια” στην Τίμη, στο οποίο εγκαταστάθηκαν εκτοπισθέντες καθώς 

επίσης και στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης στα Μανδριά.  

(Άρθρο 08584.3 «Αναβάθμιση και Κατασκευή Δρόμων εντός των Συνοικισμών 

Αυτοστεγάσεως»). 
 

Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €180.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εγκατάστασης στηθαίων ασφαλείας και σήμανσης (γραμμές,  

οριοδείκτες, πινακίδες, αντανακλαστικά καρφιά και διαβάσεις πεζών) σε υφιστάμενους δρόμους 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επαρχιακής Διοίκησης όπου υπάρχει πρόβλημα οδικής 

ασφάλειας. 

(Άρθρο 08602.3 «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφαλείας σε Υφιστάμενους Δρόμους»). 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €5.923.070 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη βελτίωσης και κατασκευής δρόμων στα 

χωριά, αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά  και εξωραϊστικά σχέδια χωριών. Ποσό ύψους €367.400 

που αποτελεί την κοινοτική συνεισφορά, θα κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν 

από την έναρξη των εργασιών.  Ολόκληρο ή μέρος του ποσού της πρόνοιας μπορεί να παραχωρηθεί 

στις Τοπικές Αρχές για την εκτέλεση εγκριμένων έργων, σύμφωνα με καθορισθέντα κριτήρια 

(Απ.Υ.Σ. με αρ. 29.313, ημερ. 9.11.1987).  

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα») 
 

(β) €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκτέλεσης έργων σε χωριά που έχουν 

μετακινηθεί ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κατολισθήσεων.  

(Άρθρο 08930.3 «Μετακίνηση Χωριών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 - ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα  Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται  πιστώσεις  ύψους €100.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τη δαπάνη  έναρξης/ συνέχισης εργασιών διαχωρισμού οικοπέδων (με εξολοκλήρου 

Κυβερνητική συνεισφορά) σε διάφορα χωριά της Επαρχίας Πάφου, με βάση το στεγαστικό σχέδιο 

που έχει αναθεωρηθεί με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 63.476 και ημερ. 10/3/2006 καθώς και με την Απ.Υ.Σ. 

ημερ. 21/7/2010.  Το Σχέδιο αυτό άρχισε το 1980 και αφορά την παραχώρηση οικοπέδων σε 

κρατική γη, σε πτωχές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Οι ευεργετούμενοι από το σχέδιο 

πληρώνουν σταδιακά τα έξοδα διαχωρισμού οικοπέδων καθώς και το 25% της αξίας του 

οικοπέδου.  

(Άρθρο 08953.3 «Διαχωρισμός Οικοπέδων σε Χωριά») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Ενοποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Ακάμα 

 

ΟΜΑΔΑ 08830 - ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω  από  την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €158.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τη δαπάνη για απομάκρυνση όλων των παράνομων δραστηριοτήτων στη περιοχή του 

Ακάμα καθώς επίσης και τον καθαρισμό της περιοχής. Επιπλέον εγκατάσταση αγωγών άντλησης 

και διανομής για σύνδεση με την υδατοπρομήθεια αλλά και την αξιοποίηση νέας γεώτρησης στο 

Νέο Χωριό.  

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»)  
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08080 - ΜΟΥΣΕΙΑ  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν δαπάνη για δημιουργία θεματικού μουσείου.  

(Άρθρο 08089 «Δημιουργία Θεματικών Μουσείων Υπαίθρου-Πρόγραμμα Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2007-2013») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 για νέα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν δαπάνη για την ακτινωτή περιφερειακή σύνδεση 

παραποτάμιων κοινοτήτων.  

(Άρθρο 08896 «Διαμόρφωση Πάρκων/Πλατειών-Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

                           
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€1.643 οι οποίες προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος οδοιπορικών στον 

Αναπληρωτή Έπαρχο.  (Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €171.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την ετήσια (κατ΄ αποκοπή) αποζημίωση των Κοινοταρχών των 

κατεχομένων Κοινοτήτων Κερύνειας σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. αρ. 68.093 και ημερ. 10.12.2008.   

(Άρθρο 03125.2 «Αποζημίωση Κοινοταρχών»). 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €70.000 που προορίζονται να καλύψουν την αποζημίωση των υπάλληλων του 

Τμήματος που πιθανόν να εργαστούν υπερωριακά για διεκπεραίωση (i) εργασιών που 

αφορούν την μηχανογράφηση του Τμήματος, (ii) εργασιών που αφορούν τις πολεοδομικές 

μελέτες και τα πολεοδομικά έργα, (iii) εργασιών που αφορούν τη διαχείριση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και iv) άλλων εργασιών του Τμήματος.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

(β) €180.000 που προορίζονται να καλύψουν κατ’ αποκοπήν αμοιβή υπερωριακής 

απασχόλησης με στόχο τη μελέτη και τη χορήγηση  Πολεοδομικών Αδειών. Σχετική Απ.Υ.Σ. 

με αρ. 82.539 και ημερ. 3/5/2017. 

 (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €460.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια των πιο κάτω γραφείων: 

        €  

1) Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας 170.000 

2) Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 178.000 

3) Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας  52.000 

4) Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου 60.000 

 Σύνολο 460.000 

 (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

(α) €6.650 που προορίζονται να καλύψουν διάφορα έξοδα σε σχέση με την ανάπτυξη και 

λειτουργία της βιβλιοθήκης (Άρθρο 03027 «Βιβλιοθήκη»). 

 

(β) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα εξετάσεων για την επιλογή υποψηφίων για 

την πλήρωση θέσεων Τεχνικών Μηχανικών που αναμένεται να διεξαχθούν το 2020 (Άρθρο 

03035 «Έξοδα Εξετάσεων»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ιδιωτών αρχιτεκτόνων για το 

συμβουλευτικό τους ρόλο στην άσκηση αισθητικού ελέγχου, σύμφωνα με Απ.Υ.Σ. ημερ. 

13/12/2010. (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»). 

 

(β) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με τα 

ακόλουθα σχέδια και έργα: (1) Εφαρμογή του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, (2) 
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Απόκτηση ιδιωτικής γης για υλοποίηση των προνοιών των Τοπικών Σχεδίων για έργα και 

σχέδια που δεν καλύπτονται από άλλα ανάλογα άρθρα, (3) Προστασία δέντρων, ομάδων 

δένδρων και δασών, με βάση το Άρθρο 39 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου για 

σκοπούς διατήρησης των τοπικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, της ισορροπίας του 

οικοσυστήματος, της διασφάλισης των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης και του επιτυχούς 

πολεοδομικού σχεδιασμού, (4) Εκτέλεση σχεδίων με βάση το άρθρο 17 του περί Ρυθμίσεως 

Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφάλαιο 96,(5) υλοποίηση σχεδίων με βάση τα άρθρα 12 και 

13 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφάλαιο 96, (6) Συμπλήρωση δρόμων 

που κατασκευάζονται με βάση το άρθρο 3 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, 

Κεφάλαιο 96. (Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για καύσιμα και λιπαντικά των 

δεκατεσσάρων (14) αυτοκινήτων (2 σαλούν και 12  παντός εδάφους) που διαθέτει το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως. (Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €15.200 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εκπαίδευσης σε σχέση με τη 

μηχανογράφηση καθώς και άλλες εκπαιδεύσεις. (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για:  

 την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 

οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (στόχος του θεσμού είναι η ευαισθητοποίηση της 

τοπικής κοινωνίας για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους), καθώς και 

άλλες δραστηριότητες για την ενημέρωση φορέων, οργανωμένων συνόλων και 

πολιτών (αγορά υπηρεσιών, μεταφράσεις, εκδηλώσεις, ομιλητές, ενημερωτικά 

έντυπα κοκ.), εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση/προώθηση θεμάτων που 

αφορούν σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και 

τοπίου, 

 την διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων του 

Προγράμματος ESPON (περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, φιλοξενία ξένων 

ομιλητών), με στόχο την προώθηση της συμμετοχής μελετητών από την Κύπρο σε 

ερευνητικά έργα, ως σχετική οδηγία Υ.Σ. (Αρ. Απ. 77.272 ημερ. 16.07.2014).  

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»). 
 

(β) €26.600 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για:  

1. Συμμετοχή σε δίκτυα, επιτροπές και ομάδες εργασίας διακυβερνητικής συνεργασίας 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την εκάστοτε Προεδρία του (π.χ. 

Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής για την Εδαφική Συνοχή – NTCCP, Ομάδα 

Αστικής Ανάπτυξης – UDG, ομάδα για θέματα οίκησης κ.α.).  Βασικά αντικείμενα 

της διακυβερνητικής συνεργασίας είναι ο συντονισμός των κυβερνήσεων των 

κρατών-μελών της ΕΕ, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και η κατάθεση εθνικών 

θέσεων και απόψεων σε σχετικά θεσμικά έγγραφα, όπως η Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ 

και η Αστική Ατζέντα για την ΕΕ, οι οποίες τελούν υπό διαρκή αναθεώρηση. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

287 

 

2. Εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Χωρική Ατζέντα της ΕΕ 

(Territorial Agenda of the EU), τον Χάρτη της Λειψίας και το σχετικό πλαίσιο 

αναφοράς για την αστική αειφορία (Leipzig Charter, RFSC: Reference Framework 

for Sustainable Cities). 

3. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (partnerships) της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ, για 

την ετοιμασία προτάσεων βελτίωσης της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της πρόσβασης 

στη διαθέσιμη χρηματοδότηση και της ανταλλαγής γνώσεων σε θέματα αστικής 

ανάπτυξης. 

4. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ESPON 2020, (Ευρωπαικό Δίκτυο Παρακολούθησης για 

την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή) που χρηματοδοτεί την έρευνα και τη συνεργασία 

σε θέματα χωρικής και αστικής ανάπτυξης και εδαφικής συνοχής.  

Συμπεριλαμβάνεται η εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Παρακολούθησης (ESPON Monitoring Committee) και συναφείς υποχρεώσεις, 

περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ad hoc επιτροπές για την καθοδήγηση/ 

παρακολούθηση Έργων, ως σχετική υποχρέωση των κρατών μελών καθώς και η 

εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις των Σημείων Επαφής ESPON (ESPON 

Contat Points) και συναφείς υποχρεώσεις. 

5. Συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Επικεφαλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς – EHHF και 

συναφείς ομάδες εργασίας, όπως το Reflection Group “EU and cultural heritage”), 

με αντικείμενα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον καθορισμό κοινών 

αρχών σε σχέση με την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της πολιτιστικής και 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς και την προώθηση της δημιουργίας συνέργειας 

μεταξύ συναφών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ενσωμάτωση της 

διάστασης της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην ευρύτερη 

πολιτική της ΕΕ.  

6. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις/συνέδρια με θέμα τη διαχείριση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (Πολεοδομική/Αρχιτεκτονική) στο πλαίσιο Προεδρίας της 

ΕΕ ή και άλλα συνέδρια. 

7. Συμμετοχή σε συνελεύσεις, δράσεις και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου ξηρολιθιών. 

8. Συμμετοχή στο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για Σχέδια Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας, που διοργανώνεται από το Πρόγραμμα ELTIS (Ευρωπαϊκό 

Παρατηρητήριο Αστικής Κινητικότητας), με στόχο την απόκτηση εμπειρίας και 

γνώσης σε σχέση με την ετοιμασία Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στα 

αστικά συγκροτήματα της Κύπρου. 

 

 (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης»). 

 

(γ) €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

 

1. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανώτερων 

Αξιωματούχων της Διάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Χωροταξία – 

CSO-CEMAT και συναφείς υποχρεώσεις, με αντικείμενο την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τον καθορισμό κοινών αρχών σε σχέση με τη χωρική 

ανάπτυξη. 

2. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για τον Πολιτισμό, την Πολιτιστική Κληρονομιά και το Τοπίο – CDCPP 

και συναφείς υποχρεώσεις.  

3. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις των Εργαστηρίων Εφαρμογής της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο του Συμβουλίου της Ευρώπης – ELC, με 

αντικείμενο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ερμηνεία των προνοιών 

της Σύμβασης, την οποία η Κύπρος έχει κυρώσει και υιοθετήσει (Ν.4(ΙΙΙ)/2006). 

4. Συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια για θέματα διατήρησης της Πολιτιστικής 
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Κληρονομιάς και άλλα συναφή θέματα. 

5. Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Αξιωματούχων της 

Υπουργικής Διάσκεψης για θέματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που 

δραστηριοποιείται στα πλαίσια της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM-SOM), με 

αντικείμενα την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τον καθορισμό κοινών αρχών σε 

σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων και το συντονισμό μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ και Μεσογειακών κρατών εκτός ΕΕ. 

6. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της Επιτροπής για την Οίκηση και τη 

Διαχείριση Γης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

– UNECE-CHLM, με αντικείμενο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και 

συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση προκλήσεων σε τομείς όπως, μεταξύ 

άλλων, η χωροταξία και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος 

7. Εκπροσώπηση της Κύπρου σε συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής για το 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς – UN-

HABITAT, όπου κριθεί αναγκαία η παροχή τεχνικής υποστήριξης από το Τμήμα. 

8. Συμμετοχή και εκπροσώπηση της Κύπρου σε άλλα ευρωπαϊκά φόρα, συνέδρια και 

σεμινάρια σε σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €190.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα / αμοιβές συμβούλων για ετοιμασία μελετών, 

Ρυθμιστικών και Κατασκευαστικών Σχεδίων των Πολεοδομικών Έργων, καθώς επίσης και 

για μελέτες περιβαλλοντικών, στρατηγικών και άλλων επιπτώσεων, εκεί όπου τα 

εμπλεκόμενα Τμήματα δε μπορούν να τα αναλάβουν. Επιπλέον θα καλύψει την ετοιμασία 

Σχεδίων Ανάπτυξης, καθώς  και άλλες μελέτες/σχέδια/χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, που 

προκύπτουν από τις πρόνοιες του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου  

(Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Eμπειρογνωμόνων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €346.750  

που προορίζονται να καλύψουν: 

(α)  την αμοιβή του ΕΤΕΚ για υπηρεσίες που θα προσφέρει μέσω αρχιτεκτόνων προς 

διεκπεραίωση Πολεοδομικών Αιτήσεων(€218.500),   

(β) την αμοιβή για υπηρεσίες βιβλιοθηκονόμων για την οργάνωση και τη διαχείρηση 

της βιβλιοθήκης/κέντρου πληροφόρησης στο διατηρητέο κτίριο του Τμήματος (€33.250), και 

(γ) την αμοιβή για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε σχέση με τη μηχανογράφηση 

του Τμήματος (€95.000). 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 –ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04040 – Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €3.500.000 που προορίζονται να καλύψουν την επιστροφή  υπό μορφή χορηγίας 

στις Τοπικές Αρχές των δικαιωμάτων είσπραξης Πολεοδομικών Αδειών. Η δαπάνη 

συσχετίζεται με τα αντίστοιχα έσοδα του 2018. (Άρθρο 04063.2 «Χορηγία αντί της 

Επιστροφής Δικαιωμάτων Έκδοσης Πολεοδομικών Αδειών») 
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(β) €120.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συνέχιση του σχεδίου 

επιχορήγησης της δαπάνης, σχεδιασμού, διαμόρφωσης και εξωραϊσμoύ εξωτερικών χώρων 

και δημιουργία πρασίνου σε όλους τους Κυβερνητικούς Οικισμούς από τις Τοπικές Αρχές. 

(Άρθρο 04053.3 «Συνεισφορά για τη Διαμόρφωση και Εξωραϊσμό Εξωτερικών 

Χώρων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εφαρμογής του Σχεδίου που 

στοχεύει στην εφάπαξ επιχορήγηση των ιδιοκτητών οικοδομών σε ιστορικές/παραδοσιακές 

περιοχές, είτε για ανέγερση είτε για επιδιόρθωσή τους, σε περίπτωση που επηρεάζονται από 

όρους που απαιτούν τη χρήση παραδοσιακών υλικών, καθώς και για απόκρυψη ντεπόζιτων 

και ηλιακών θερμοσιφώνων, με στόχο τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του 

ιστορικού χαρακτήρα των περιοχών, με ορθά σχεδιασμένες ή/και επιδιορθωμένες 

κατασκευές. (Άρθρο 04414.3 «Σχέδιο Επιχορήγησης Ανέγερσης/Επιδιόρθωσης 

Οικοδομών με Χρήση Παραδοσιακών Υλικών») 

 

(β) €4.800.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα:  

 

1. τα ποσά χορηγιών που δίνονται ως μέρος των δαπανών που απαιτούνται για   

συντήρηση/ αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών,  

2. τα ποσά επιχορήγησης που δίνονται ως μέρος των δαπανών που απαιτούνται για τη 

στήριξη και άρση της επικινδυνότητας διατηρητέων οικοδομών,  

3. τη συνεισφορά της Δημοκρατίας, στο κόστος των άμεσων εργασιών σωστικής 

φύσης ή εργασίες αναβάθμισης προσόψεων που διενεργούνται από τις Τοπικές 

Αρχές σε διατηρητέες οικοδομές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν ή να 

καταστραφούν ή βρίσκονται σε ασυντήρητη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει 

μελλοντική επικινδυνότητα, και 

4. θέματα πληροφόρησης του κοινού με δράσεις που περιλαμβάνουν καθοδήγηση για 

τις διαδικασίες και τα κίνητρα διατήρησης και προβολή των καλών πρακτικών και 

ωφελημάτων από τα αποτελέσματα αποκατάστασης και αναβίωσης διατηρητέων 

οικοδομών και περιοχών. Καλύπτει επίσης, ανάγκες μηχανογράφησης σε σχέση με 

τα άρθρα 38 και 39 του περί Πολεοδομίας Νόμου. 

(Άρθρο 04415.3 «Συντήρηση /Αποκατάσταση Διατηρητέων Οικοδομών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση διαφόρων Κυβερνητικών στεγαστικών 

σχεδίων και την κάλυψη υφιστάμενων υποχρεώσεων, ως εξής: 

1. Εργασίες για την αναδόμηση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς 

οικισμούς.  

2. Εργασίες για την επιδιόρθωση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς 

οικισμούς.  

3. Εργασίες για την ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων (οικιών και πολυκατοικιών) 

σε κενούς χώρους των κυβερνητικών οικισμών.  

4. Εργασίες για κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση ανελκυστήρα σε υφιστάμενες 

πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

290 

 

5. Κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., υδατοπρομήθεια, οδικά 

δίκτυα, χώροι πρασίνου).  

6. Κατεδαφίσεις και μετακινήσεις. 

7. Υπηρεσίες Συμβούλων (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνικών κλπ) για 

την μελέτη και επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών 

 

(Άρθρο 08161.3 «Ανέγερση Άλλων Οικοδομικών Έργων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08760 – Αποχετευτικά Συστήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους:  

 

(α) €800.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για σύνδεση με το κεντρικό 

αποχετευτικό σύστημα, των κατοικιών και πολυκατοικιών στους Οικισμούς  Κόκκινες, 

Αγ.Ελευθέριο, και Απόστολο Αντρέα, Πλατύ Αγλαντζιάς κ.α. στην Επαρχία Λευκωσίας και 

προσφυγικούς οικισμούς  στην επαρχία Λεμεσού. (Άρθρο 08763.2 «Σύνδεση με 

Αποχετευτικά Συστήματα») 

 

(β) €140.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για σύνδεση των κατοικιών 

στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Περιστερώνας-Αστρομερίτη-Ακακίου, Κελιά κ.α.,  με το 

κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της περιοχής. Πέραν τούτου, θα καλύψει τις δαπάνες 

μελέτης για τους Συνοικισμους Αγ. Φύλας, Κ Πολεμίδια, Μουτταγιάκα και Π. Πολεμίδια 

καθως και  συνέχισης των εργασιών αναβάθμισης αποχετευτικών συστημάτων σε άλλους 

Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και εργασίες συντήρησης αποχετευτικών διευκολύνσεων 

(σηπτικές δεξαμενές, απορροφητικοί λάκκοι κλπ). (Άρθρο 08767.3 «Αποχετευτικά 

Συστήματα Συνοικισμών Αυτοστέγασης») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €2.200.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συνέχιση των έργων 

διαχωρισμού οικοπέδων Αυτοστέγασης, συμπεριλαμβανομένου των προγραμματισμένων 

αλλά και νέων έργων με βάση το Σχέδιο Αναδόμησης των 705 οικοπέδων που έχει εγκριθεί 

από το Υ.Σ. στις 24/11/15, με την Απόφαση με αριθμό 79.818 καθώς και τη δαπάνη παροχής 

υπηρεσιών (Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών) για μελέτες και επίβλεψη των 

Έργων αυτών. Πέραν τούτου, προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για ανέγερση τοίχων 

αντιστήριξης σε παλιά και νέα οικόπεδα, τις πληρωμές σε διάφορες υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, 

Υδατοπρομήθεια, Αποχετευτικά κλπ) καθώς και τη δαπάνη για βελτίωση οδικού δικτύου, 

αποχετεύσεις λυμάτων και όμβριων υδάτων κλπ σε παλιούς Συνοικισμούς. (Άρθρο 08801.3 

«Σχέδια Αυτοστεγάσεως – Έργα Υποδομής») 

 

 (β) €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη έργων υποδομής για τη 

δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην κοινότητα της Κοφίνου, με το διαχωρισμό  

βιοτεχνικών οικοπέδων.  

(Άρθρο 08802.3 «Δημιουργία Βιοτεχνικών Περιοχών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 

που προορίζονται να καλύψουν την επιχορήγηση της δαπάνης για τη μελέτη και δημιουργία 
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πρασίνου και εξωραϊσμό εξωτερικών χώρων στους συνοικισμούς αυτοστέγασης. Πέραν 

τούτου η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα ποσά που απαιτούνται για 

διευθέτηση Τελικών Λογαριασμών σε Συμβόλαια διαμόρφωσης χώρων πρασίνου και 

εξωραϊσμό εξωτερικών χώρων που έχουν ολοκληρωθεί.  

(Άρθρο 08881.2 «Επιχορήγηση Δημιουργίας Πρασίνου και Εξωραϊσμός Εξωτερικών 

Χώρων σε Συνοικισμούς  Αυτοστεγάσεως»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 –Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 

που προορίζονται για τη διευθέτηση των τελικών λογαριασμών σε Συμβόλαια ανέγερσης 

Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης. (Άρθρο 08927.3 

«Ανέγερση Εμπορικών Κέντρων και Καφενείων σε Συνοικισμούς   Αυτοστεγάσεως»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες επιδότησης (Οικονομικά Κίνητρα) που 

προβλέπεται από το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων 2007-2012 για τη Δημιουργία Χώρων 

Στάθμευσης για Δημόσια Χρήση.  

 

Το Σχέδιο εγκρίθηκε με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 66.240 και ημερ. 24/10/2007 η οποία 

τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις του ημερομηνίας 11/06/2008, 04/01/2011, 10/10/2011 και 

28/02/2012. (Άρθρο 08952.3 «Δημιουργία Χώρων Σταθμεύσεως»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχία Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €550.000, που προορίζονται  να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της 

Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ στο Πέρα Χωρίο Νήσου του πιο κάτω έργου:    

 

Διεύρυνση/ Βελτίωση της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στο Πέρα Χωρίο Νήσου. 

Ο δρόμος αυτός, αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα της περιοχής, ο οποίος συνδέει τις 

κοινότητες Πέρα Χωριού - Νήσου και Ιδαλίου, µε τον παλιό δρόµο Λευκωσίας-Λεµεσού. 

Κατά μήκος του επίσης υφίστανται σημαντικές αναπτύξεις που ελκύουν κυκλοφορία.  

 

Για τον πιο πάνω δρόμο, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωρίου, μετά από διαβούλευση με 

το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα άλλα αρμόδια Τμήματα της Κυβέρνησης, 

ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη Διεύρυνση / Βελτίωση τμήματος του δρόμου αυτού, μέσω 

ιδιώτη Μελετητή.  Το Έργο έχει μήκος 1,4 χιλιόμετρα, και στη διατομή του διαλαμβάνονται 

δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη τρίτης λωρίδας, όπου αυτό απαιτείται, για  

εξυπηρέτηση της δεξιόστροφης κίνησης, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, 

ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου, κόλπους στάθμευσης οχημάτων κατά μήκος του 

οδοστρώματος, διαβάσεις πεζών, κόλπους στάθμευσης λεωφορείων, κυκλοφοριακές 

διευθετήσεις στις σημαντικές συμβολές  κλπ. Το Σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Τεχνική 

Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων.   
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Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει τα αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια. Η υλοποίηση 

του Έργου αναμένεται να αρχίσει το Δεκέμβριο του 2020. Η προκαταρκτική εκτίμηση της 

δαπάνης που θα απαιτηθεί για την κατασκευή του υπό αναφορά Έργου, ανέρχεται σε 

€5.400.000. Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το έτος 

2021 είναι €1.500.000 και για το 2022 €1.500.000, ενώ ποσό ύψους €1.850.000, αναμένεται 

να δαπανηθεί μετά το 2022.  Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την 

κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά 

(1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08349.3 «Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III στο Πέρα Χωριό»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες, πιστώσεις: 

 

(α) €150.000, που προορίζονται  να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της 

Α΄Φάσης (Λεωφόρος Μακεδονίας) του πιο κάτω έργου:    

 

Κατασκευή του ∆ρόµου Πρωταρχικής Σηµασίας από την Αγλαντζιά, µέχρι τη Διεθνή 

Έκθεση στην Έγκωµη. Ο Δρόμος αυτός, έχει φορά ανατολής – δύσης και με τη μελλοντική 

πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση  των ανατολικών µε τις δυτικές περιοχές της 

πόλης της Λευκωσίας, από τη λεωφόρο Ηρώων (βόρεια του χώρου της Κρατικής Έκθεσης) 

μέχρι τον παλιό δρόμο Λευκωσίας – Λάρνακας (βόρεια του Πανεπιστημίου Κύπρου – δυτική 

προέκταση Λ. Αγλαντζιάς). Η υλοποίηση του προωθείται κατά φάσεις.  

 

Α ΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από τη Λεωφόρο Ηρώων μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Βασιλέως 

Παύλου στην Έγκωμη (Λεωφόρος Μακεδονίας).  Για το εν λόγω τμήμα του δρόμου, μήκους 

1.5 χλμ, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο, στο οποίο 

προτείνεται η κατασκευή του με  2 λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο και λωρίδες 

πρασίνου εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Το Σχέδιο αυτό έχει εγκριθεί από την Τεχνική 

Επιτροπή του Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων και το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων, ετοιμάζει τα κατασκευαστικά σχέδια.   

 

Η κατασκευή του τμήματος του δρόμου αυτού, που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί επιτόπου, 

είναι επιβεβλημένη για τη σύνδεση της Λεωφόρου Αρχαγγέλου με τη Λεωφόρο 

Παπακυριακού στην Έγκωμη και την υποβοήθηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην 

περιοχή. Στο παρόν στάδιο θα προωθηθούν μόνο κάποιες χωματουργικές εργασίες. Η 

προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για τις χωματουργικές εργασίες 

ανέρχεται σε €300.000.  Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

για το έτος 2021 είναι €150.000.  Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο 

την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική 

συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

(Άρθρο 08383.3 «Κατασκευή ∆ρόµου Πρωταρχικής Σηµασίας από την Αγλαντζιά, µέχρι 

τη Διεθνή Έκθεση στην Έγκωµη»)  

 

(β) €500.000, που προορίζονται  να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής  της 

Β΄Φάσης (Λεωφόρος Αλεξανδρουπόλεως) του πιο κάτω έργου:    

 

Κατασκευή τμήματος του ∆ρόµου Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο 

Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο  Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων 

Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού. Ο Δρόμος αυτός, έχει φορά ανατολής – 

δύσης και με τη μελλοντική πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση των ανατολικών 

µε τις δυτικές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας. Η υλοποίηση του προωθείται κατά φάσεις. 
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Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από τη Λεωφόρο Αρχαγγέλου μέχρι τη Λεωφόρο Στροβόλου (Λεωφόρος 

Αλεξανδρουπόλεως).  Για το εν λόγω τμήμα του δρόμου, το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο, στη διατομή του οποίου διαλαμβάνονται τέσσερις 

λωρίδες κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομος, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, λωρίδες 

πρασίνου, κυκλοφοριακές διευθετήσεις στις συμβολές του με άλλους δρόμους κλπ. Το σχέδιο 

αυτό εγκρίθηκε από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών 

Προβλημάτων.   

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει την περίοδο αυτή τα αντίστοιχα Κατασκευαστικά 

Σχέδια. Η υλοποίηση της Β΄ Φάσης, αναμένεται ότι θα αρχίσει περί το τέλος του 2020. Η 

προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης αυτής, 

ανέρχεται στα €12.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι 

Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 2021 είναι 

€1.500.000 για το 2022 €1.500.000, ενώ ποσό ύψους €8.300.000, αναμένεται να δαπανηθεί 

μετά το 2022. Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο 

και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08436.3 «∆ρόµος Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο 

Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο  Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των δρόμων 

Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού»)  

 

(γ) € 700.000, που προορίζονται  να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής  της Β΄Φάσης 

(Κεντρικός δρόμος Κ. Δευτεράς) του πιο κάτω έργου:    

 

Διεύρυνση/ Βελτίωση του Κεντρικού δρόµου των Κοινοτήτων Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς, με 

στόχο την απάμβλυνση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και την αύξηση του επιπέδου 

οδικής ασφάλειας. Το Έργο υλοποιείται κατά φάσεις. Ήδη κατασκευάστηκε η Α΄Φάση του 

Έργου στην Π. Δευτερά την περίοδο 2003-2005.  

 

 Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα στα όρια της κοινότητας Κάτω Δευτεράς (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου και 

Οδοί Α. Ζίττη και Γρ. Αυξεντίου). Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε 

Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη διεύρυνση /  βελτίωση του τμήματος αυτού, συνολικού μήκους 3,2 

χλµ, στο οποίο διαλαμβάνονται δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προσθήκη τρίτης λωρίδας για τη 

διεξαγωγή της δεξιόστροφης κίνησης, ρυθμίσεις για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας, 

πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και παρόδιοι χώροι στάθμευσης. 

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ετοίμασε τη Μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων με ιδιώτη 

μελετητή και στη συνέχεια προώθησε τη διαδικασία προσφοροδότησης του έργου, που 

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011. Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης, ο διαγωνισμός 

ακυρώθηκε το 2014 και η κατασκευή του Έργου αναβλήθηκε.  Η υλοποίηση της Β΄Φάσης, 

αναμένεται ότι θα αρχίσει τον Ιούνιο του 2020.   

  

Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Β’ Φάσης, 

ανέρχεται στα €3.800.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι 

Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το 

Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο για το 2021 είναι  €1.500.000 και για το 2022 €500.000, ενώ ποσό ύψους €800.000 

αναμένεται να δαπανηθεί μετά το 2022.   Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά 

τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική 

συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08462.3«Βελτίωση Κεντρικού ∆ρόµου Πάνω και Κάτω ∆ευτεράς μέχρι τον 

Πεδιαίο Ποταµό»)  
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(δ) €1.500.010 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την 

υλοποίηση της Β΄ Φάσης (Κεντρικός Δρόμος Δήμου Τσερίου) του πιο κάτω Έργου:  

 

Διεύρυνση/ Βελτίωση των τμημάτων του οδικού άξονα που συνδέει το Δήμο Τσερίου με το 

Στρόβολο, που διέρχονται μέσα από οικιστική περιοχή.      

 

Β΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα του δρόμου, που διέρχεται από την κεντρική περιοχή του Δήμου Τσερίου. 

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε ρυθμιστικό σχέδιο για το δρόμο αυτό, 

μήκους 2,3 χλμ, στη διατομή του οποίου διαλαμβάνονται  δύο λωρίδες κυκλοφορίας, 

προσθήκη τρίτης λωρίδας για τη διεξαγωγή της δεξιόστροφης κίνησης, ρυθμίσεις για τη 

διευθέτηση της κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος και παρόδιοι χώροι 

στάθμευσης. Ο δρόμος αυτός, είναι ο σημαντικότερος οδικός άξονας του Δήμου Τσερίου και 

συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη εμπορική δραστηριότητα.   

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, μετά από σχετικό διαγωνισμό, έχει αναθέσει την εκπόνηση της 

Μελέτης των κατασκευαστικών σχεδίων του έργου σε ιδιώτη μελετητή, και υπολογίζεται ότι 

αυτή θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2019.  Η υλοποίηση της Β΄ Φάσης, αναμένεται ότι θα 

αρχίσει τον Ιούνιο του 2020.  

 

Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης 

αυτής, ανέρχεται στα €6.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι 

υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 

2021 είναι  €2.000.000 και για το 2022  €700.000, ενώ ποσό ύψους €700.000, αναμένεται να 

δαπανηθεί μετά το 2022.  Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την 

κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά 

(1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08472.3 «Βελτίωση της Οδού Τσερίου στο Στρόβολο και στο Τσέρι και του 

Κεντρικού Δρόμου της Κοινότητας»). 

 

(ε) €2.200.000  που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την 

υλοποίηση της Γ΄ Φάσης (Λεωφόροι Αργυρουπόλεως και Ιπποκράτους στο Στρόβολο και 

Λακατάμεια) του πιο κάτω έργου:    

 

Κατασκευή τμήματος του ∆ρόµου Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από την περιοχή του 

Δήμου Γερίου και καταλήγει στην περιοχή Ανθούπολης. Ο Δρόμος αυτός, έχει φορά 

ανατολής – δύσης και με τη μελλοντική πλήρη κατασκευή του θα επιτευχθεί η σύνδεση των 

ανατολικών µε τις δυτικές περιοχές της πόλης της Λευκωσίας, αλλά και η σύνδεση των 

περιοχών αυτών με τους αυτοκίνητόδρομους Λευκωσίας – Λεμεσού, Λευκωσίας – 

Παλαιχωρίου και Λευκωσίας – Κοκκινοτριμιθιάς. Η υλοποίηση του προωθείται κατά φάσεις. 

 

ΦΑΣΗ Γ: Από τη συμβολή του με την Οδό Ορφέως, µέχρι τη συµβολή του µε την επέκταση 

της Λεωφόρου Βικέλα στο Στρόβολο (Λεωφόροι Ιπποκράτους και Αργυρουπόλεως). 

 

 Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο για τις πιο πάνω 

Λεωφόρους, στο οποίο διαλαμβάνεται η κατασκευή τους με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, 

πεζοδρόμια εκατέρωθεν, κτιστή κεντρική νησίδα, λωρίδα πρασίνου και ποδηλατόδρομο. 

 

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει την περίοδο αυτή την μελέτη των κατασκευαστικών 

σχεδίων του Έργου. Η υλοποίηση της Γ΄ Φάσης, αναμένεται ότι θα αρχίσει περί το τέλος του 

2020.  Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της 

Φάσης αυτής, μήκους 6,5 χλμ, ανέρχεται στα € 22.000.000, στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη 

του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο 
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Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 2021 είναι  €2.500.000 και για το 2022 €2.500.000, ενώ ποσό 

ύψους €14.500.000, αναμένεται να δαπανηθεί μετά το 2022.    Η συγκεκριμένη πρόνοια του 

άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 

προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08474.3 «Βελτίωση / Κατασκευή των Λεωφόρων Ιπποκράτους και 

Αργυρουπόλεως στη Λακατάµεια και στο Στρόβολο»  

  

Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 

που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της Α΄Φάσης (τμήμα του 

Ποδηλατόδρομου / Πεζόδρομου στα όρια Αγλαντζιάς) του πιο κάτω έργου:    

 

Κατασκευή πεζόδρομου/ ποδηλατόδρομου, που θα συνδέει το Δήμο Αγλαντζιάς με το Δήμο 

Γερίου. Η Α΄ Φάση αφορά το τμήμα από την Πανεπιστημιούπολη στην Αγλαντζιά μέχρι τη 

συμβολή με τη λεωφόρο Καλαμών και η υλοποίηση της αναμένεται ότι θα αρχίσει περί το 

τέλος του 2019.  

 

Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της φάσης 

αυτής, ανέρχεται στα €1.500.000. Το προτεινόμενο ποσό στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο για το 2021 είναι €200.000.    Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά 

τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική 

συνεισφορά (1/3) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/ Ποδηλατόδρομων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω Έργα:  

 

1. Σχέδιο Πεδιαίου, κατασκευή πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στη Δευτερά: €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει της δαπάνες σε σχέση με την μελέτη 

του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά τη συνέχεια του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος 

του ποταμού Πεδιαίου συνολικού μήκους 2000μ. Το Έργο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, πεζόδρομο, ποδηλατοδρόμο, καθιστικά, πλατώματα, παιδότοπους, χώρους 

στάθμευσης, πεζογέφυρες σύνδεσης κ.α. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία της 

χώρου πρασίνου περιπάτου και αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

 

Έχει ετοιμαστεί η προμελέτη από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική 

δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.000.000 περίπου. Οι κατασκευαστικές 

εργασίες του έργου θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση του τμήματος που αφορά την 

Πάνω Λακατάμια. Η πρόνοια του άρθρου που καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και 

την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.   
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2. 

 

 

 

Σχέδιο Πεδιαίου, κατασκευή πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στη Λακατάμια: €400.000 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με την 

κατασκευή του πιο πάνω έργου για το έτος 2020. Το έργο αποτελεί τη φυσική συνέχεια 

του Γραμμικού Πάρκου του Πεδιαίου και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής 

όλων των κατοίκων της Λευκωσίας καθώς χαρακτηρίζεται ως υπερτοπικής σημασίας. 

Το έργο προωθεί την εναλλακτική κινητικότητα με κριτήριο την αειφόρο ανάπτυξη και 

έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός γραμμικού χώρου πρασίνου, περιπάτου και 

αναψυχής, ο οποίος θα συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των 

κατοίκων όσο και των επισκεπτών. 

Πρόκειται για τη φυσική συνέχεια του υφιστάμενου Γραμμικού Πάρκου συνολικού 

μήκους 1600 μ. κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 

πεζόδρομο, ποδηλατοδρόμο, καθιστικά, πλατώματα, 2 χώρους στάθμευσης κ.ά που θα 

υποστηρίζουν το γραμμικό πάρκο. Σε δεύτερη Φάση θα κατασκευαστεί πεζογέφυρα 

μήκους 100 μέτρων για σύνδεση με τον συνοικισμό της Ανθούπολης. 

Η μελέτη του Έργου είχε ετοιμαστεί αρχικά από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

και ο Δήμος Λακατάμιας ως Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει την κατασκευή του, με 

ομάδα ιδιωτών συμβούλων μελετητών. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα €1.500.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 

είναι €500.000 και για το έτος 2022 €100.000. Η πρόνοια του άρθρου αυτού η οποία 

καλύπτει τόσο την Κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 

1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

3. Ετοιμασία Σχεδίου ευπρεπισμού και προσωρινού εξωραισμού της περιοχής 

Αρχιγραμματείας, του χώρου του παλιού ΓΣΠ και του χώρου του Παλιού Νοσοκομείου 

στη Λευκωσία: €0 

 

Τα έργα προσωρινού εξωραϊσμού αφορούν τη δημιουργία οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης και χώρων πρασίνου και χαρακτηρίζονται από το ελάχιστο δυνατό κόστος 

και δυνατότητα αναστρεψιμότητας. Σημειώνεται ότι προωθήθηκε ο προσωρινός 

εξωραϊσμός της Αρχιγραμματείας αφού συμφωνήθηκε ότι η ανάπλαση του παλαιού 

ΓΣΠ θα προωθηθεί από τον Δήμο Λευκωσίας και ο χώρος του παλαιού Νοσοκομείου 

θα διατεθεί για την κατασκευή του νέου Κυπριακού Μουσείου. Η κατασκευή του έργου 

του προσωρινού εξωραϊσμού της Αρχιγραμματείας εκτελέστηκε από το Τμήμα 

Δημοσίων Έργων με συνολική δαπάνη €1.190.000 και αναμένεται η εξόφληση του 

τελικού λογαριασμού να ολοκληρωθεί εντός του 2019. 

  

4. Ανάπλαση της οδού Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία €1.500.000 

H προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της δαπάνης για τη Βελτίωση 

της οδού Κυριάκου Μάτση, στη Λευκωσία και το Στρόβολο.  

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ετοίμασε ρυθμιστικό σχέδιο, για τη βελτίωση 

του δρόμου αυτού, μήκους 0.8  χλμ, στη διατομή του οποίου  περιλαμβάνονται δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια εκατέρωθεν του οδοστρώματος, χώροι στάθμευσης 

κατά μήκος του οδοστρώματος (on street parking) και τοπιοτέχνηση κατά μήκος του 

δρόμου. Ο Δήμος Λευκωσίας ολοκλήρωσε τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων.Η 

υλοποίηση του Έργου, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει τον Ιούλη του 2019.  

Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του 

ανέρχεται στα €2.500.000 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι 

υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας. Το συνολικό προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ 

για το έτος 2021 είναι €300.000 και για το 2022 €100.000. 

 

Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά (1/3) κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
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5. Κατασκευή πεζογέφυρας και Γραμμικού Πάρκου στον ποταμό Γυαλιά στο Δήμο 

Ιδαλίου  €100.000 

H προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της δαπάνης για τη κατασκευή 

πεζογέφυρας, πεζόδρομου και  ποδηλατόδρομου κατά μήκος του ποταμού Γυαλιά με 

στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής και χρήσης του χώρου 

από τους δημότες .  

Η μελέτη και τα έγραφα έχει γίνει από το Δήμο Ιδαλίου με ανάθεση σε ιδιώτη 

Σύμβουλο, το έργο είναι υπό κατασκευή και αναθέτουσα αρχή υλοποίησης του Έργου 

είναι ο Δήμος Ιδαλίου.  

Η συγκεκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3.  

(Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και  

Άλλων Χώρων»). 

 

(β) €640.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη Δημιουργία Γραμμικού 

Πάρκου στην Παλιά Σιδηροδρομική Γραμμή στην Κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς.   

  

Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του χώρου της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής στα 

όρια της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς σε  Γραμμικό Πάρκο το οποίο θα 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, παιγνιδότοπο, καθιστικά 

και τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου. 

 

Η μελέτη της Α΄ Φάσης του έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως. Στο παρόν στάδιο χρειάζεται να γίνει αναθεώρηση των τελικών 

κατασκευαστικών σχεδίων της Α΄ Φάσης, να γίνουν οι μελέτες των υπηρεσιών και να 

ετοιμαστούν τα έγγραφα προσφορών. Η προκαταρκτική μελέτη της Β΄ Φάσης του 

Έργου βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. 

 

Η δαπάνη της Α΄ Φάσης αναμένεται να ανέλθει στα €1.600,000 ευρώ περίπου 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή 

αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η συνολική δαπάνη του Έργου (Α’ και Β’ 

Φάση) αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο 

MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €600.000 και για το έτος 2022 €260.000.   

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας.  

 (Άρθρο 08894.3 – «Διαμόρφωση Πάρκων»). 

 

    (γ) €1.000.020 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για  τα πιο κάτω έργα:   

 

1. Ανάπλαση του Παραδοσιακού Πυρήνα Αγίων Τριμιθιάς €500.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί 

για τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποίησης του πιο πάνω έργου. Το Έργο αφορά την 

ανάπλαση και αναζωογόνηση του πυρήνα της κοινότητας μέσα από τον 

επανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου και ρυθμίσεις κυκλοφοριακής διαχείρισης. 

  

Η μελέτη εκπονήθηκε από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές. Η συνολική δαπάνη του 

Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.300.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  

MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €900.000 και για το έτος 2022 €700.000. 

 

Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 
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2. 

 

 

Διαμόρφωση Πλατειών και Δρόμων Τμήματος του Ιστορικού Πυρήνα Ιδαλίου 

€500.000       
   

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος της δαπάνης που θα απαιτηθεί 

για τις κατασκευαστικές εργασίες υλοποίησης του πιο πάνω έργου. Το έργο αφορά την 

αναζωογόνηση του ιστορικού πυρήνα του Δήμου Ιδαλίου μέσα από σχεδιασμένες 

επεμβάσεις ανάπλασης, και κυκλοφορικής διαχείρισης και θα υλοποιηθεί σε τρεις 

φάσεις. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαμορφώσεις τριών πλατειών, χώρων 

στάθμευσης, πλακόστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων καθώς επίσης ενίσχυση 

και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Η τελική μελέτη Α΄Φάσης του έργου έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

έχει παραδοθεί στον Δήμο ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής, 

ώστε να προκηρύξει το Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου. Η συνολική δαπάνη 

όλων των Φάσεων του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €4.500.000 περίπου. 

 

Για το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης της Α΄ Φάσης θα χρησιμοποιηθούν,  μετά από 

έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών,  αδαπάνητα υπόλοιπα δανείων αναπτυξιακών 

Έργων που συμπληρώθηκαν.  Η συνολική δαπάνη του Έργου, θα ενισχυθεί και από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό του TΠΟ με το προαναφερόμενο ποσό. Το προτεινόμενο 

ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €400.000 και για το έτος 2022 €100.000. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού  καλύπτει τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

3. Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως-  

Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και υπολείπεται η 

έκδοση του πιστοποιητικού ευθύνης ελαττωμάτων και η ολοκλήρωση του τελικού 

λογαριασμού.  

 

Η διατηρητέα οικοδομή περιλαμβάνεται  στην Απ.Υ.Σ. με αρ.53.786 και ημερ. 

8/6/2001 ως αναπόσπαστο  μέρος του εγκριμένου σχεδιασμού του συμπλέγματος των 

νέων κεντρικών  γραφείων του Τμήματος  Πολεοδομίας και Οικήσεως στην οδό 

Κινύρα. Η οικοδομή δεν είχε περιληφθεί  στο οικοδομικό συμβόλαιο ανέγερσης  των 

νέων Γραφείων λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων τα οποία  έπαυσαν να υφίστανται 

και η οικοδομή αποτελεί πλέον  κρατική ιδιοκτησία.  

  

4. Ανάπλαση πλατειών και δρόμων Αγ. Παρασκευής, Αγίου Νικολάου και 

Χρυσοκουλουριώτισσας στη Λακατάμια €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά την αναζωογόνηση τριών 

παραδοσιακών πυρήνων του Δήμου Λακατάμιας, μέσα από επεμβάσεις ανάπλασης. Το 

Έργο θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Η Α’ Φάση του Έργου αφορά την ανάπλαση της 

περιοχής γύρω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, 

διαμόρφωση πλατείας, πλακόστρωση δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, όπως επίσης 

ενίσχυση και υπογειοποίηση υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Η μελέτη της Α’ Φάσης του Έργου ετοιμάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και στη 

συνέχεια θα παραδοθεί στον Δήμο ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

 (Άρθρο 08895.3 – «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). 
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Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.675.000  

που προορίζονται να καλύψουν την κυβερνητική συνεισφορά για υλοποίηση  του Νέου 

Προγράμματος Αναζωογόνησης/Αναβίωσης περιοχών πράσινης γραμμής Λευκωσίας 2017 -

2020.   

 

Το Νέο Πρόγραμμα 2017-2020 αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου προγράμματος 2009-

2012 και αποτελεί ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο, σύνθετο και πολυθεματικό πλαίσιο που 

περιλαμβάνει κρατικές ενισχύσεις προς ιδιώτες και πολεοδομικές παρεμβάσεις, που 

χρηματοδοτούνται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την κυβέρνηση, και που εφαρμόζεται σε 

καθορισμένες περιοχές των δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου. 

Το πρόγραμμα αφορά επιμέρους σχέδια (επιχορήγηση βασικών έργων υποδομής των Δήμων, 

χορηγία για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξωραϊσμός προσόψεων και 

ανακαίνιση εσωτερικών χώρων καταστημάτων), ενώ παράλληλα στην περιοχή εφαρμογής 

του προγράμματος ίσχυε το ενιαίο στεγαστικό σχέδιο του κράτους.  Τα σχέδια λειτουργούν 

συμπληρωματικά και αλληλοεπιδρούν για ανάσχεση της κοινωνικής και οικονομικής 

υποβάθμισης των περιοχών πράσινης γραμμής. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι 

η πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων στις περιοχές αυτές, με ταυτόχρονη απόδοση στον 

ιδιωτικό τομέα ενός πλαισίου ουσιαστικών κινήτρων, για ενθάρρυνση ανάληψης έργων και 

επενδύσεων. 

Το προτεινόμενο ποσό, για τα πιο πάνω Έργα, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €1.300.000 

και  για το έτος 2022 €10.  

(Άρθρο 08934.3 «Σχέδιο Αναζωογόνησης της Παλιάς Λευκωσίας») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχία Αμμοχώστου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι  Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €1.000.010 για την κάλυψη μέρους της δαπάνης κατασκευής της Α΄ Φάσης  

(τμήματα των οδών Σταδίου και 1
ης

 Απριλίου) του πιο κάτω έργου. 

 

Βελτίωση/Διεύρυνση μέρους της Λεωφόρου 1ης Απριλίου στο Παραλίμνι (τμήμα της 

Λεωφόρου αυτής, έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του πολεοδομικού οδικού έργου της 

βελτίωσης του κύριου δρόμου Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου – Δερύνειας) και της  οδού 

Σταδίου.  

 

 Α΄ΦΑΣΗ: Περιλαμβάνει την διεύρυνση/ βελτίωση του τμήματος της Λεωφόρου 1
ης

 

Απριλίου, από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά τα κτίρια 

του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Κτηματολογίου και χωρομετρίας, τη 

δημιουργία κυκλικού κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου 1
ης

 Απριλίου με 

την Οδό Σταδίου, καθώς και τη διεύρυνση βελτίωση τμήματος της οδού Σταδίου, από τη 

συμβολή της με τη λεωφόρο 1ης Απριλίου, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου 

Κυπριανού, στην κεντρική περιοχή Παραλιμνίου. Το συνολικό μήκος του έργου ανέρχεται σε 

2,2 χιλ περίπου και διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης κατά μήκος 

του οδοστρώματος, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του 

οδοστρώματος.  

 

Η υλοποίηση του έργου αυτού, άρχισε τον Ιανουάριο του 2019 και αναμένεται ότι θα 

ολοκληρωθεί αρχές του 2020.  
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Η δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.850.000 στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων) και η επίβλεψη 

του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 

2021 είναι €300.000 και για το 2022 €1.800.000.   Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει 

τόσο την κυβερνητική, όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08406.3 « Βελτίωση της Οδού Σταδίου στο Παραλίμνι»). 

 

(β) €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για την κατασκευή 

του δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια με τη Σωτήρα. 

 

Το έργο αφορά βελτίωση/ διεύρυνση της οδού Σταδίου στη Δερύνεια μήκους 3,0 χιλ., 

περίπου και της οδού Αμμοχώστου στη Σωτήρα μήκους 1,5 χιλ., περίπου, ως επίσης και 

δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 1.5 χιλ.. Η διατομή του διαλαμβάνει 2 λωρίδες 

κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του 

οδοστρώματος. 

 

Έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία / έγκριση του Ρυθμιστικού Σχεδίου, και το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων ετοιμάζει τη μελέτη των κατασκευαστικών σχεδίων μέσω ιδιώτη Μελετητή. Στο 

παρόν στάδιο αναμένεται η ολοκλήρωση της Υδρολογικής μελέτης από τον Ιδιώτη μελετητή 

ο οποίος διορίστηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων,  βάσει της οποίας θα ολοκληρωθούν τα 

κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια των απαλλοτριώσεων της επηρεαζόμενης ιδιωτικής γης 

με στόχο την προκήρυξη προσφορών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την κατασκευή του 

έργου περί το τελευταίο τρίμηνο του 2019. 

 

Η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης για το έργο αυτό, ανέρχεται στα €13.000.000, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται το ποσό συμβολαίου, οι υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως 

Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.Το προτεινόμενο ποσό 

στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €2.500.000 και για το έτος 2022 €2.500.000, ενώ ποσό 

ύψους €4.000.000, αναμένεται ότι θα δαπανηθεί μετά το 2022.  Η πρόνοια του άρθρου αυτού 

αφορά, τόσο σε κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η 

τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

(Άρθρο 08430.3 «Βελτίωση του Δρόμου που συνδέει τη Δερύνεια µε τη Σωτήρα»).  

  

(γ) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρους της δαπάνης για συμπλήρωση 

κάποιων εργασιών του πιο κάτω Έργου (Λεωφόρος Περνέρα). 

 

Βελτίωση/διεύρυνση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά. Η αναφερόμενη Λεωφόρος, 

μήκους 2,8 χιλ και βρίσκεται στην τουριστική περιοχή Περνέρα του Δήμου Παραλιμνίου. 

Συνδέει τα τουριστικά συγκροτήματα Κάµα, Windmills και Πασχαλιά. Η διατομή του 

δρόμου διαλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης κατά μήκος του 

οδοστρώματος, ποδηλατόδρομο, λωρίδα πρασίνου και πεζοδρόμια εκατέρωθεν του 

οδοστρώματος. 

 

Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο Μάρτιος 2016 – Ιανουάριος 2019. Υπήρξε καθυστέρηση 

στην ολοκλήρωση του έργου, η οποία προέκυψε κυρίως λόγω προσωρινού διατάγματος 

μερικής αναστολής εργασιών και τεχνικών προβλημάτων καθώς και καθυστερήσεων που 

προέκυψαν από τον Εργολάβο του Έργου.   

 

Η συνολική εκτίμηση της δαπάνης για το Έργο αυτό, ανέρχεται στα €8.000.000, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως 

Υδάτων) και η επίβλεψη του έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό 

στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €10.  
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Η πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο σε Κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, 

µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

 

(Άρθρο 08484.3 «Βελτίωση της Λεωφόρου Περνέρα στον Πρωταρά»). 

 

(δ) €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης κατασκευής της 

Β΄ Φάσης (Λεωφόρος Κάππαρη) του πιο κάτω έργου. 

 

Βελτίωση/διεύρυνση του παραλιακού δρόμου Πρωταρά.  

 

Β΄ΦΑΣΗ: Τμήμα από τον κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο στην περιοχή Αγίας Τριάδας μέχρι 

τα ανατολικά όρια του Δήμου Παραλιμνίου με τον Δήμο Δερύνειας – Λεωφόρος Κάππαρη.  

 

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, έχει ετοιμάσει Ρυθμιστικό Σχέδιο για τη 

βελτίωση/διεύρυνση της αναφερόμενης Λεωφόρου, το οποίο εγκρίθηκε από το Δήμο 

Παραλιμνίου και όλους τους υπόλοιπους φορείς. Το μήκος του έργου ανέρχεται στα 2,0 χιλ. 

και στη διατομή του διαλαμβάνονται 2 λωρίδες κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος, 

λωρίδες πρασίνου κλπ. Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Δημόσιων Έργων εκπονεί τη Μελέτη 

των κατασκευαστικών σχεδίων, μέσω ιδιώτη Μελετητή. Η υλοποίηση του Έργου, αναμένεται 

ότι θα αρχίσει περί τα τέλη του 2019. 

 

Η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης για το έργο αυτό ανέρχεται στα €7.000.000, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται το ποσό Συμβολαίου, οι Υπηρεσίες (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, Τμ. Αναπτύξεως 

Υδάτων) και η επίβλεψη του Έργου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το προτεινόμενο ποσό 

στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο για το 2021 είναι €1.500.000 και για το 2022 

€1.500.000, ενώ ποσό ύψους €1.500.000, αναμένεται ότι θα δαπανηθεί μετά το 2022. Η 

εγκριμένη πρόνοια του άρθρου αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά με αναλογία 4/5  προς 1/5.  Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08486.3 «Βελτίωση της Λεωφόρου Κάππαρη στον Παραλίμνι»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σε σχέση με την  

μελέτη/κατασκευή του πιο κάτω έργου. 

 

Το έργο αφορά την Αναβάθμιση υφιστάμενου παραλιακού πεζόδρομου στην Αγία Νάπα και 

τη δημιουργία ποδηλατόδρομου από το αλιευτικό καταφύγιο μέχρι την περιοχή Μακρόνησος 

στην Αγία Νάπα. Το Έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αναβάθμιση υφιστάμενου 

πεζόδρομου, κατασκευή ποδηλατόδρομου, διαμόρφωση χώρων αθλοπαιδιών, χώρων 

πρασίνου, χώρων στάθμευσης, κ.α. 

 

Η μελέτη ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και το έργο θα υλοποιηθεί 

κατά φάσεις. Το έργο της Α΄ Φάσης είναι υπό κατασκευή. Η συνολική δαπάνη της Α΄ Φάσης 

του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €4.600.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ 

για το έτος 2021 είναι €1.000.000 και για το έτος 2022 €900.000. Η πρόνοια του άρθρου 

αυτού αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 

1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

 (Άρθρο 08553.3 «Παραλιακός Πεζόδρομος στην Αγία Νάπα»). 
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(β) €800.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σε σχέση με την κατασκευή της 

Γ΄ Φάσης του  πιο κάτω Έργου. 

 

Η  Γ' Φάση του έργου αφορά την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Πρωταρά και 

αποτελεί συνέχεια της Α΄ και Β’ Φάσης οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί.  Περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, κάθετες οχηματικές προσβάσεις προς την παραλία, χώρους στάθμευσης, χώρους 

εξυπηρέτησης των λουομένων, χώρους καθιστικών, παιδότοπους καθώς και πλατειακούς 

χώρους. 

 

Η μελέτη εκπονείται  από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές τους οποίους διόρισε ο Δήμος 

Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη της Γ' Φάσης του έργου αναμένεται να ανέλθει στα 

€2.500.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €550.000 και 

για το έτος 2022 €10. Η πρόνοια του άρθρου αυτού  καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και 

την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08555.3 «Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στον Πρωταρά»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 (α) €800.040  που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα: 

 

1. Αναβάθμιση της 1
ης

 Οκτωβρίου στην Αγία Νάπα €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά την ανακατασκευή της 1
ης

 

Οκτωβρίου και άλλων παρακείμενων δρόμων στην Αγία Νάπα, με τη δημιουργία 

λωρίδας ποδηλατόδρομου, ανακατασκευή του οδοστρώματος με τοποθέτηση 

λιθόστρωτου, αλλαγή υλικών επιφάνειας των πεζοδρομίων, δημιουργίας χώρων 

στάθμευσης και την  αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.   

 

Η μελέτη του έργου ετοιμάσθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η 

συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στο €2.300.000 περίπου. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες άρχισαν τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκαν τον 

Αύγουστο του 2015. Εκκρεμεί η διευθέτηση του τελικού λογαριασμού του Έργου. Το 

προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 
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2. Παραλιακό μέτωπο Σωτήρας €10 

 

 Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το έργο αφορά το σχεδιασμό 

πεζοδρόμου/ποδηλατοδρόμου, μήκους 3.5 περίπου χιλιομέτρων, το οποίο θα ξεκινά 

από την περιοχή της Αγίας Θέκλας (Μαρίνα Αγ. Νάπας), και θα καταλήγει στο 

διαμορφωμένο χώρο του αλιευτικού καταφυγίου του ποταμού του Λιοπετρίου. Το έργο 

θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Στόχος του είναι η αναβάθμιση της παραλιακής ακτογραμμής 

μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου γραμμικού παραλιακού άξονα που θα αποτελέσει 

διαδρομή ξεκούρασης και περιπάτου, και θα συνενώσει στρατηγικά ζωτικά σημεία 

διαμόρφωσης ανοικτών χώρων, υπαίθριων διαδρομών και δραστηριοτήτων.  

 

Το έργο εμπίπτει στην περιοχή Natura 2000 και η αρχιτεκτονική πρόταση θα κινηθεί 

εντός αυστηρού πλαισίου ως προς τις επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο . 

 

Η μελέτη του έργου έχει ανατεθεί σε Ιδιώτες Μελετητές από το Δήμο Σωτήρας. Η 

συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €5.000.000 περίπου. Το 

προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10. 

  

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

3. Αναβάθμιση της οδού Τεύκρου Ανθία στην Αγία Νάπα €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά την ανακατασκευή του 

δρόμου και των πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος με τοποθέτηση 

λιθόστρωτου, αλλαγή υλικών επιφάνειας των πεζοδρομίων, δημιουργίας χώρων 

στάθμευσης και την  αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού.  

 

Η μελέτη του έργου έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και έχει 

παραδοθεί στο Δήμο ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στο €1.100.000 περίπου. Το 

προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 5/6 προς 1/6, σύμφωνα με την παράγραφο (α) της Απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι πιστώσεις για κάλυψη 

της κυβερνητικής συνεισφοράς θα παραχωρούνται από τη συγκεντρωτική πρόνοια της 

Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ.  

 

4. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στον πυρήνα Παραλιμνίου €800.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες του πιο πάνω Έργου. 

 

Το έργο αφορά τη δημιουργία δύο πολυώροφων χώρων στάθμευσης εντός του αστικού 

ιστού της πόλης. Στόχος του Έργου είναι η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 

της περιοχής, η βελτίωση της κινητικότητας και η καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 

στάθμευσης των πολιτών. Η μελέτη του Έργου έχει ανατεθεί σε ιδιώτες μελετητές από 

το Δήμο Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται 

στα €2.000.000. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €800.000 και 

για το έτος 2022 €400.000. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 5/6 προς 1/6, σύμφωνα με την παράγραφο (α) της Απόφασης 
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του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι πιστώσεις για κάλυψη 

της κυβερνητικής συνεισφοράς θα παραχωρούνται από τη συγκεντρωτική πρόνοια της 

Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ. 

 

 

5. Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας και Πεζοδρομοποίηση του Πυρήνα Παραλιμνίου €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής 

πλατείας και  των βασικών οδών της περιοχής του αστικού κέντρου. Το Έργο 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζοδρομοποίση  της περιοχής, δημιουργία 

ποδηλατοδρόμου και  δημιουργία χώρων πρασίνου με αστικές διευκολύνσεις. Στόχος 

του Έργου είναι η συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, η βελτίωση της 

προσβασιμότητας του αστικού κέντρου, η βελτίωση της ποιότητας των πολιτών και η 

οικονομική τόνωση του ιστορικού κέντρου. 

 

Η μελέτη του έργου θα ετοιμαστεί από ιδιώτες μελετητές τους οποίους έχει αναθέσει ο 

Δήμος Παραλιμνίου. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στα 

€4.500.000 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού  καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 5/6 προς 1/6, σύμφωνα με την παράγραφο (α) της Απόφασης 

του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι πιστώσεις για κάλυψη 

της κυβερνητικής συνεισφοράς θα παραχωρούνται από τη συγκεντρωτική πρόνοια της 

Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ. 

 

(Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και 

Άλλων Χώρων»). 

 

 (β)   Διαμόρφωση αστικού Πολυλειτουργικού Πάρκου στην Αγία Νάπα €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το Έργο αφορά την διαμόρφωση ενός 

προλειτουργικού πάρκου , εντός του αστικού ιστού της πόλης.  Το Έργο περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων δίκτυο διαδρομών και πλατειών, υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, 

υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, εκδρομικό χώρο και παιδότοπους. Στόχος του Έργου 

είναι η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού κέντρου , η αξιοποίηση 

της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση των τοπικών υποδομών 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. 

 

Η μελέτη ετοιμάζεται από τον Δήμο Αγίας Νάπας ο οποίος θα έχει και το ρόλο της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η δαπάνη για την Α’ Φάση του Έργου ανέρχεται στα €1.500.000, 

περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 

2022 €10. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού η οποία καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 5/6 προς 1/6, σύμφωνα με την παράγραφο (α) της 

Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.700, ημερομηνίας 22/4/2015. Η 

τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Οι πιστώσεις για 

κάλυψη της κυβερνητικής συνεισφοράς θα παραχωρούνται από τη συγκεντρωτική 

πρόνοια της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ 

 

(Άρθρο 08894.3  «Διαμόρφωση Πάρκων»). 

 

(γ) €20 για τα πιο κάτω Έργα: 
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1. Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα Φρενάρους, Φάση Α΄ €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική. Το έργο αφορά τη διαμόρφωση πλατείας 

στον παραδοσιακό πυρήνα του χωριού, με τη δημιουργία χώρων συνάρθροισης, καθώς 

ανακατασκευή του οδοστρώματος και τοποθέτηση λιθόστρωτου περιμετρικά της 

πλατείας, όπως επίσης και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. 

 

Η μελέτη του έργου ετοιμάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η 

συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.200.000 περίπου. Το 

προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10. 

  

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας.   

 

2. Ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα Σωτήρας €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική.  

 

Το έργο αφορά την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Σωτήρας και του 

περιβάλλοντος χώρου για σκοπούς αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος και 

εξασφάλισης βέλτιστων ανέσεων στην περιοχή. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει 

δαπεδοστρώσεις δρόμων, τοπιοτεχνήσεις, χώρο στάθμευσης, εγκατάσταση φωτισμού 

και υπογειοποιήσεις υπηρεσιών κοινής ωφελείας 

 

Η ετοιμασία της μελέτης έχει ανατεθεί σε Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές από το Δήμο 

Σωτήρας. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.400.000 

περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 

2022 €10. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχία Λάρνακας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ποσό ύψους €1.800.000 για 

την κάλυψη μέρους της δαπάνης κατασκευής της Γ΄ Φάσης (τμήμα από τον ναυτικό όμιλο 

μέχρι τον κόμβο προς Πύλα) του πιο κάτω έργου. 

 

Βελτίωση/ Διεύρυνση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας –Δεκέλειας. Το Έργο 

διαχωρίστηκε σε τέσσερις φάσεις. Η Α΄ και Β΄ Φάση του Έργου, από το λιμάνι μέχρι το 

ναυτικό όμιλο, έχουν ήδη υλοποιηθεί.    

 

Γ΄ ΦΑΣΗ: Τμήμα από το Ναυτικό Όμιλο, μέχρι τον κόμβο προς Πύλα, μήκους 3,2 χιλ. 

Ολοκληρώθηκε ο επανασχεδιασμός του Ρυθμιστικού Σχεδίου, στο οποίο διαλαμβάνονται 4 

λωρίδες κυκλοφορίας, λωρίδες πρασίνου, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος και υπηρεσιακοί 

δρόμοι εκατέρωθεν του κεντρικού οδικού άξονα, συνολικού μήκους 4.0 χιλ. 
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Την περίοδο αυτή, το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοιμάζει την μελέτη των κατασκευαστικών 

σχεδίων μέσω ιδιώτη Μελετητή. Η έναρξη των εργασιών υλοποίησης του Έργου 

προγραμματίζεται για το τελευταίο τρίμηνο του 2020 και η προκαταρτική εκτίμηση δαπάνης 

εκτιμήθηκε στα €15.000.000. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€2.500.000, για το έτος 2022 €3.000.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να δαπανηθεί 

μετά το 2022. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού, αφορά τόσο σε Κυβερνητική, όσο και σε τοπική συνεισφορά, 

µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά (1/5) κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08445.3 «Βελτίωση της Γ΄ Φάσης του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-

Δεκέλειας. Τμήμα από το Ναυτικό Όμιλο μέχρι τον κόμβο προς Πύλα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.050.010 

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω έργα: 

 

1. Διαμόρφωση παραλιακού πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου στα Περβόλια €800.000 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με το πιο 

πάνω έργο, που θα αφορούν τις δαπάνες για τις κατασκευαστικές εργασίες της Β’ 

Φάσης του έργου . 

 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου από το φάρο Κιτίου 

μέχρι την περιοχή Μενεού και θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Σκοπός του Έργου είναι η 

οικολογική ανασυγκρότηση της παράκτιας ζώνης θαλάσσιας και χερσαίας και η 

αναβάθμιση του τοπίου με τη δημιουργία υπαίθριων χώρων για τους επισκέπτες.  

Περιλαμβάνει τη δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, χώρο στάθμευσης 

αποδυτήρια, πέργολες και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου.  Το έργο θα 

υλοποιηθεί σε τρείς φάσεις: 

 

Η  Α΄ Φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί (έγινε παραλαβή του Έργου στις 

13/2/2018) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εξαγοράς της κατασκευής του 

Παραλιακού Πεζόδρομου. Η αγορά και η τοποθέτηση των φωτιστικών στην Α 

Φάση, αποτελούσε ξεχωριστό συμβόλαιο.(€231,260 + ΦΠΑ) (παραλαβή των 

φωτιστικών στις 7/11/2018). 

 

Οι κατασκευαστικές εργασίες της Β΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να αρχίσουν 

το πρώτο εξάμηνο του 2020. Η συνολική δαπάνη της Β΄ Φάσης του Έργου 

αναμένεται να ανέλθει στα €2.200.000, περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ 

για το έτος 2021 είναι €700.000 και για το έτος 2022 €650.000.   

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

  

2. Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Πύλας €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική.  Το έργο έχει προταθεί για υλοποίηση 

στα μελλοντικά έργα του Τμήματος. 

 

Το Έργο αφορά στη διαμόρφωση και προστασία του παραλιακού μετώπου της 

Κοινότητας Πύλας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λουομένων και του κοινού 

που επισκέπτεται την παραλία. Στα πλαίσια του Έργου προτείνονται, μεταξύ 

άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτής (μήκους 2.4 
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χλμ περίπου), καθιστικοί χώροι και χώροι πρασίνου, ένα μικρό περίπτερο με τις 

απαραίτητες διευκολύνσεις, χώροι στάθμευσης κ.α. Η μελέτη του Έργου 

ετοιμάστηκε από Ιδιώτες Σύμβουλους/Μελετητές σε συνεργασία με το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και άλλα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες.  

Μεγάλο μέρος των σχεδίων έχει ολοκληρωθεί όμως έχει ανασταλεί η παροχή 

Υπηρεσιών από τους Ιδιώτες Συμβούλους λόγω της δυσμενούς οικονομικής 

κατάστασης. Απαιτούνται να γίνουν ενέργειες για υπογραφή νέας σύμβασης. 

 

Το έργο έχει διαχωριστεί σε φάσεις και η πιο πάνω συμβολική πρόνοια αφορά την 

Φάση Α’ του Έργου (μήκους 0.6 χλμ περίπου). Η δαπάνη του έργου της Φάσης Α’ 

αναμένεται να ανέλθει στα €780.000. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ για το 

έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10.   

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.   

 

3. Βελτίωση του παραλιακού μετώπου Βορόκλινης €250.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει μέρος των δαπανών της 

κατασκευής και των μελετών της Β΄ Φάσης του πιο πάνω έργου. Η συνολική 

δαπάνη της Β’ Φάση του έργου αναμένεται να ανέλθει στα €3.600.000 περίπου. 

 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας 

Βορόκλινης με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού που επισκέπτεται την παραλία 

με βάση σύγχρονες αρχές και αντιλήψεις πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού έργων κοινής ωφελείας σε παράκτιες περιοχές. Στα πλαίσια του 

Έργου προτείνονται μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου κατά 

μήκος της ακτής, (μήκους 2χλμ περίπου), καθιστικοί χώροι και χώροι πρασίνου. 

 

Το έργο έχει διαχωριστεί σε Τμήμα Α’ και Τμήμα Β’. Οι κατασκευαστικές 

εργασίες της Β΄ Φάσης - Τμήμα Α’ του Έργου έχουν αρχίσει τον 9/2017 και είναι 

σε εξέλιξη. Οι κατασκευαστικές εργασίες για το Τμήμα Β’ αναμένεται να 

αρχίσουν τέλη του 2020 και θα ζητηθεί από την Τοπική Αρχή ( Κοινότητα- 

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας ) να αναλάβει ως αναθέτουσα αρχή της 

κατασκευής του έργου .  

Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ για το έτος 2021 είναι €500.000 και για το έτος 

2022 €900.000.  Η πρόνοια του άρθρου αυτού  καλύπτει τόσο την κυβερνητική 

όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας 

(Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατόδρομων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α)   €10 (συμβολική πρόνοια) για το  έργο της Διαμόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας 

Αθηένου.  

 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση πλατείας στον πυρήνα του χωριού περί της εκκλησίας 

Παναγίας Ευαγγελίστριας, με τη δημιουργία χώρων συνάθροισης, καθώς 

ανακατασκευή του οδοστρώματος και τοποθέτηση λιθόστρωτου περιμετρικά της 
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πλατείας, όπως επίσης και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. 

Η μελέτη του έργου θα ετοιμαστεί από ιδιώτες συμβούόυς.. Η συνολική δαπάνη του 

Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.000.000 περίπου. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5 (Σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου). Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.   

Το συνολικό προτεινόμενο ποσό, για το πιο πάνω Έργο, στο ΜΔΠ για το έτος 2020 

είναι €10 και για το έτος 2021 €10.   

(Άρθρο 08851.3 «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Αθηένου»). 
 

    (β)    ύψους €1.950.010 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω έργα:              

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δρομολαξιάς  €600.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με το πιο πάνω 

έργο. Το έργο αφορά τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής 

πλατείας της Δρομολαξιάς, με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της ως 

κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού κέντρου.   

 

Η μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια έχουν ετοιμαστεί και ετοιμάζεται το Δελτίο 

Ποσοτήτων και  τα έγγραφα προσφορών για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την 

κατασκευή του έργου. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν το 

δεύτερο εξάμηνο του 2019. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει 

στα €1.300.000 περίπου.  

 

Το προτεινόμενο ποσό στο MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €320.000 και για το έτος 

2022 €10. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

Εξωραϊσμός του χώρου που περιβάλλει την εκκλησία Αγίου Φωκά στην Αθηένου 

αποκατάσταση της δημοτικής αγοράς  και μετατροπη της σε πολυλειτουργικό 

πολιτιστικό κέντρο €850.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες κατασκευής της Α’ 

Φάσης του πιο πάνω έργου. Το έργο αφορά τον εξωραϊσμό του χώρου που περιβάλλει 

την Εκκλησία και τον παρακείμενο δρόμο και την αποκατάσταση της δημοτικής 

αγοράς και μετατροπή της σε Πολιτιστικό Κέντρο, καθώς και άλλες επεμβάσεις, οι 

οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Η 

κατασκευή του Έργου έχει διαχωριστεί σε δύο Φάσεις. 

 

Η μελέτη ετοιμάσθηκε από ιδιώτες σύμβουλους/μελετητές.  Η μελέτη, τα 

κατασκευαστικά σχέδια και τα έγγραφα ζήτησης προσφορών έχουν συμπληρωθεί. Η 

κατασκευή του Έργου έχει διαχωριστεί σε δύο Φάσεις.  

 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της Α’ Φάσης του έργου αναμένεται να ανέλθει στο 

€1.600.000 περίπου. Το Έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του διατηρητέου 

κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και επαναχρήση της σε Πολιτιστικό, Πολυλειτουργικό 

Κέντρο. Στο κτίριο, χαρακτηριστικό παράδειγμα του μοντέρνου κινήματος στην 

Κύπρο, προτείνονται οι απαραίτητες προσθηκομετατροπές, ώστε να μπορεί να 

φιλοξενήσει μεταξύ άλλων βιβλιοθήκη, χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων με μικρή 

σκηνή και εργαστήρια για δημιουργική απασχόληση όλων των ηλιακών ομάδων. 

Παράλληλα υποστηριχτικά στις κύριες χρήσης, χωροθετούνται οι απαραίτητοι χώροι 

υγιεινής  και καφετέρια. 
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Η Μελέτη του έργου ανατέθηκε στην ομάδα μελέτης στα πλαίσια Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού. Η Τελική Μελέτη του Έργου, καθώς και όλα τα απαραίτητα σχέδια και 

έγγραφα για την προσφοροδότηση του, έχουν ολοκληρωθεί και έχουν παραδοθεί στο 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το Τμήμα έχει προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό 

για την υλοποίηση του Έργου.  

 

Η μελέτη του έργου έχει παρουσιαστεί σε εκθέσεις στην Κύπρο, ενώ έχει παράλληλα 

δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Έχουν 

πραγματοποιηθεί επίσης δημόσιες παρουσιάσεις της πρότασης. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €700.000 και για το έτος 

2022 €150.000 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού η οποία καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

  

3. Ανάπλαση περιοχής Αγίου Ιωάννη στην Λάρνακα €500.000 

Σκοπός του Έργου είναι η βελτίωση των ανέσεων και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 

αξίας της παραδοσιακής γειτονιάς της Λάρνακας μέσα από στοιχειώδεις επεμβάσεις. 

Η επέμβαση αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής αυτής και στη 

δημιουργία μεγαλύτερης συνοχής τόσο στην εμπορική όσο και στην οικιστική 

ανάπτυξη. 

 

Η ανάθεση της Μελέτης έγινε σε ιδιώτες Συμβούλους από το Δήμο Λάρνακας, μετά 

από προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού και τα κατασκευαστικά σχέδια, οι μελέτες των 

υπηρεσιών και των εγγράφων ζήτησης προσφορών για την κατασκευή του Έργου έχει 

ολοκληρωθεί. Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 

€5.000.000 περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο τη κυβερνητική όσο και τη τοπική 

συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. Το προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€800.000 και για το έτος 2022 €1.000.000. 

 

5. 

 

Ανάπλαση περιμετρικά της Πλατείας Απ. Λουκά στον Δήμο Αραδίππου €10 

 

Η προτεινόμενη συμβολική πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την 

κατασκευή του πιο πάνω έργου. Το έργο έχει προταθεί για υλοποίηση στα μελλοντικά 

Έργα του Τμήματος. 

 

Το έργο αφορά αφορά τον εξωραϊσμό του χώρου και την ανάπλαση της πλατείας του 

Αποστόλου Λουκά και των παρακείμενων οδών, την δημιουργία χώρων υγιεινής, 

χώρου στάθμευσης, την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας καθώς και 

άλλες επεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν στη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση 

της περιοχής. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €2.000.000 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 

είναι €10 και για το έτος 2022 €10. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο τη 

κυβερνητική όσο και τη τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

(Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και Άλλων 

Χώρων»). 
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(γ)        ύψους €10 (συμβολική πρόνοια) που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για 

την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα Τερσεφάνου.  

 

Η μελέτη/ρυθμιστικό σχέδιο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Το 

Έργο αφορά τη διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων που συνθέτουν το χαρακτήρα της 

κοινότητας και την ένταξη των διαφόρων επεμβάσεων στην παραδοσιακή κλίμακα του 

χώρου. Στα πλαίσια του Έργου προτείνεται, μεταξύ άλλων, πλατειακός χώρος μπροστά στα 

γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, οργανωμένος χώρος στάθμευσης, καθώς επίσης νέα 

ρύθμιση κυκλοφοριακής διαχείρισης. Επίσης περιλαμβάνονται υπογειοποιήσεις των 

υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Στο παρόν στάδιο έχει κατασκευαστεί ο χώρος στάθμευσης από κονδύλι του Κοινοτικού 

Συμβούλίου Τερσεφάνου και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας. Μετά από αίτημα του Κ. 

Σ Τερσεφάνου έγιναν τροποποιήσεις στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στην νέα μελέτη. Θα αναθεωρηθεί η μελέτη, θα τοποθετηθούν κυπριακά 

υλικά, και θα χρειαστει να γίνει και αναθεώρηση των μελετών των Υπηρεσιών. 

 

 Για ολοκλήρωση της Μελέτης από Συμβούλους Μελετητές, το Τμήμα θα ετοιμάσει Όρους 

Εντολής ώστε να ενσωματωθούν στα Έγγραφα προσφορών που θα ετοιμάσει το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Τερσεφάνου για παροχή Υπηρεσιών Ομάδας Συμβούλων για ολοκλήρωση της 

Μελέτης. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα μπορούσαν να αρχίσουν το πρώτο εξάμηνο του 

2021. 

 

Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στο €1.500.000 περίπου 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική 

όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το  προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€10 και για το έτος 2022 €10. 

(Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων»). 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχία Λεμεσού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08230 – ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000  

για να καλύψουν τις δαπάνες των πρώτων κατασκευαστικών εργασιών του πιο κάτω έργου. 

 

Διεύρυνση/ Βελτίωση του υφιστάμενου δρόµου µήκους 3 χλµ., από τη συμβολή του µε τον 

αυτοκινητόδρομο Λεµεσού -Λευκωσίας, µέχρι την είσοδο της Κοινότητας Παρεκκλησιάς. 

 

Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους 

φορείς και προωθείται η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Η 

προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης ανέρχεται στα €7.500.000. Το προτεινόμενο ποσό στο 

ΜΔΠ για το έτος 2021 €1.500.000 και για το 2022 €2.000.000. Η πρόνοια του άρθρου  

αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η 

τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08258.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση του Κύριου ∆ρόµου που Συνδέει τον Παραλιακό 

∆ρόµο Λεµεσού µε την Παρεκκλησιά»).   
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Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωρητικοί Δρόμοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €10.000 για να καλύψουν τις δαπάνες των τελικών κατασκευαστικών εργασιών του 

πιο κάτω έργου.   

 

Διεύρυνση/ βελτίωση του κύριου δρόµου, µήκους 5.3 χιλ. που αρχίζει από την είσοδο της 

κατοικημένης περιοχής του χωριού, µέχρι τη συμβολή του µε το δρόμο που συνδέει την 

Παρεκκλησιά µε τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας.  Για το δρόμο αυτό έχει 

ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και προωθείται 

η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η υλοποίηση του 

έργου αναμένεται να αρχίσει το 2020.  Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης του έργου 

ανέρχεται στα €9.500.000.  Στο παρόν στάδιο προωθείται η κατασκευή της Α΄ Φάσης του 

έργου  με στόχο να ξεκινήσει το 2021 και να ολοκληρωθεί το 2021 με συνολική δαπάνη 

€2.100.000. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 €300.000 και για το 2022 

€1.500.000. 

 

Η πρόνοια του άρθρου  αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08350.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση του Κύριου ∆ρόµου που Συνδέει τον Πύργο µε 

τον Δρόµο προς την Παρεκκλησιά»).   

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών του τμήματος του πιο κάτω Έργου που προωθείται ως Β΄ Φάση. 

 

Το συνολικό έργο, διαλαμβάνει τη Διαπλάτυνση και Βελτίωση των οδών Τζιελάλ Μπαγιάρ, 

Αγίας Θέκλης και Συντάγματος παρά το παλιό λιµάνι Λεμεσού µε σκοπό τη σύνδεση της 

Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ µε την τουριστική παραλιακή λεωφόρο Λεμεσού παρά τη 

Μαρίνα Λεμεσού.  Διαλαμβάνει επίσης τη διαμόρφωση του οδικού δικτύου στην περιοχή του 

κάστρου Λεμεσού, όπως επίσης και τη διαμόρφωση της πλατείας  Ειρήνης μεταξύ της 

εκκλησίας Αγ. Αντωνίου και του Τεμένους. 

 

Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους 

φορείς και προωθήθηκε η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων.  Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης ανέρχεται στα €7.300.000. 

 

Η υλοποίηση του έργου προωθείται σταδιακά. Ως Α΄ Φάση προωθήθηκε το τμήμα του 

δρόμου από τη συμβολή με την οδό Κουμανδαρίας μέχρι τις οδούς Σιαφί και 

Κουπρουλουζαντέ. Η Φάση αυτή ξεκίνησε στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ολοκληρώθηκε 

αρχές του 2019. Η Β΄ Φάση προγραμματίζεται να ξεκινήσει περί τα τέλη του 2020. Η δαπάνη 

της Α’ Φάσης  ανέρχεται στα €3.800.000 και της Β’ Φάσης στα €3.500.000. Το προτεινόμενο 

ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 €800.000 και το 2022 €1.400.000 και αφορά τη Φάση Β’. Η 

πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08391.3 «Σύνδεση της Λεωφόρου Φραγκλίνου Ρούσβελτ µε την Παραλιακή 

Λεωφόρο 28
ης

 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό»). 
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(β) €150.000, προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες των κατασκευαστικών εργασιών 

του κυκλικού κόμβου στη συμβολή της οδού Χρ. Κράνου με την οδό Δαιδαλίδων. 

 

Το Έργο που αφορά τη Βελτίωση της οδού Χρ. Κράνου, έχει κατασκευαστεί.  Παραμένει σε 

εκκρεμότητα η κατασκευή του κυκλικού κόμβου, στη συμβολή της οδού Χρ. Κράνου με την 

οδό Δαιδαλίδων, όπως επίσης μελετάται και η Διαμόρφωση/Κατασκευή οργανωμένων χώρων 

στάθμευσης για εξυπηρέτηση των χρηστών της Λεωφόρου.  Το έργο προγραμματίζεται να 

ξεκινήσει περί τα τέλη του 2019.  Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης  ανέρχεται στα 

€300.000. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2020 και 2021 είναι €10. Η πρόνοια 

του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 

προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08392.3 «Βελτίωση Οδού Χριστάκη Κράνου στη Γερμασόγεια»). 
 

(γ) €10 (συμβολική πρόνοια) και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη. 

 

Το συνολικό έργο αφορά τη Διεύρυνση και Βελτίωση του Βόρειου Παράλληλου Δρόμου 

Λεμεσού από τον Παρακαμπτήριο Δρόμο Γερμασόγειας μέχρι την περιοχή Αγίου Σύλα. 

Προωθείται σε φάσεις στα Πολεοδομικά Έργα: (α) Παρακαμπτήριος Γερμασόγειας μέχρι την 

Ευαγόρα Λανίτη, (β) Λεωφόρος Ευαγόρα Λανίτη, (γ) Λεωφόρος Συνεργατισμού, (δ) 

Λεωφόρος με συμβολή Συνεργατισμού Αγ. Σύλα. 

 

Για τη Λεωφόρο Ευαγόρα Λανίτη που προωθείται ως Ά Φάση, έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό 

σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και βρίσκεται στο στάδιο μελετών των 

κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέσω ιδιώτη μελετητή. Το 

προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €100.000 και για το έτος 2022 

€1.500.000. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08398.3 «Κατασκευή του Δεύτερου Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού από τη 

Γερμασόγεια μέχρι τα Κάτω Πολεμίδια»). 

 

(δ) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών του πιο κάτω έργου. 

 

Διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου µήκους 0.25 χλµ. περίπου, που βρίσκεται στον 

πυρήνα Αγ. Αθανασίου. 

 

 Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο και κατασκευαστικά σχέδια από τον 

Δήμο Αγ. Αθανασίου μέσω ιδιώτη μελετητή, με την παρακολούθηση από αρμόδια τριμελή 

επιτροπή που απαρτίζεται από εκπροσώπους του Δήμου, του Τμ. Δημοσίων Έργων και του 

Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. 

 

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2019 με τις κατεδαφίσεις 

επηρεαζόμενων κτιρίων και να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2020. Η προκαταρκτική 

εκτίμηση της δαπάνης ανέρχεται στα €700.000. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το 2021 

€100.000 και για το 2022 €150.000.  Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική 

όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

 (Άρθρο 08416.3 «Διαπλάτυνση της οδού Σφαλαγγιωτίσσης στον Αγ. Αθανάσιο»). 

 

(ε) €2.385.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών του πιο κάτω έργου.  

 

Διεύρυνση/ Βελτίωση του υφιστάμενου κυρίως δρόμου µήκους 2 χλµ., και την κατασκευή 
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μέρους δευτερεύοντος οδικού δικτύου,  από τη συμβολή του µε τον αυτοκινητόδρομο 

Λεµεσού –Λευκωσίας προς τον πυρήνα του Δήμου μέχρι την οδό Ισαβέλλας. 

 

 Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως, το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και μελετήθηκαν τα 

κατασκευαστικά σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.  

 

 Η υλοποίηση της Φάσης Α΄ του έργου ξεκίνησε τον Απρίλη του 2017 και ενώ θα έπρεπε να 

ολοκληρωθεί τον Δεκέμβρη του 2018 παρουσιάζονται πολλές καθυστερήσεις εκ μέρους του 

εργαλάβου και διακόπηκε το συμβόλαιο. Το έργο προγραμματίζεται να επαναπροκηρυχθεί 

τον Ιούνιο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Η προκαταρκτική εκτίμηση της 

δαπάνης ανέρχεται στα €7.200.000.  Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€3.000.000 και για το έτος 2022 €1.000.000. 

 

 Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας.  

(Άρθρο 08419.3 «Παρακαμπτήριος Δρόμος Γερμασόγειας»). 

 

(στ) €10 (συμβολική πρόνοια) και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την 

ολοκλήρωση μέρους του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, ώστε να γίνουν τροποποιήσεις και 

να πάρει την τελική του μορφή σε κάποιες συμβολές ο παραλιακός δρόμος, και για τη μελέτη 

των κατασκευαστικών σχεδίων κυρίως του τμήματος του Δρόμου, από το ξενοδοχείο 

«Ατλάντικα» μέχρι το ξενοδοχείο «Ηλίας» αλλά και άλλων τμημάτων.  

 

Σημειώνεται ότι η βελτίωση του τουριστικού παραλιακού δρόμου πραγματοποιήθηκε/ 

πραγματοποιείται κατά φάσεις: 

1. Επίχωση –Holiday Inn, 2,1 χλµ, €6,15 εκ. (συμπληρώθηκε το 2005)  

2. Holliday Inn -ΚΟΤ, 1,7 χλµ, €6,32 εκ. (συμπληρώθηκε το 1999)  

3. Ανακατασκευή δρόμου ΚΟΤ -Μάλιπου, 650 µ.  

4. Μάλιπου -Μουταγιάκα, 1,6 χλµ, €5,13 εκ. (συμπληρώθηκε το 1999)  

5. Μουταγιάκα -Αµαθούς, 2,7 χλµ, €7,69εκ. (συμπληρώθηκε το 2002)  

6. Αµαθούς-Λιµόνια (Παράκαμψη Αρχαιοτήτων) 1,5 χλµ, €4,5 εκ. (υπό μελέτη νέα 

χάραξη του δρόμου). Δεν προγραμματίζεται η ζήτηση προσφορών για εκτελεστικές 

εργασίες την τριετία 2017- 2018-2019   

7. Λιµόνια -Ηλίας, 700 µ, €2,2 εκ.(υπό μελέτη τα κατασκευαστικά σχέδια). Δεν 

προγραμματίζεται η ζήτηση προσφορών για εκτελεστικές εργασίες την τριετία 

2017- 2018-2019   

8. Ηλίας -Μεριτιέν, 1,8 χλµ, €6,15 εκ.  

9. Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και αποκατάστασης κτιρίου Λαδά στην παραλία 

του Αγίου Τύχωνα  

 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €50.000. Η πρόνοια του άρθρου 

καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η 

τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08455.3 «Βελτίωση του Τουριστικού Παραλιακού ∆ρόµου στη Λεµεσό»). 

 

(ζ) €450.000, που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών της Α΄ Φάσης του πιο κάτω έργου: 

 

Διεύρυνση και βελτίωση της λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, στον Ύψωνα, µήκους 2,4 χλµ., από τη 

συμβολή της µε τον παλιό δρόµο Λεμεσού – Πάφου μέχρι τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – 

Πάφου. Η Α Φάση του Έργου αφορά την κατασκευή του τμήματος της λεωφόρου μήκους 

700μ. περίπου, που διασχίζει τον πυρήνα του Δήμου (από την οδό Τριών Ιεραρχών μέχρι και 

την οδό Φώτη Πίττα).  
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Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους 

φορείς και μελετήθηκαν και τα κατασκευαστικά σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η 

προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για ολόκληρο το Έργο ανέρχεται στα €6.000.000, ενώ 

για τη Φάση Α΄ του έργου, στα €2.350.000.  

 

 Η υλοποίηση της Α Φάσης του έργου αναμένεται να αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2018 και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλος του 2019. Θα ακολουθήσει η έναρξη κατασκευή της Β΄ 

Φάσης του Έργου από το 2021. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€111.100 και για το έτος 2022 €10. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική 

όσο και την τοπική συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 (Άρθρο 08477.3 «Διεύρυνση/Βελτίωση Λεωφ. Μακαρίου Γ’ στον Ύψωνα»). 

 

(η) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μέρους των 

κατασκευαστικών εργασιών του πιο κάτω έργου. 

 

Διεύρυνση και Βελτίωση της οδού Αγίας Φυλάξεως από τη συμβολή της µε την οδό Ιδαλίου 

και Θεσσαλονίκης (νότια), µέχρι τον κυκλικό κόµβο του παρακαμπτήριου δρόµου Λεμεσού 

(βόρεια). Το τµήµα του δρόµου αυτού είναι µήκους 2,5χλµ. Στα πλαίσια της Φάσης αυτής θα 

προωθηθεί και η διεύρυνση/βελτίωση τμήματος της λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου του Γ΄, η 

οποία αρχίζει από τη συμβολή της µε την οδό Νίκου Παττίχη (δυτικά) µέχρι την οδό Κωστή 

Παλαµά (ανατολικά) µήκους 1,2χλµ. Σημειώνεται ότι στη συμβολή της οδού Αγίας 

Φυλάξεως µε τη λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου του Γ΄, θα κατασκευαστεί κυκλικός 

κυκλοφοριακός κόµβος. 

 

Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους 

φορείς και προωθείται η ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων. Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης ανέρχεται στα €11.000.000.  

 

Η Α΄ Φάση του έργου, (από τον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού- Λευκωσίας 

μέχρι τη Λεωφόρο Σπ. Κυπριανού). Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και έχει ολοκληρωθεί.  

Η δαπάνη για τη Φάση αυτή του Έργου, ανέρχεται στα €4.000.000. Προγραμματίζετε η 

έναρξη της Β΄ Φάσης περί τα τέλη του 2020. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €500.000 και 2022 είναι €1.000.000. 

Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά με 

αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08478.3 «∆ιεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφ. Αγίας Φυλάξεως και των Λεωφ. 

Γλάδστωνος και Θεσσαλονίκης στη Λεµεσό»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €200.040 

που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες  για τα πιο κάτω έργα: 

 

1. Παραλιακός Πεζόδρομος στον Ορμίσκο Πισσουρίου €10 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική και   προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε 

σχέση με μελέτες του πιο πάνω Έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού 

μετώπου στον κόλπο Πισσουρίου. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του Έργου προτείνονται, 

μεταξύ άλλων, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου μήκους ενός χιλιομέτρου περίπου, 

απαραίτητες διευκολύνσεις για τους λουόμενους όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κ.α. 

Στόχος του έργου  είναι η κάλυψη/εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων της περιοχής, όσο 

και των επισκεπτών. 
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Η μελέτη ανατέθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο και ετοιμάζεται από Ιδιώτες 

Σύμβουλους Μελετητές. Η συνολική δαπάνη για την Α΄ Φάση του Έργου αναμένεται να 

ανέλθει στα €1.800.000 περίπου. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την 

κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3 . Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.     

 

2. Παραλιακός Πεζόδρομος Γερμασόγειας & Αγίου Αθανασίου - Α’ και Β’ Φάση €200.010 

 

Το έργο αφορά την κατασκευή παραλιακού πεζοδρόμου στις παραλιακές περιοχές 

Γερμασόγειας και Αγίου Αθανασίου. Το Έργο ξεκινάει από τα δημοτικά όρια του Αγ. 

Αθανασίου και εκτείνεται σε μήκος 5 χλμ περίπου. Το Έργο αυτό ουσιαστικά αποτελεί 

μέρος του παραλιακού πεζοδρόμου Λεμεσού και θα συνδέσει τον παραλιακό πεζόδρομο 

Αμαθούντας με τον παραλιακό πεζόδρομο στα δημοτικά όρια του Δήμου Λεμεσού που 

έχουν κατασκευαστεί προηγουμένως. 

 

Η μελέτη ετοιμάζεται από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως εώ ζητήθηκε από τον 

Δήμο Γερμασόγειας να αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή την κατασκευή του. Η συνολική 

δαπάνη της Α’ Φάσης αναμένεται να ανέλθει στα €3.500.000 περίπου και της Β’ Φάσης 

στα €3.500.000. Η κατασκευή της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ξεκινήσει στο 

τέλος του 2020. Το προτεινόμενο ποσό στον Προϋπολογισμό του  2020 είναι  €500.000 

και για το  2021 €500.000. Το προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€500.000 και για το έτος 2022 €500.000.   

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας.  

 

3. Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά σε γραμμικό πάρκο Ά Φάση στο Δήμο 

Μέσα Γειτονιάς €10 

 

Το συνολικό έργο αφορά τους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου και Λεμεσού 

και θα υλοποιηθεί σε 3 Φάσεις. Συγκεκριμένα το Έργο αφορά τη δημιουργία γραμμικού 

πάρκου κατά μήκους του ποταμού Βαθκειά και περιλαμβάνει πεζόδρομο, 

ποδηλατόδρομο, πάρκα με καθιστικά και πεζογέφυρες σύνδεσης των όχθων του 

ποταμού. Ο περιβάλλων χώρος τοπιοτεχνείται με δέντρα και θάμνους.  

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου και 

χώρου περιπάτου από το αστικό κέντρο προς την θάλασσα και ένωσή του με τους 

παραλιακούς πεζόδρομους , για τους δημότες όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής,  

 

Η μελέτη της Α΄ Φάσης (εντός Δημοτικών Ορίων Μέσα Γειτονιάς) του έργου 

ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και οι κατασκευαστικές εργασίες 

της Α΄ Φάσης ολοκληρώθηκαν το  2016 εκτός από ένα μικρό τμήμα του.  Το 

υπολειπόμενο τμήμα μήκους περίπου 200μ, θα συνδέει το γραμμικό πάρκο εκατέρωθεν 

της Λεωφόρου ( Μακεδονίας / Σπύρου Κυπριανού ). Η συνολική δαπάνη για το 

υπολειπόμενο Τμήμα του έργου αναμένεται να ανέλθει στις €650.000 περίπου και η 

διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται στους 12 μήνες. Το έργο 

προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με Αναθέτουσα Αρχή τον Δήμο Μέσα Γειτονιάς, εντός  

του 2020. 

 

Η χρηματοδότηση της Ά Φάσης του Έργου γίνεται με δάνειο που έχει συνάψει ο Δήμος 

Μέσα Γειτονιάς. Το έργο θα κατασκευαστεί τόσο με κυβερνητική, όσο και με τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ 

316 

 

 

4. Διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού Βαθκειά σε γραμμικό πάρκο Β΄ Φάση στο Δήμο 

Αγίου  Αθανασίου €10  

 

Η προτεινόμενη πρόνοια είναι συμβολική και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε 

σχέση με μελέτες και μέρος των κατασκευαστικών εργασιών του πιο πάνω Έργου.  

Το έργο αφορά την συνέχεια της Ά Φάσης του Γραμμικού  πάρκου Βαθκειά το οποίο 

έχει ολοκληρωθεί στα όρια του Δήμου Μέσα Γειτονιάς εκτός από ένα τμήμα του γύρω 

στα 200μ.  Η  Β΄Φάση  έχει μήκος περίπου 600μ και  θα συνδεθεί με τον πεζόδρομο / 

ποδηλατόδρομο που προτείνεται στο μελοντικό οδικό δίκτυο και ο οποίος θα 

καταλήγει στον παραλιακό πεζόδρομο Λεμεσού.  

 

Η αρχική προκαταρκτική μελέτη της Β΄ Φάσης  (εντός Δημοτικών Ορίων Αγίου 

Αθανασίου) του έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Ο 

Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει την κατασκευή του, με ομάδα ιδιωτών 

συμβούλων μελετητών. Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα 

€1.500.000 περίπου και η διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υπολογίζεται 

στους 18 μήνες. 

 

Το έργο θα κατασκευαστεί τόσο με κυβερνητική, όσο και με τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 
 

 (Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατόδρομων»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

  

 (α) €750.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τις κατασκευαστικές εργασίες 

της Διαμόρφωσης της Κεντρικής Πλατείας της Κοινότητας Πελενδρίου μέσα από 

σχεδιασμένες επεμβάσεις αναδιοργάνωσης του δημόσιου χώρου. 

 

Η μελέτη του Έργου εκπονήθηκε από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές, το Έργο έχει 

χωριστεί σε φάσεις και αλλά γίνεται επικαιροποίηση / αναθεώρηση  της μελέτης από το 

Τ.Π.Ο για την Φάση Α’ ‘Διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας και των παρακείμενων 

δρόμων. Η δαπάνη της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.000.000 

περίπου.  

 

Η Φάση Β’ η οποία αφορά τη διαμόρφωση των παρακείμενων δρόμων, έχει 

προϋπολογιζόμενο κόστος €1.300.000. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την 

κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική 

συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Το προτεινόμενο ποσό στο  

MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €200.000 και για το έτος 2022 €50.000. 

 

(Άρθρο 08863.3  «Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και άλλων Χώρων») 

 

(β) €10 (συμβολική πρόνοια) για το έργο της Διαμόρφωσης της πλατείας Τροόδους.  

 

Το Έργο έχει κατασκευαστεί ως Πολεοδομικό και είχε τοποθετηθεί προσωρινός φωτισμός ο 

οποίος έχει  αντικατασταθεί με νέο σύγχρονο. Εκκρεμεί η εγκατάσταση οδικού φωτισμού 

στην πλατεία Τροόδους και στο παρακείμενο χώρο στάθμευσης.  
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Το Έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι στην περίοδο ευθύνης ελαττωμάτων και η προτεινόμενη 

συμβολική πρόνοια προορίζεται να καλύψει τυχόν δαπάνη για διευθέτηση του τελικού 

λογαριασμού του Έργου. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €10 και 

για το έτος 2022 €10. 

 (Άρθρο 08870.3 «Διαμόρφωση Πλατείας Τροόδους») 

 

 (γ) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το Έργο «Κατασκευή μικρού 

γραμμικού Πάρκου στον Άγιο Αθανάσιο (Χώρος Κεντρικής Πλατείας)».  

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για διευθέτηση του τελικού 

λογαριασμού του Έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση τεμαχίων που γειτνιάζουν με 

την Κεντρική Πλατεία, με τη δημιουργία πλακόστρωτων, καθιστικών χώρων και χώρων 

πρασίνου με σκοπό την αναβάθμιση του τοπίου και την ομαλή διακίνηση των πεζών στην 

εν λόγω περιοχή.   

 

Η μελέτη έχει ετοιμαστεί από το Δήμο Αγίου Αθανασίου σε συνεργασία με Ιδιώτη 

Μελετητή και ο φορέας υλοποίησης του Έργου είναι ο Δήμος Αγίου Αθανασίου. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018. 

 

Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στα €240.000 

περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι 

€10 και για το 2020 €10. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο τη κυβερνητική όσο 

και τη τοπική συνεισφορά με αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

  
 

 (Άρθρο 08894.3 «Διαμόρφωση Πάρκων»)  
 

 (δ) €500.030 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα:  

 

1. Ανάπλαση/διαμόρφωση ιστορικού πυρήνα Αγίας Φύλας €10 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με 

μελέτες του πιο πάνω Έργου. Το Έργο αφορά την ανάπλαση/διαμόρφωση της 

κεντρικής πλατείας της Αγίας Φύλας.  Στόχος του Έργου είναι η σύνδεση των 

ιστορικών/παραδοσιακών οικοδομών και των προτεινόμενων νέων κτιρίων και 

του ελεύθερου χώρου και η διαμόρφωση χώρων στάθμευσης για τη 

λειτουργική αναβάθμιση του πυρήνα του οικισμού. Το Έργο περιλαμβάνει 

επίσης προτάσεις για ένταξη χρήσεων γης στα υφιστάμενα κτίρια γύρω από 

την πλατεία όχι μόνο για τη διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του 

πυρήνα του οικισμού αλλά και για να καταστεί αυτό βιώσιμο και ελκυστικό 

για τους ντόπιους και τους επισκέπτες. 

Η μελέτη έχει ετοιμαστεί  από Ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές, οι οποίοι έχουν 

επιλεγεί μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Η συνολική δαπάνη του Έργου 

αναμένεται να ανέλθει στα €3.050.000 περίπου. Λόγω του μεγάλου χρονικού 

διαστήματος που έχει παρέλθει, η μελέτη επικαιροποιείται. Οι 

κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να αρχίσουν στο τέλος του 2020. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στον Προϋπολογισμό του 2020 είναι €10 και για το 

2021 €10. Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο 

και την τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

2. 

 

Ανάπλαση του παραδοσιακού Πυρήνα  του χωριού Απεσιά €500.010 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την κατασκευή 
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της ανάπλασης  των στενών δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα και ανάμεσα 

στα άλλα θα περιλαμβάνει υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, 

και προσθήκη αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. 

 Το Έργο με προϋπολογιζόμενο κόστος €1.500.000 αναμένεται να ξεκινήσει 

στο τέλος του 2019.  Για τον πυρήνα της Κοινότητας κατασκευάστηκαν ήδη 

δύο υποέργα, η πλατεία της Αγίας Ζώνης και του Αγίου Γεωργίου, τα οποία 

συγχρηματοδοτήθηκαν από το ευρωπαικό πρόγραμμα LEADER. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στον Προϋπολογισμό του 2021 είναι €800.010 και για 

το 2022 €50.010.  

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά. Η τοπική συνεισφορά εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση από το 

Υπουργικό Συμβούλιο σε 10% και κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα της Κοινότητας Άρσους – Φάση Β’ €10 

 

Η προτεινόμενη συμβολική πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες για τη 

μελέτη της Φάσης Β’ του Έργου που αφορά την κατασκευή διώροφου χώρου 

στάθμευσης και τη σύνδεσή του με την κατασκευασμένη Φάση Α’. Το Έργο 

θα καλύψει την ανάγκη του πυρήνα της Κοινότητας Άρσους για χώρους 

στάθμευσης. Η προμελέτη είχε ετοιμαστεί από το Τμήμα. Για την αναθεώρηση 

των σχεδίων και την παρακολούθηση της κατασκευής του Έργου έχει ζητηθεί 

από το ΚΣ να αναλάβει ως Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Έπαρχο 

Λεμεσού. 

 Η  Φάση Β΄ με προϋπολογιζόμενο κόστος €475.000 θα μπορούσε να 

ξεκινήσει στο τέλος του 2020.  Το προτεινόμενο ποσό στον Προϋπολογισμό 

του 2021 είναι €10 και για το 2022 €10. 

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την 

τοπική συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά 

κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.  

(Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχία Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08380 – Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

(α) €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες  

(i) για τη Διεύρυνση/ Βελτίωση/ Κατασκευή του δρόμου πρωταρχικής σημασίας από 

το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου µέχρι τον ποταµό  Έζουσας και τον παλιό δρόµο 

Πάφου – Λεμεσού. 

Η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών έγινε τον Ιούνιο του 2011 και έγινε προσωρινή 

παραλαβή το Νοέμβριο του 2014, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα η πρόσθετη 

κατασκευή δικτύου ομβρίων, η κατασκευή επιπρόσθετου τμήματος δρόμου ώστε να 

συμπληρωθεί το οδικό δίκτυο με τον παραλιακό  δρόμο παρά τον Κ.Ο.Τ. 

Γεροσκήπου και η φύτευση του δρόμου. 

(ii) για την κατασκευή της σύνδεσης της Λεωφόρου Αεροδρομίου προς τον Παραλιακό 

Δρόμο Ράνια – Κ.Ο.Τ.. 
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Η συνολική δαπάνη των έργων, υπολογίζεται στα €700.000. Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ 

για το έτος 2021 είναι €10 και για το έτος 2022 €10. Σύμφωνα με Απ.Υ.Σ. με αρ. 51.133 και 

ημερ 27.1.2000, το έργο θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου με κυβερνητική συνεισφορά. 

  (Άρθρο 08417.3 «Κατασκευή ∆ρόµου Πρωταρχικής Σηµασίας προς τον Αερολιμένα»). 

 

(β) €2.300.000 για τις κατασκευαστικές εργασίες της Α΄ Φάσης του πιο κάτω έργου 

και μέρους των κατασκευαστικών εργασιών της Β΄ Φάσης – κατασκευή κυκλικού κόμβου. 

 

Το Έργο αφορά την κατασκευή του Βόρειου Παρακαμπτήριου Δρόμου Γεροσκήπου και 

χωρίζεται σε δύο Φάσεις. 

 

Α΄ ΦΑΣΗ: H Φάση αυτή αφορά το τµήµα του δρόμου που εμπίπτει στα Δημοτικά Όρια 

Πάφου και της κοινότητας Κονιών, από τον ποταµό Λιµνάρκα, µέχρι τα όρια Πάφου – 

Γεροσκήπου. Η δαπάνη της Α΄Φάσης του έργου, υπολογίζεται στα €4.500.000.   

 

Β΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή αφορά το τµήµα του δρόµου που εμπίπτει στα Δημοτικά Όρια 

Γεροσκήπου και της Κοινότητας Αγίας Μαρινούδας, από το τέλος της Α΄ Φάσης, μέχρι τη 

συμβολή µε τον παλαιό δρόµο Πάφου - Λεµεσού.  Η κατασκευή του κυκλικού κόμβου 

εκτιμάται στις €500.000.  

Για τη Β΄ Φάση ετοιμάζονται κατασκευαστικά σχέδια από ιδιώτη μελετητή. Η δαπάνη της Β΄ 

Φάσης του έργου, υπολογίζεται να ανέλθει στα €4.500.000, περίπου  και προγραμματίζεται 

να αρχίσει το 2022. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €1.400.000 και για το έτος 2022 

€300.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά, τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08418.3  «Κατασκευή Βόρειου Παρακαμπτήριου ∆ρόµου Γεροσκήπου»). 

 

(γ) €50.000 για την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών του έργου.  

 

Πρόκειται για τη Λεωφόρο Ελλάδος και τμήμα της Ευαγόρα Παλικαρίδη στην Πάφο. Για το 

έργο αυτό έγινε παλαιότερα Ρυθμιστικό Σχέδιο από το τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και 

πρόσφατα έγινε το εκσυγχρονισμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο από το Δήμο Πάφου, το οποίο 

εγκρίθηκε στις αρμόδιες Επιτροπές. Το έργο θα προωθηθεί όταν λυθεί η διαφωνία με την 

Κεντρική διαχωριστική νησίδα. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €500.000 και για το έτος 2022 

€1.000.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά, τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08424.3 «Βελτίωση του Κύριου Δρόμου από Πάφο προς Πόλη Χρυσοχούς»). 

 

(δ) €200.000, για την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών του κόμβου στη συμβολή με 

την οδό Ιπποκράτους. 

 

Το συνολικό Έργο αφορά τη Βελτίωση της Β΄ Φάσης του δρόμου (από πλατεία Γεροσκήπου 

μέχρι τα όρια της Κολώνης) και της Γ΄ Φάσης (από το τέλος της Β΄ Φάσης μέχρι τη συμβολή 

με Βόρειο Παρακαμπτήριο Δρόμο Γεροσκήπου και το Βόρειο σκέλος του δρόμου προς τον 

Αερολιμένα Πάφου). Η κατασκευή του κόμβου προγραμματίζεται να αρχίσει το 2018.  

 

Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης του συνολικού έργου ανέρχεται στα €4.000.000, ενώ 

της αναφερόμενης συμβολής στις €500.000.   
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Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €200.000 και για το έτος 2022 

€100.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά, τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08451.3 «Βελτίωση του Τµήµατος του Κύριου ∆ρόµου Λεµεσού – Πάφου το 

οποίο περνά µέσα από τη Γεροσκήπου»). 

 

(ε) €10 (συμβολική πρόνοια).  

 

Το συνολικό Έργο χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις: 

 

Α΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από το Νότιο Παρακαμπτήριο Δρόμο 

Πάφου, μέχρι τη συμβολή με τη Λεωφόρο Απ. Παύλου (Λεωφ. Αγ. Αργύρων).  Η Φάση αυτή 

έχει ολοκληρωθεί. 

 

Β΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή µε τις  Λεωφόρους 

Απ. Παύλου και Αγ. Αναργύρων, µέχρι τα όρια Πάφου-Χλώρακας (Λεωφ. Τάφων των 

Βασιλέων). Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τη Φάση αυτή, έγινε στις 23 

Απριλίου 2013. Λόγω των διαφόρων καθυστερήσεων που παρουσιάστηκαν το Έργο 

ολοκληρωθηκε τον Αύγουστο του 2016 και παρέμεινε σε εκκρεμότητα ο τελικός 

λογαριασμός. Το συνολικό κόστος του Έργου υπολογίζεται στα  €15.000.000 περίπου.  

 

Γ΄ ΦΑΣΗ: Η Φάση αυτή, αφορά το τμήμα του δρόμου από τα όρια Πάφου -Χλώρακας µέχρι 

την περιοχή «Πότιµα» και προγραμματίζεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2022. 

 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €20.000 και για το 2022 είναι 

€300.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5, θα διατεθεί για κάλυψη των πιο πάνω αναγκών του 

έργου, αφού πρώτα η τοπική συνεισφορά κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08452.3 «Κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από το Νότιο 

Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και μέχρι το 

Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων»).  

 

(στ) €10 (συμβολική πρόνοια).  
 

Το Έργο αφορά τη διεύρυνση και βελτίωση της λεωφόρου Μ. Κυπριανού στην Πέγεια από 

τη συμβολή της µε την Λεωφόρο Αγίου Γεωργίου και Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων 

μέχρι τον πυρήνα του Δήμου και μέρος της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου από τη συμβολή με 

τη  Λεωφόρου Μ. Κυπριανού, Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων μέχρι τον Παρακαμπτήριο 

Δρόμο Πέγειας. Η Α Φάση του Έργου, που προωθείτε σε αυτό το στάδιο αφορά την 

κατασκευή του τμήματος της Λεωφόρου Μ. Κυπριανού.  
 

Για το δρόμο αυτό έχει ετοιμαστεί ρυθμιστικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από τους αρμόδιους 

φορείς και βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών σχεδίων και της 

αξιολόγησης του σημειώματος Έργου (PCN). Η προκαταρκτική εκτίμηση της δαπάνης για το 

έργο ανέρχεται στα €4.500.000. 
 

Η υλοποίηση της Λεωφόρου Μ. Κυπριανού αναμένεται να αρχίσει περί τα τέλη του 2020 και 

να ολοκληρωθεί τέλος του 2021.  
 

Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €300.000 και για το έτος 2022 

€500.000. Η πρόνοια του άρθρου καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά με αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08485.3 «Διεύρυνση/Βελτίωση της Λεωφόρου Μ. Κυπριανού και Αγίου 

Γεωργίου στην Πέγεια»). 
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(ζ) €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης των 

κατασκευαστικών εργασιών της Διεύρυνσης/Βελτίωσης του δρόμου που συνδέει  την 

οικιστική περιοχή με την τουριστική περιοχή  Γεροσκήπου, ο οποίος καταλήγει στον κυκλικό 

κόμβο της λεωφόρου προς το Διεθνή Αερολιμένα Πάφου, παρά το αγρόκτημα Γερμανίνας.  

 

Το έργο καθυστέρησε να ξεκινήσει γιατί υπήρχε καθυστέρηση λόγω προσφυγής στην 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί υπολογίζεται να ανέλθει στα 

€4.000.000.  Το προτεινόμενο ποσό στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι €1.000.000 και για το 

έτος 2022 €500.000. Η πρόνοια του άρθρου αφορά τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 4/5 προς 1/5. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο 

της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08490.3 «Κάθετος Δρόμος που συνδέει το Κέντρο της Γεροσκήπου με την 

Τουριστική Περιοχή»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08550 – Πεζόδρομοι και Ποδηλατόδρομοι 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.100.010 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τα πιο κάτω έργα:  
 

1. Παραλιακός Πεζόδρομος στην Πόλη Χρυσοχούς €300.000  
 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με την 

ολοκλήρωση της κατασκευής του πιο πάνω Έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του 

παραλιακού μετώπου της Πόλης  Χρυσοχούς με την κατασκευή παραλιακού 

πεζόδρομου, μικρών πλατειακών χώρων και την εγκατάσταση φωτιστικών και αστικού 

εξοπλισμού. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου κατά μήκος των 

ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου του Δήμου και η σύνδεσή του 

κατασκηνωτικού χώρου με την λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί.  

Η μελέτη του Έργου ετοιμάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η 

συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στις €500.000 περίπου. Η πρόνοια 

του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. Το προτεινόμενο ποσό στο  MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €50.000 και για 

το έτος 2022 €10. 

 

2. Παραλιακός Πεζόδρομος Πέγειας €800.000  
 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σε σχέση με τη μελέτη και 

μέρος των κατασκευαστικών εργασιών του πιο πάνω Έργου. To Έργο αφορά τη 

διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πέγειας με την κατασκευή 

πεζόδρομου/ποδηλατόδρομου, πλατειακών χώρων και τοπιοτέχνηση χώρων πρασίνου 

και θα υλοποιηθεί σε φάσεις. Κύριος στόχος του είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου 

και αναψυχής κατά μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου 

του Δήμου και πρόσβασης στην παραλία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της 

περιοχής. 
 

Η Α’ Φάση έχει μήκος 1.5 χλμ, αρχίζει από τα όρια με την κοινότητα Κισσόνεργας.  

Η μελέτη του Έργου είχε ετοιμαστεί αρχικά από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

και ο Δήμος Πέγειας ως Αναθέτουσα Αρχή, με ομάδα ιδιωτών συμβούλων μελετητών, 

θα αναλάβει την ολοκλήρωση των εγγράφων προκήρυξης διαγωνισμού για κατασκευή 

του, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη του 

Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.500.000 περίπου. Το προτεινόμενο ποσό στο  

MΔΠ, για το έτος 2021 είναι €300.000 και για το έτος 2022 €100.000. Η πρόνοια του 

άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική συνεισφορά µε 

αναλογία 2/3 της 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας. 
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3. Παραλιακός Πεζόδρομος Κισσόνεργας €10  

 

To Έργο αφορά τη διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου της κοινότητας Κισσόνεργας 

με την κατασκευή πεζόδρομου και πλατειακών χώρων και θα υλοποιηθεί σε  Φάσεις. 

Κύριος στόχος του Έργου είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου και αναψυχής κατά 

μήκος των ήδη αναπτυγμένων περιοχών του παραλιακού μετώπου της κοινότητας και η 

σύνδεση του με τον υφιστάμενο παραλιακό δρόμο για το κοινό που επισκέπτεται την 

περιοχή.  Η Α΄ Φάση έχει μήκος 2 χλμ και αρχίζει από τα όρια με την κοινότητα 

Λέμπας. 

 

Η μελέτη του Έργου έχει ανατεθεί από το Κοινοτικό Συμβούλιο σε Ιδιώτες Συμβούλους 

Μελετητές. Η συνολική δαπάνη της Α΄ Φάσης του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα 

€1.500.000  περίπου.  

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

 

(Άρθρο 08557.3 «Κατασκευή Πεζόδρομων/ Ποδηλατόδρομων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08850 – Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

1. (α) €600.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σε σχέση με τη μελέτη και  των 

κατασκευαστικών εργασιών της Ά Φάσης του Έργου, Διαμόρφωση της Κεντρικής 

Πλατείας Κουκλιών. 

 

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας Κουκλιών, την πεζοδρόμηση 

των δρόμων που την περιβάλλουν, καθώς και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης Η 

μελέτη μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων γύρω από 

την εκκλησία για τη δημιουργία χώρων υγιεινής. Κύριοι στόχοι του Έργου είναι η 

ανάδειξη της κεντρικής πλατείας που περιλαμβάνει την εκκλησία του χωριού και 

γειτνιάζει με τον σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο των Κουκλιών, η ενδυνάμωση του 

κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου της πλατείας καθώς και η οργανική σύνδεσή της με 

όλα τα σημεία αναφοράς της Κοινότητας. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και 

εντάσσεται στη ζώνη UNESCO. 

 

Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €2.000.000 περίπου. Η 

πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. Το  προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€800.000 και για το έτος 2022 €100.000. 

(Άρθρο 08863.3 «Διαμόρφωση, Ανάπλαση και Πεζοδρομοποίηση Πλατειών και 

Άλλων Χώρων») 

 

(β) €10 (συμβολική πρόνοια) για τη Φάση Β΄, του Έργου της Διαμόρφωσης των χώρων 

κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο στο Λατσί.  

 

Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου της νέας λιμενολεκάνης του 

αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί και θα περιλαμβάνει 3 Φάσεις. Η Φάση Α' η οποία 
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έχει ήδη ολοκληρωθεί, περιλάμβανε διαμόρφωση του χώρου μπροστά από τα 

εστιατόρια.  

 

Η Φάση Β' περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και δαπεδόστρωση του χερσαίου χώρου, την 

κατασκευή παρατηρητηρίου, την τοπιοτέχνηση χώρου πρασίνου, τη δημιουργία χώρου 

στάθμευσης, την αντικατάσταση υφιστάμενων και προσθήκη νέων φωτιστικών. 

 

Η Φάση Γ' περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του ανοικτού χώρου περιμετρικά από τα 

υφιστάμενα κτήρια της Λιμενικής  και τις παλιές αποθήκες. Κύριος στόχος του Έργου 

είναι η δημιουργία χώρου περιπάτου και αναψυχής στην λιμενολεκάνη για τους δημότες 

και τους επισκέπτες της περιοχής. Η μελέτη της Φάσης Γ' ετοιμάζεται από το Τμήμα 

Πολεοδομίας και Οικήσεως. Η συνολική δαπάνη της αναμένεται να ανέλθει στο 

€1.000.000  περίπου.  

 

Η πρόνοια του άρθρου αυτού  καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 08873.3  «Σχέδιο Διαμορφώσεως Χώρων κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο 

στο Λατσί»). 

 

(γ) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για το πιο κάτω έργο:  

 

1. Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου Γεροσκήπου: €150.000 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες σε σχέση με τις 

κατασκευαστικές εργασίες του Έργου. Το Έργο αφορά τη διαμόρφωση και ανάπλαση 

των δρόμων του παραδοσιακού πυρήνα του Δήμου καθώς και τη δημιουργία χώρων 

στάθμευσης. Κύριος στόχος του Έργου είναι η οργανική σύνδεση τους με όλα τα 

σημεία αναφοράς του Δήμου, όπως το Δημαρχείο, η κεντρική πλατεία και η αρχαία 

εκκλησία. 

 

Η συνολική δαπάνη του Έργου αναμένεται να ανέλθει στα €1.800.000 περίπου. Η 

πρόνοια του άρθρου αυτού καλύπτει τόσο την κυβερνητική όσο και την τοπική 

συνεισφορά µε αναλογία 2/3 προς 1/3. Η τοπική συνεισφορά κατατίθεται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας. Το  προτεινόμενο ποσό, στο ΜΔΠ για το έτος 2021 είναι 

€1.000.000 και για το έτος 2022 €650.000. 

   (Άρθρο 08895.3 «Ανάπλαση Παραδοσιακών Πυρήνων/Ιστορικών Κέντρων») 

 

  

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 - Δαπάνες Διαχείρισης Κυβερνητικών Οικισμών για   

Εκτοπισμένους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτήπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €19.950 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τηλεφωνικά τέλη των 

γραφείων που βρίσκονται στους κυβερνητικούς οικισμούς των Κλάδων Διαχείρισης 

/Συντήρησης και Κατασκευών. 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»). 
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(β) €5.225 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για λογαριασμούς της ΑΗΚ για 

τα Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στους κυβερνητικούς οικισμούς.  

(Άρθρο 03023.2 «Φωτισμός Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

(γ) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν δημοσιεύσεις 

αγγελιών για προσφορές, αναδόμησης – επιδιόρθωσης των κυβερνητικών οικισμών, 

ενοικιάσεις καταστημάτων, κλπ.  

(Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €80.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τους λογαριασμούς της ΑΗΚ για τους κοινόχρηστους χώρους (σκάλες και 

ανελκυστήρες) σε όλους τους Κυβερνητικούς Οικισμούς. 

(Άρθρο 03053.2 «Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €49.400 που προορίζονται 

να καλύψουν την αγορά καυσίμων και λιπαντικών για τα πέντε (5) βυτιοφόρα που διαθέτει το 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.  

(Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και /ή Λιπαντικών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €3.950.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιδιόρθωσης και συντήρησης των οικιστικών 

μονάδων και εμπορικών κέντρων κυβερνητικών οικισμών ως ακολούθως:  

    

1. Συμβόλαια Γενικής Συντήρησης για τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Ελεύθερης 

Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου 

2. Τμήμα Δημοσίων ΄Εργων (επιδιορθώσεις οικιστικών μονάδων σε όλους τους 

Κυβερνητικούς Οικισμούς και άλλες οικοδομικές εργασίες) 

3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Έλεγχος και συντήρηση 

Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς για Ανελκυστήρες)  

4. Πληρωμή κοινοχρήστων για κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες 

συμπεριλαμβανομένου νερού, ΑΤΗΚ κλπ.   

5. Παροχή οικονομικής βοήθειας σε δικαιούχους με έγκριση του Υπ. Εσωτερικών για 

ανέγερση επιπλέον αποχωρητηρίου, υπνοδωματίου, ντούζ κλπ 

6. Καταβολή ενοικίου σε αδειούχους των οποίων οι οικιστικές μονάδες έχουν 

κατεδαφιστεί ή θα κατεδαφιστούν π.χ. (Αγ. Ελευθέριος, Στρόβολος ΙΙΙ, Αγ. Μάμας) 

7. Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με νέα από αλουμίνιο και διπλό υαλοπίνακα, 

σε Προσφυγικούς Οικισμούς Παγκύπρια 

8. Επιδιόρθωση πολυκατοικίας παρόδου Πιαλέ Πασιά 

9. Επιδιόρθωση στατικού φορέα στους οικισμούς Κόκκινες, Πλατύ, Αθαλάσσα κ.α.) 

10. Χώροι στάθμευσης 

(Άρθρο 03303.2 «Συντήρηση Κατοικιών») 
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Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €130.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας βιολογικών 

συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και αποχετευτικών συστημάτων σε Κυβερνητικούς 

Οικισμούς και Συνοικισμούς Αυτοστέγασης, καθώς επίσης και διάφορες αλλαγές αντλιών, 

συστημάτων φυσητήρων διασωληνώσεων, ηλεκτρονικών πινάκων κ.λπ. που λόγω γήρανσης 

χρειάζονται αντικατάσταση, ως ακολούθως: 

1. Κοφίνου (συντήρηση και λειτουργία βιολογικού σταθμού ) 

2 Συντήρηση και λειτουργία βιολογικής μονάδας στο Αρεδιού  

3. Συντήρηση και λειτουργία Βιολογικού Σταθμού Λειβαδιών  

4. Αγγλισίδες (συντήρηση για βιολογική μονάδα) 

5. Συντήρηση αγωγών και αντλιοστασίων Αποχετευτικών Συστημάτων 

 

(Άρθρο 03379.2 «Συντήρηση Βιολογικών Συστημάτων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους: 

 

(α) €388.406 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών     

Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών,Τεχνικών και Επιμετρητή  Ποσοτήτων για επισκευή, 

συντήρηση και αναδόμηση κυβερνητικών οικισμών.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

(β) €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

1. πληρωμή δικαιωμάτων απόρριψης λυμάτων 

2. πληρωμή ιδιωτών για κένωση απορροφητικών λάκκων, σηπτικών δεξαμενών και  

3. αγορά καυστικής σόδας.  

(Άρθρο 03609.2 «Κένωση Σηπτικών Βόθρων»). 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 –ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, συμβολική πρόνοια ύψους 

€10 και αφορά δαπάνη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στον αγροτουριστικό τομέα, με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων 

σε ήπιες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχουν επίκεντρο την ανάδειξη και τον 

εμπλουτισμό των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών στοιχείων της υπαίθρου και την 

προστασία και προβολή του παραδοσιακού χαρακτήρα και της αυθεντικότητας της υπαίθρου 

και κατ’ επέκταση του πολιτιστικού προσώπου της Κύπρου. Η χρηματοδότηση του Σχεδίου 

θα γίνει από πόρους της Ε.Ε. καθώς και εθνικούς.  Το συνολικό ποσό που αναμένεται ότι θα 

διατεθεί για το σχέδιο αναμένεται να είναι της τάξης των €2 εκ. (συνολικά για την τριετία 

2018 - 2020). 

(Άρθρο 05117.3 «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων προς Μικρές και Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις για Προώθηση Εναλλακτικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

Αγροτουρισμού»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 –ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08780 – Αλιευτικά Καταφύγια 

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα εμβαστεί ποσό από την ΓΔ ΕΠΣΑ που προορίζεται να καλύψει 

τις δαπάνες του έργου της Διαμόρφωσης του αλιευτικού καταφυγίου και του ποταμού στο 

Λιοπέτρι. 

 

Το έργο έχει σκοπό τη δημιουργία ενός Εθνικού Πάρκου με περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Βασικοί στόχοι του Έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς και η ομαλότερη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου. 

 

Λόγω  της σημαντικότητας και της μεγάλης αισθητικής και οικολογικής αξίας της περιοχής 

έχει διεξαχθεί με βάση Απ.Υ.Σ. με αρ.61.928 και ημερ. 27/04/2005 και με αρ. 66.129 και 

ημερ.4/10/2007 αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σε δυο φάσεις (Α΄Φάση-Γενικός 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών και Β’ Φάση Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός),  

μέσα από τον οποίο έχει επιλεγεί συγκεκριμένη ομάδα συμβούλων μηχανικών για την 

ετοιμασία της απαιτούμενης μελέτης και ακολούθως την επίβλεψη των κατασκευαστικών 

εργασιών. 

 

Λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης αποφασίστηκε ο διαχωρισμός του έργου σε δύο 

φάσεις (Α΄ και Β ΄Φάση), ώστε το έργο να υλοποιηθεί τμηματικά με τη Φάση Α’ να 

περιλαμβάνει κυρίως τις εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου 

η οποία έχει εγκριθεί για συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Κονδύλια του Άξονα Αλιείας 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020. Ο Διαγωνισμός για την υλοποίηση 

του Έργου έχει προκηρυχτεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί. 

 

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα €6.600.000 και οι εργασίες υλοποίησης 

αναμένεται να αρχίσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2019.  

 

 Η δαπάνη για τη διεξαγωγή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, καθώς και την ετοιμασία της 

σχετικής μελέτης θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την Κυπριακή Δημοκρατία, 

σύμφωνα με την Απ.Υ.Σ. με αρ. 61.928 και ημερ. 27/4/2005. 

(Άρθρο 08782.3 «Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€3.570 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή ετήσιου επιδόματος φιλοξενίας προς τον Αν. 

Διευθυντή. (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»). 

  

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €260.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης: 

1. Υπαλλήλων του Τμήματος που εργάζονται υπερωριακά στα οδοφράγματα, Λήδρα 

Πάλλας, Αγίου Δομετίου, Οδού Λήδρας και του νέου οδοφράγματος Δερύνειας,  

2. Υπαλλήλων του Τμήματος που εργάζονται υπερωριακά λόγω συσσωρευμένης εργασίας 

και των καθυστερήσεων στο Τμήμα.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

(β) €75.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Τμήματος και των ατόμων που εργάζονται υπερωριακά για εξέταση αιτήσεων για 

πολιτογράφηση (Μ.127) και εγγραφή (Μ.125) κυπρίων πολιτών και για ετοιμασία επιστολών/ 

σημειωμάτων που προκύπτουν, με σκοπό την αντιμετώπιση της συσσωρευμένης εργασίας και των 

καθυστερήσεων. 

(Άρθρο 02262.2 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»).  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €110.285 που 

προορίζονται να καλύψουν τα βασικά ωρομίσθια τεσσάρων (4) καθαριστριών, δύο (2) 

αχθοφόρων/κλητήρων, δύο (2) εργατών αποθήκης,  εννέα (9) αχθοφόρων/κλητήρων/εργατών 

αποθήκης, τεσσάρων (4) αχθοφόρων/κλητήρων/εκτυπωτών καθώς επίσης και τριών (3) εργατών 

κατασκευής του Τμήματος. (Άρθρο 02302.2  «Ωρομίσθιο Προσωπικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€1.045 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα αποζημίωσης/μετάβασης του Αν. Διευθυντή και 

Λειτουργών του Τμήματος για υπηρεσιακούς λόγους σε βάση χιλιομετρική απόσταση. Η αύξηση 

οφείλεται στη συχνότερη μετακίνηση σε άλλες υπηρεσίες λόγω των αυξημένων εργασιών του 

Τμήματος (π.χ. μετάβαση στη Νομική Υπηρεσία, λόγω αυξημένου όγκου προσφυγών, η μετάβαση 

σε απομακρυσμένα οδοφράγματα για παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού κ.α.) και η αύξηση στην 

τιμή των καυσίμων. (Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 
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Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) €71.250 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

Μόνιμες Επιτροπές 

  

α. Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα για την εμπορία προσώπων (προεδρεύει ο 

Υπουργός Εσωτερικών) η οποία λειτουργεί δυνάμει του περί Καταπολέμησης 

της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των 

Θυμάτων Νόμου του 2014 (Ν.60(Ι)/2014). Οι πιστώσεις του παρόντος 

κονδυλίου θα διατίθενται για:  

(i) δραστηριότητες της Επιτροπής και του Υπουργείου Εσωτερικών 

(δημοσιότητα / εκστρατείες, έκδοση διαφωτιστικού υλικού, ετήσιας 

έκθεσης και Σχεδίου Δράσης,  συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς 

συναντήσεις και συνέδρια/σεμινάρια στο εξωτερικό, διοργάνωση 

συνεδρίων στην Κύπρο, χρηματοδότηση Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, Οργανισμών και άλλων φορέων, μεταφράσεις, φιλοξενία 

ξένων εμπειρογνώμόνων/ αντιπροσωπειών, αμοιβή/ δικαιώματα 

εμπειρογνωμόνων για διεξαγωγή μελετών και προγραμμάτων 

κατάρτισης, υλοποίηση Σχεδίου Δράσης, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, 

συνεδρίων, εργαστηρίων κλπ σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία/ 

Τμήματα/ Υπηρεσίες/  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ, συμμετοχή σε 

συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσεις κατά της 

εμπορίας ανθρώπων) και τυχών άλλες δράσεις όπως προβλέπονται από τη 

σχετική νομοθεσία.   

 

28.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) απονομή αποζημίωσης θυμάτων εμπορίας προσώπων και των δράσεων 

που προνοούνται στον σχετικό Νόμο.  

 

 

14.250 

β. Συμβουλευτική Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής του 

Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών που διαμένουν νόμιμα και 

για χειρισμό των θεμάτων ευρύτερα που αφορούν την πολιτική ένταξης 

μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία (Απ. Υ.Σ. Αρ.72.672, ημερ. 10.10.2011). 

  

28.500 

 

 

 

 

 Σύνολο 71.250 

 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές»)  
 

(β) €66.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα απελάσεων/επιστροφών αλλοδαπών, που 

εισέρχονται ή/και διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία ή που ο Λειτουργός Μεταναστεύσεως 

κρίνει αναγκαία την απέλαση/επιστροφή τους, καθώς και τα έξοδα που αφορούν πιθανά πρόστιμα 

εάν δεν ταξιδέψει ο αλλοδαπός. Επίσης καλύπτονται τα επιδόματα συντήρησης και διανυκτέρευσης 

των συνοδευόντων αστυνομικών καθώς και έξοδα τα οποία συνδέονται με την απέλαση/επιστροφή 

όπως π.χ. εξασφάλιση ταξιδιωτικών εγγράφων, μεταφορές κοκ. Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια 

για  εθελούσιες επιστροφές και για χρηματικά κίνητρα σε υπό επιστροφή/απέλαση αλλοδαπούς. 

(Άρθρο 03107.2 «Έξοδα Επαναπατρισμού και Απελάσεων»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

(α) τυχόν σοβαρά, έκτακτα, επείγοντα έξοδα συντήρησης των υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων για διασφάλιση της βασικής ασφάλειας και της υγείας του προσωπικού και 

των επισκεπτών, 
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(β) έξοδα μετακόμισης ολόκληρου του Τμήματος σε νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, μέχρι το 

Μάιο του 2020, βάσει Απ. Υ.Σ. ημερ. 13.2.2019, λόγω της ανέγερσης, στο χώρο που 

στεγάζεται σήμερα το Τμήμα, του νέου Κυπριακού Μουσείου.   

(Άρθρο 03319.2 – «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €45.506 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων, ως αναλύονται πιο κάτω: 

 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

  

(α) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Διευθυντή και των 

Λειτουργών του Τμήματος σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

συνέδρια για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

(Άρθρο 03523.2  «Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες εργασία της Ε.Ε.») 
  

(β) €35.625 που  προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μετάβασης: 

1. Λειτουργών του Τμήματος για συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 

του Διεθνούς Φόρουμ για τη Μετανάστευση και Ανάπτυξη και του Διεθνούς Διαλόγου 

για τη Μετανάστευση (€14.250).  

2. Λειτουργών για την εγκατάσταση σταθμών λήψης βιομετρικών στοιχείων στις 

προξενικές αρχές της Δημοκρατίας (€14.250). 

3. Λειτουργών του Τμήματος για συναντήσεις με την Ανάδοχο εταιρεία για θέματα που 

αφορούν τη Σύμβαση για έκδοση διαβατηρίων, ταυτοτήτων και αδειών διαμονής 

Α/Α Συμβόλαιο Εταιρεία  Περιγραφή υπηρεσίας € 

1. C.2017/02/MOI Hellenic Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού 

και λογισμικού για το Σύστημα Αρχείου 

Πληθυσμού και Μετανάστευσης και άλλα 

μικρότερα μηχανογραφικά συστήματα του 

Υπουργείου Εσωτερικών 

25.036 

Πρόσθετες Υπηρεσίες συντήρησης/ 

υποστήριξης 

4.760 

Σύνολο (1) 29.796 

2. C.2017/03/MOI/

CRMD 

Talent 

Team 

Συντήρηση εφαρμογής η-ΣΑΠ του 

Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

Μετανάστευσης 

8.330 

Πρόσθετες Υπηρεσίες συντήρησης/ 

υποστήριξης 

2.380 

Σύνολο (2) 10.710 

3.  Διάφορες 

εταιρείες 

Έκτακτα/Απρόβλεπτα (π.χ συντήρηση 

εξοπλισμού που δεν καλύπτεται από 

συμβόλαιο συντήρησης) 

5.000 

Σύνολο με ΦΠΑ   45.506 
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συμπεριλαμβανομένων αναγκών σχεδιασμού/επιθεώρησης και έγκρισης των εγγράφων 

αυτών (€7.125). 

 

(Άρθρο 03531.2 – «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) €156.750 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών: 

1. Για την αγορά υπηρεσιών, για υλοποίηση δράσεων μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού 

του Τμήματος. 

2. Για τη δημιουργία “exchange interface” μεταξύ του Συστήματος Αρχείου Πληθυσμού και 

των παρόχων για την έκδοση η-ταυτοτήτων και η-υπογραφών, καθώς και για όλες τις 

αναγκαίες αλλαγές στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού για την έκδοση των η-ταυτοτήτων. 

3. Για την αγορά υπηρεσιών ασφαλείας, δεδομένων των αυξημένων αναγκών σε φυσική 

ασφάλεια τόσο του προσωπικού όσο και της περιουσίας του Τμήματος, λόγω των 

αρμοδιοτήτων του Τμήματος και της ιδιαιτερότητας των υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

    

(β) €101.745 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών για υπηρεσίες 

διερμηνείας τουρκικής γλώσσας στο ΤΑΠΜ και στις  Επαρχιακές Διοικήσεις  (Απ.Υ.Σ. 

ημερομηνίας 9.06.2011). 

 (Άρθρο 03592.2 «Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα για Ανακρίσεις ή Μεταφράσεις και Άλλων  

Υπηρεσιών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για:  

 

1. επιστροφές εγγυητικών που κατατέθηκαν στο Τμήμα ως πιθανά έξοδα επαναπατρισμού 

και που μετά την παρέλευση έξι χρόνων μεταφέρονται στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας, και 

 

2. επιστροφές χρημάτων που κατατέθηκαν από άτομα τα προηγούμενα χρόνια για διάφορα 

θέματα και μετά την εξέταση των υποθέσεων αποφασίζεται ότι πρέπει να τους 

επιστραφούν.  

(Άρθρο 03932.2 «Επιστροφές Άλλων Εσόδων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €30.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των δαπανών 

λειτουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κύπρο. 

 (Άρθρο 04159.2 «Γραφείο Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) €50.000 για αγορά εξοπλισμού για υλοποίηση του έργου Έργο η-Ταυτότητα. (Άρθρο 

07653.3  «Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») 
 

 (β) €6.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά/ αντικατάσταση 

περιφερειακών φωτοτυπικών μηχανών. (Άρθρο 07654.2  «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου») 

 

Υποομάδα Δαπανών 07700 – Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.356.567 που 

προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια/ ανανέωση/ αναβάθμιση/ εγκατάσταση/ συντήρηση/ 

υποστήριξη του συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό) έκδοσης διαβατηρίων, ταυτοτήτων και 

αδειών διαμονής και του συστήματος λήψης βιομετρικών στοιχείων στην Κύπρο και σε προξενικές 

αρχές της Δημοκρατίας, τον σχεδιασμό και την προμήθεια διαβατηρίων, ταυτοτήτων, αδειών 

διαμονής, την προμήθεια αναλωσίμων και αδειών/δικαιωμάτων χρήσης, δημιουργία 

κρυπτογραφικού και άλλου υλικού για έλεγχο συμμόρφωσης ηλεκτρονικών εγγράφων από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταστροφή μη χρησιμοποιήσιμων αποθεμάτων, και τη 

συντήρηση/υποστήριξη του συστήματος του ενιαίου σημείου επαφής (SPOC - Single Point of 

Contact) για την ανταλλαγή πιστοποιητικών για τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων, κ.λπ.  

(Άρθρο 07701.2 «Αγορά Αρχειακού Υλικού») 
 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 71 – ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 33520 - Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €142.500 για 

κάλυψη όλων των δαπανών που αφορούν στις δραστηριότητες του Εθνικού Σημείο Επαφής για το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ). Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει οριστεί με απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου ως το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για το  Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Μετανάστευσης (ΕΔΜ), το οποίο δημιουργήθηκε με βάση την Απόφαση του Συμβουλίου 

2008/381/ΕΚ, με στόχο την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών 

οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και το 

άσυλο, με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών 

για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχθεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στους τομείς αυτούς. Με βάση την ίδια απόφαση, η Επιτροπή χορηγεί επιδοτήσεις 

λειτουργίας στα εθνικά σημεία επαφής, βάσει των αιτήσεων επιδότησης που υποβάλλουν τα εθνικά 

σημεία επαφής.  

 

Καλύπτονται όλες οι δαπάνες που αφορούν στις δραστηριότητες του ΕΣΕ για το ΕΔΜ, όπως 

συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια/ συναντήσεις στο εξωτερικό, διοργάνωση συνεδρίων/ 

σεμιναρίων/ ημερίδων στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τυχόν προσκεκλημένων 

εμπειρογνωμόνων, δράσεις δημοσιότητας, προωθητικό υλικό, εκστρατείες, μελέτες, εκδόσεις, 

εξοπλισμός, αναλώσιμα και οποιαδήποτε άλλη συναφή με τις δραστηριότητες του ΕΔΜ ή/και του 

ΕΣΕ του ΕΔΜ δαπάνη ή/και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα περιλαμβάνεται στην συμφωνία 

συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για αγορά 

υπηρεσιών ή/ και δαπάνες προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων υπερωριών, για τις πιο πάνω 

δραστηριότητες. 

 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1610 - ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ  

 
332 

 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100  - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.100 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα φιλοξενίας του Διευθυντή του 

Τμήματος.  (Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τα επιδόματα που αταβάλλονται σε είκοσι (20) 

Ασκούμενους Διπλωματούχους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στον Κλάδο Αγροτικής 

Τοπογραφικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία 

καθορίστηκαν σε €260 το μήνα, σύμφωνα με την έγκριση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 

και Προσωπικού με αρ. φακ. 13.20.006 και ημερ. 15/09/2011. 

(Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων»). 
 

   

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού που εργάζεται, πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας του, για συμπλήρωση τόσο 

των τρεχουσών, όσο και των καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν σε όλους του 

Κλάδους του Τμήματος, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας διαμερισμάτων, οικοπέδων και 

κατοικιών σε συγκροτήματα αναπτύξεως, για την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών 

Γης και την υλοποίηση άλλων τρεχουσών έργων πληροφορικής. 

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Aμοιβή») 

 
(β) €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή, σε 

κτηματολογικούς υπαλλήλους που θα απασχοληθούν, πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας 

τους, για διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων που εκκρεμούν στους διάφορους 

Κλάδους/Τομείς του Τμήματος, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας διαμερισμάτων, οικοπέδων 

και κατοικιών σε συγκροτήματα αναπτύξεως, για την μηχανογράφηση των αρχείων του 

Τμήματος και για την επαναχωρομέτρηση. 

(Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»)  
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300  - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02460 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Ωρομίσθιου 

Κυβερνητικού Προσωπικού  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του 

ωρομίσθιου προσωπικού που βοηθά τους Κτηματολόγους, Χωρομέτρες και Σχεδιαστές, που 

εργάζονται υπερωριακά στα διάφορα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, για τη διεκπεραίωση 

καθυστερημένων υποθέσεων, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και για την 

επαναχωρομέτρηση. (Άρθρο 02461.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)  
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(β) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν την κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή του 

ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, που βοηθά τους Κτηματολόγους, Χωρομέτρες και 

Σχεδιαστές, που εργάζονται υπερωριακά στα διάφορα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, για 

τη διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων, για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και για την 

επαναχωρομέτρηση. (Άρθρο 02462.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 
 

(α) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τις τηλεφωνικές κλήσεις, και τα μηνιαία τέλη για 

την λειτουργία των μόνιμων δορυφορικών σταθμών G.P.S.  

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα»)  

 

(β) €1.600.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή ενοικίων, βάσει συμβολαίων, για 

τα κτίρια που στεγάζονται τα γραφεία του Τμήματος ως ακολούθως: 

 
 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.945 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη λειτουργία του Συμβουλίου 

Κτηματογράφησης Κύπρου.  

€ 

1.  Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Συμβουλίου Κτηματογράφησης Κύπρου 1.235 

2.  Αμοιβή Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου για συνεδριάσεις  

     (4 Μέλη x 5 Συνεδριάσεις x €70) 1.330 

3.  Οδοιπορικά              380 

     Σύνολο    2.945 

 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επαρχία Λευκωσίας €                   € 

 Κτίρια 1.373.080  

 Χώροι Στάθμευσης  36.920  

 Κοινόχρηστα      10.160 1.420.160 

    

 Επαρχία Αμμοχώστου   

 Κτίρια     137.436     137.436 

               

    

 Επαρχία Λεμεσού   

 Κτίρια 10.604  

 Κοινόχρηστα 

        

     31.800     42.404 

 Σύνολο  1.600.000 
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Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλωσίμων Γραφείου  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 
 

(α) €55.100 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά των πιο κάτω: 
               € 

1. Αγορά τυπογραφικού χαρτιού εκτύπωσης μηχανογραφημένων 

τίτλων ιδιοκτησίας 

 

9.500 

2. Αγορά χαρτιού σε ρολά και πλαστικές διαφάνειες για αναπαραγωγή 

και εκτύπωση κτηματικών σχεδίων για όλα τα χαρτογραφικά 

γραφεία του Τμήματος 

 

 

5.700 

3. Αγορά χαρτιού για τις έγχρωμες φωτοτυπικές μηχανές για 

εκτύπωση νομοτεχνικών σχεδίων και κτηματικών μητρώων 

 

11.400 

4 

 

5. 

Αγορά διάφορων τύπων χαρτιού για plotters, tracing paper, coated 

paper, photo paper κ.α.  

Τυπογραφικός και φωτοτυπικός χάρτης από το Κυβερνητικό 

Τυπογραφείο 

 

19.000 

 

9.500 

 Σύνολο 55.100 

   

(Άρθρο 03153.2 «Αγορά Χάρτου»)  
 

(β) €85.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, των εκτυπωτών, καθώς επίσης και των εκτυπωτών σχεδίων στα Κεντρικά 

Γραφεία και σε όλα τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία.    

(Άρθρο 03154.2 «Αναλώσιμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €31.700 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού:  

    € 

(1) Συστήματα Ασφαλείας και Πυρανίχνευσης Κεντρικών Γραφείων 5.000 

(2) Συντήρηση wireless συσκευής WIFI UBIQUITY PBE-5AC-500-ISO, η οποία 

συνδέει διαδικτυακά τα Κεντρικά Γραφεία με το ΚΠΓ  

       700 

(3) Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S), Ηλεκτρογεννήτριας, 

Κλιματισμού, Τηλεειδοποίησης, Πυρανίχνευσης και Συστήματος Ασφάλειας  

 

9.000 

(4) Ηλεκτρογεννήτριες  5.000 

(5) Ειδική Μονάδα Κλιματισμού Ελέγχου Θέρμανσης και Υγρασίας 2.000 

(6) 

(7) 

(8) 

 

Άλλες εργασίες στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Συντήρηση συστημάτων συναγερμού, ασφάλειας και πυρασφάλειας 

Συντήρηση συστημάτων Κλάδου Αναδασμού 

5.000 

2.000 

   3.000 

 Σύνολο 31.700 

 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού»)  

 

(β) €14.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω μηχανημάτων και 

εξοπλισμού εργαστηρίου: 
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  € 

(1) Μηχανήματα και εξοπλισμός του κλάδου χαρτογραφίας 

 

4.000 

(2) Συστήματα αναλυτικής μεταφοράς, αποθήκευσης, εκτύπωσης και 

αναπαραγωγής κτηματικών σχεδίων 

 

3.000 

(3) 

(4) 

 

Συστήματα κάθετης σάρωση 

Συντήρηση Συστήματος ανάγνωσης, σάρωσης και εκτύπωσης μικρο-ταινιών                            

5.000 

  2.000 
 

 Σύνολο 14.000 

   

  (Άρθρο 03444.2 «Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων») 
 

(γ) €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση/ επιδιόρθωση και αναβάθμιση 

χωρομετρικών συστημάτων/ δεκτών GPS και οργάνων, ασυρμάτων και άλλου εξοπλισμού του 

Κλάδου Χωρομετρίας 

 

(Άρθρο 03445.2 «Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.074.625 που προορίζονται να καλύψουν της δαπάνες λειτουργίας του πιο κάτω 

μηχανογραφικού εξοπλισμού: 

  € 

1. Συντήρηση συστήματος Πληροφοριών Γης (Αρ. Σύμβασης 

C2014/01/DLS €275.000 συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 

και Λογισμικών του ΣΠΓ και Αρ. Σύμβασης C2015/01/ΜΟΙ/DLS 

€275.000 για ανανέωση αδειών χρήσης των λογισμικών του 

Γεωγραφικού Υποσυστήματος του ΣΠΓ) 

 

 

 

550.000 

2 

 

Συντήρηση ψηφιακών συστημάτων μαζικής εκτύπωσης χαρτών. Το 

συμβόλαιο έχει λήξει και η συντήρηση θα γίνεται on-call. 

             3.927 

3. Συντήρηση συστήματος G.I.S. 60.928 

4. Ετήσια Άδεια Χρήσης Λογισμικού πακέτου SPSS 370 

5. Συντήρηση  λογισμικού CARIS 6.000 

6. Αναβάθμιση λογισμικού Hexagon Geosystems 20.000 

7. Συντήρηση συστημάτων/συσκευών καταγραφής της ώρας  

προσέλευσης/αποχώρησης υπαλλήλων 

1.000 

8. Αναβάθμιση και Συντήρηση του δικτύου μόνιμων γεωδαιτικών 

σταθμών GPS – CYPOS  

200.000 

9. Συντήρηση Εξοπλισμού Αεροφωτογράφισης 15.000 

10. Συντήρηση Λογισμικών ERDAS IMAGINE και LPS 15.000 

11. Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης DLS PORTAL 160.000 

12. Συντήρηση Λογισμικού Magnet Office Tools (Σύμβαση 7/2016) 300 

13. 

14. 

15. 

16.  

 

17. 

18.        

Διάφορες άλλες Συντηρήσεις που δεν εμπίπτουν σε συμβόλαια  

Συντήρηση του Storage Server ΙΒΜ System x3550 M4  

Αναβάθμιση συντήρηση λογισμικού Infinity (Αρ.Σύμβασης 9/2017) 

Συντήρηση Δικτύου Πυθέας 

Συντήρηση δεκτών GNSS του συστήματος Πυθέας 

Συντήρηση συστημάτων Κλάδου Αναδασμού 

25.000 

2.100 

2.500 

10.000 

             2.000      

              500 

 Σύνολο 1.074.625 

 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 
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Υποομάδα Δαπανών 03480 – Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες μεταφοράς και αφύγρανσης των 

μητρώων/ εγγράφων του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας στην Αγγλία, τα 

οποία βράχηκαν, όταν ο αποθηκευτικός χώρος πλημμύρισε από τις βροχές το 2014 (€69.000) 

και άλλες συντηρήσεις (€1.000). (Άρθρο 03485.2 «Συντήρηση Αρχειακού Υλικού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

     ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να 

καλύψουν τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού: 

 Στα λογισμικά Photomod, ERDAS/ IMAGINE/ LPS, PRO PHOTOSHOP 

 Στη συγγραφή και εκσυγχρονισμό νομοθεσιών 

 Στη θεωρία σφαλμάτων χωρομετρικών μετρήσεων 

 Σε θέματα Υδρογραφίας και Φωτογραμμετρίας 

 Στη Διαχείριση Έργων 

 Για απόκτηση άδειας χειριστή μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

 Σε διάφορα λογισμικά προγράμματα MICROSOFT 

 Σε θέματα Διαχείρισης Αλλαγής 

 Στο Business Analysis 

 Σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας 

 Στο λογισμικό SPSS 

 Σε εφαρμογές εκσυγχρονισμένων εκτιμητικών μεθόδων 

 Σε θέματα οργάνωσης γραφείου 

 Στην αποτελεσματική διαχείριση, ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματική ηγεσία 

 Στο Photoshop Pro 

 Εκπαίδευση σε θέματα πραγματογνωμόνων για ετοιμασία και παρουσίαση υποθέσεων 

ενώπιον του Δικαστηρίου 

 Εκπαίδευση σε ειδικά λογισμικά εκτιμήσεων (DCF και Development) 

 Εκπαίδευση στις διαπραγματεύσεις 

 Εκπαίδευση σε θέματα Γενικής Εκτίμησης (GWR, στατιστική ανάλυση και 

μοντελοποίηση) 

 Εκπαίδευση σε πολεοδομικά θέματα (Νομοθεσία και σχέδια ανάπτυξης) 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις:  

 

(α) €14.250 που προορίζονται να καλύψουν συνέδρια – σεμινάρια του Τμήματος στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο) 

 

 (β) €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Τμήματος στα  

      

 European Land Registry Association General Assembly (2 συνέδρια) 

 Permanent Committee in Cadastre General Assembly (2 συνέδρια) 

 Inspire Conference 

 Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Inspire - MIG (2 συναντήσεις) 

 Geographical Information System of the Commission Conference 

 ELRA Working Group on Land Regisry Interconnection (IMOLA PROJECT) 

 European Commission Land Registry Interconnection Project Meeting 

 The European Real Estate Society – ERES (annual Conference) 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
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(γ) €42.750 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του Διευθυντή και 

Λειτουργών του Τμήματος, σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό ως ακολούθως: 

 

  Ετήσιο Συνέδριο Eurogeographics 

    International Research Symposium 

  Παγκόσμιο Συνέδριο FIG – Commission 9 – valuation and real estate 

  Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Γής 

  Ετήσιο Συνέδριο Euro SDR (2 συναντήσεις) 

  PureNet 

  United Nations GGIM-Europe Annual Meeting 

  Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του Eurogeographics (3 ομάδες εργασίας) 

  United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management 

  Ετήσια Συνέδρια του Συμβουλίου του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού 

  Επίσκεψη σε Κτηματολόγια άλλων ευρωπαϊκών χωρών στα πλαίσια συμφωνιών 

  Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 

  Annual International Conference on Assessement Administration 

  International Society for Photogrammetric and Remote Sensing 

EUREF (Ετήσιο Συνέδριο) 

  International Conference on Cartography and Mapping 

  Intergeo Conference and Trade fair for Geoinformation 

  Συνέλευση Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (ΙΗΟ) 

 Επισκέψεις σε άλλες χώρες στα πλαίσια απόκτησης τεχνογνωσίας 

The European Group of Valuers Association 

 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων /συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων στο Τμήμα Κτηματολογίου και 

Χωρομετρίας σε θέματα Εκτιμήσεων, Χωρομετρίας, Χαρτογραφίας Γεωδαισίας, ΣΠΓ κ.α. στα 

πλαίσια συμφωνιών. (Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Eμπειρογνωμόνων για Eτοιμασία 

Mελετών») 
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.595.050 

που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών ως ακολούθως: 
  € 

1. Αγορά Υπηρεσιών για επέκταση υπηρεσιών της Διαδικτυακής 

Πλατφόρμας (δημιουργία επιπρόσθετων ηλεκτρονικών αιτήσεων, νέων 

υπηρεσιών, πρόσβαση σε περισσότερες γεωγραφικές πληροφορίες καθώς 

και εφαρμογής αλλαγών που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

INSPIRE) 

76.000 

2. Αγορά Υπηρεσιών για νέα αεροφωτογράφιση και ορθοδιόρθωση, storage  

server 

855.000 

3. Διεκπεραίωση καθυστερημένων υποθέσεων του Τμήματος από ιδιώτες 

αρμόδιους χωρομέτρες 

427.500 

4. Αγορά Υπηρεσιών για την επεξεργασία υδρογραφικών δεδομένων     19.000 

5. Ετοιμασία σχεδίου γραπτής εκτίμησης κινδύνων και εφαρμογής σχεδίου 

δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

2.850 

6. Αγορά υπηρεσιών για αναθεώρηση νομοθεσίας από δικηγορικά γραφεία 95.000 

7. Αγορά υπηρεσιών για την διενέργεια χωροστάθμησης του δικτύου 1
ης

 

Τάξης 

114.000 
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8. Επιθεώρηση /Επίβλεψη πιστοποίησης ISO 5.700 

 Σύνολο 1.595.050 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων σε σχέση με τα τέλη μεταβιβάσεων και 

υποθηκών, βάσει του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και 

Δικαιώματα) Νόμου, Κεφ. 219 και κατανέμεται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 

(Άρθρο 03926.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις επιστροφές χρημάτων, βάσει του περί Κτηματολογικού και 

Χωρομετρικού Τμήματος ( Τέλη και Δικαιώματα ) Νόμου, Κεφ. 219 καθώς και τις επιστροφές 

χρημάτων τα οποία μετά τη μεταφορά τους στα έσοδα καθίστανται επιστρεπτέα και 

κατανέμεται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύψουν. 

(Άρθρο 03933.2 «Επιστροφές Κτηματολογίου και Χωρομετρίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.700.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών 

περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων 

αναπτυξιακών έργων, και κατανέμεται στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, ανάλογα με τις 

ανάγκες που θα προκύψουν. 

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07460 – Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €237.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά του πιο κάτω 

εξοπλισμού: 

  

 

  € 

1. 

 

Αγορά συστημάτων αναλυτικής μεταφοράς, αποθήκευσης, 

εκτύπωσης και αναπαραγωγής κτηματικών σχεδίων 

50.000 

  

2. Αγορά δέκα δεκτών GPS με τα παρελκόμενα τους 100.000 

3. Αγορά παρελκόμενων για υποστήριξη της τρισδιάστατης 

παρατήρησης 

7.000 

4. Αγορά Γεωδαιτικού Λογισμικού για εκτέλεση μετασχηματιστών 10.000 

5. Αγορά 30 φωτογραφικών μηχανών προς αντικατάσταση 

παλαιών για σκοπούς συλλογής δεδομένων εκτίμησης στο πεδίο 

5.000 

6. Αγορά 50 υπολογιστών παλάμης (tablet) για σκοπούς συλλογής 

δεδομένων και εκτίμησης στο πεδίο 

20.000 

7. Αγορά Ψηφιακού Χωροβάτη 25.000 
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8. Αγορά λογισμικού εκτιμήσεων (stand alone- Developer και DCF 20.000 

 

Σύνολο  237.000  

(Άρθρο 07461.3 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 
 

(α) €23.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά φωτοτυπικών μηχανών 

και άλλου εξοπλισμού.  

(Άρθρο 07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων»)  

 

(β) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας, 

κάμερες κ.α. 

(Άρθρο 07661.2 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000- ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Κτίρια 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.141.600 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την ανέγερση κτιρίου του Τμήματος στην 

Αγλαντζιά, σε κρατικά τεμάχια. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €18.500.000 συν 

ΦΠΑ. 

(Άρθρο 08002.3 « Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08590- Δρόμοι Αναδασμού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.155.000 

που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση οδικού δικτύου και άλλων εργασιών σε 

περιοχές αναδασμού.  

(Άρθρο 08591.3 «Κατασκευή Δρόμων Αναδασμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

  Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.582.419 

που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της 

Επαρχίας Λευκωσίας.  

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

  Αμμοχώστου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της 

Επαρχίας Αμμοχώστου.  

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας  

 Λάρνακας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου Λάρνακας: 

  € 

1. Σύστημα ασφαλείας και πυρασφάλειας  5.000 

2. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις   7.000 

3. Υδραυλικές εγκαταστάσεις   2.000 

4. Μηχανολογικός εξοπλισμός 10.000 

5. Ανελκυστήρων   3.500 

6. U.P.S.   1.500 

7. Ηλεκτρογεννήτριες    1.000 

 Σύνολο 30.000 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της 

Επαρχίας Λάρνακας.  

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

  Λεμεσού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300  - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου Λεμεσού: 
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   € 

1.  Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένης και της Ηλεκτρογεννήτριας     1.500 

2.  Ανελκυστήρες  9.000 

3.  U.P.S 1.000 

4.  Συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας 3.250 

5.   Συστήματα  κλιματισμού τύπου VRV  4.250 

6.  Συστήματα κλιματισμού  2.500 

7.  Υδραυλικές Εγκαταστάσεις   500 

8. Συντήρηση της ανεξάρτητης μονάδας κλιματισμού τύπου ψευδοροφής στο  

 δωμάτιο συστήματος πυρόσβεσης και για την συντήρηση του κλειστού  

 κυκλώματος παρακολούθησης  3.000 

  

     Σύνολο   25.000 

Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού» 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €22.275.815 

που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών περιουσιών που 

χρησιμοποιήθηκαν / θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων αναπτυξιακών έργων της 

Επαρχίας Λεμεσού.  

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Γραφείο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

  Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430- Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €39.133 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των πιο κάτω 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Επαρχιακού Κτηματολογικού 

Γραφείου Πάφου: 

1. Ανελκυστήρες                                                                                                           

2. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις      

3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

4. Εξοπλισμός Αμφιθεάτρου  

5. Κόστος ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στο συμβόλαιο και άλλα απρόβλεπτα 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού» 

                            

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07100 – ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07101 – Αγορά ή Απαλλοτρίωση Γης και Κτιρίων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €11.700.000 που προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις για απαλλοτρίωση ιδιωτικών 

περιουσιών που χρησιμοποιήθηκαν/ θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση διαφόρων 

αναπτυξιακών έργων της Επαρχίας Πάφου.  

(Άρθρο 07102.3 «Απαλλοτριώσεις Γης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τηλεφωνικά τέλη, τηλεομοιότυπα καθώς και 

τέλη Ιστοσελίδας Γ.Τ.Π. (Cloud Server- Website Hosting). 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») 

 

(β) €9.500 που προορίζεται να καλύψουν έξοδα εξετάσεων για εξακρίβωση του επιπέδου 

γνώσεων και κατάρτισης καταλόγου ιδιωτών - ορκωτών μεταφραστών.  

(Άρθρο 03035.2  «Έξοδα Εξετάσεων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €92.150 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σε σχέση με το Συμβούλιο Ορκωτού 

Μεταφραστή και συγκεκριμένα:  

(α) Λειτουργία θεσμού Ορκωτού Μεταφραστή και Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών 

Μεταφραστών: 

 Αντιμισθία μελών και έξοδα παραστάσεως του Συμβουλίου και της πειθαρχικής 

επιτροπής. 

 Μηχανογραφικός και Λογισμικός εξοπλισμός για τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και 

βάσης γλωσσικών δεδομένων για ορκωτούς μεταφραστές.   

 Εξοπλισμός (π.χ. ατομικές σφραγίδες Ορκωτών Μεταφραστών και άλλα). 

 Συλλογή, επεξεργασία και αποστολή γλωσσικών πόρων στο αποθετήριο ELRC για 

εμπλουτισμό των ψηφιακών δομών της Πλατφόρμας Αυτόματης Μετάφρασης 

eTranslation. (Το Γ.Τ.Π. είναι ο εθνικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 

Επιτροπή του Ευρωπαικού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων (ELRC) 

 Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων / δράσεων.  

 Δημιουργία, λειτουργία  και συντήρηση ιστοσελίδας Ορκωτών Μεταφραστών. 

 Συνέχεια της εκπαίδευσης λειτουργών από ειδικούς του ELRC για τον άνωθεν σκοπό. 

 Συμμετοχή σε συνέδρια του  ELRC 2-3 φορές το χρόνο 

 

(β) Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεταφραστικού Κέντρου (Μεταφραστικό 

Κέντρο της ΕΕ, Translation Centre for the Bodies of the European Union (Luxembourg)): 

 Μετάβαση στις εργασίες των συνεδρίων 2-3 φορές τον χρόνο 
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 Αποστολή Σημειωμάτων/Απόψεων για θέματα για τα οποία ζητείται η άποψη των 

μελών  

Ενημέρωση γύρω από το ELRC (Συναντήσεις με φορείς/Ημερίδα) 

(Άρθρο 03103.2  «Επιτροπές») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €164.825 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α)  Κυπριακό Αρχείο Τύπου  

 

Συνέχιση του προγράμματος της ψηφιοποίησης εφημερίδων/ανακοινωθέντων, αγορά 

αναλώσιμων, backup server, τεχνική υποστήριξη, αγορά μικροταινιών, συντήρηση παλαιών 

τόμων, προμήθεια ειδικών κιβωτίων φύλαξης εφημερίδων, συντήρηση υφιστάμενων και αγορά 

νέων εκτυπωτών,  συντήρηση του σαρωτή, συντήρηση ψηφιακού συστήματος ανάγνωσης και 

εκτύπωσης μικροταινιών, αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εργαλείων, 

δημιουργία βάσεων δεδομένων και μεταδεδομένων, αγορά  μηχανογραφικού/λογισμικού 

εξοπλισμού και  παρεμφερούς αυτού, καθώς και τεχνική υποστήριξη, αγορά υπηρεσιών. κ.ά. 

 

(β) Φωτογραφικό Αρχείο 

 

Συνέχιση του προγράμματος για τη σάρωση μέρους των αρνητικών του Φωτογραφικού 

Αρχείου. Το φωτογραφικό υλικό ξεκίνησε να συγκεντρώνεται από τη δεκαετία του 1950 και 

αφορά κυρίως τις φωτογραφικές καλύψεις των δραστηριοτήτων των Προέδρων της 

Δημοκρατίας, της Βουλής, των Υπουργών καθώς και των Υπουργείων και των Τμημάτων τους 

σε διάφορα θέματα. Το Τμήμα προχωρεί επίσης στη τεκμηρίωση του παλαιού φωτογραφικού 

αρχείου (αναλογικού) με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. 

 

(γ) Ερευνητικά Κέντρα  

 

Η πρόνοια προορίζεται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των Ερευνητικών Κέντρων του 

Γραφείου στις διάφορες πόλεις της Κύπρου, όπως καθαριότητα, τηλεφωνική υπηρεσία, 

ηλεκτρισμός, κατανάλωση νερού, ασφάλεια, πυρασφάλεια και αναλώσιμα γραφείου και άλλα 

έξοδα τα οποία θα προωθούν τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων και των Αρχείων 

Τύπου. 

 

(δ)  Αρχείο  Ταινιών 

 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει δαπάνες του Κινηματογραφικού Τμήματος 

όπως αγορά αναλώσιμων, λογισμικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και άλλα. 

 

(ε)   Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Αρχείου 

 

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Αρχείων του Γραφείου. 

 

(Άρθρο 03260.3 – «Κυπριακό Αρχείο Τύπου, Φωτογραφικό Αρχείο και Αρχείο Ταινιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

(α) €285.000 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα διοργάνωσης και φιλοξενίας  συνέδριων, 

σεμιναρίων και άλλα γεγονότων στην Κύπρο, όπως  η Διοργάνωση του Συνεδρίου Υπουργών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μ.Μ.Ε. και Κοινωνίας της Πληροφορίας,  το Europe Steering 

Committee on Media and Information Society,  ο Διαγωνισμός Δημιουργικής Επικοινωνίας, 

Εκδηλώσεις για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κλιματικές Αλλαγές, Τριμερείς και  

άλλα Συνέδρια / Σεμινάρια και άλλα καθώς επίσης και έξοδα δημοσίων σχέσεων (αναμνηστικά 

δώρα, υπηρεσίες catering, προωθητικές ενέργειες και άλλα). 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

(β) €76.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό για: 

 Συμμετοχή σε δράσεις/εκδηλώσεις στο εξωτερικό για εκπροσώπηση της Κύπρου ως 

κράτος μέλος της Ευρώπης. 

 Συμμετοχή σε σεμινάρια Ευρωπαϊκών ή άλλων θεσμών για επικοινωνιακή διαχείριση  

διαφόρων σημαντικών θεμάτων όπως π.χ. τρομοκρατικών κτυπημάτων, fake news κ.ά. 

 Συμμετοχή στις Συναντήσεις της Ιθύνουσας Επιτροπής για τα Μέσα και την Κοινωνία της 

Πληροφορίας (CDMSI) στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

 Συμμετοχή στις Συνεδρίες της Ολομέλειας της Ομάδας της Βενετίας (Club of Venice). 

 Διάφορα άλλα ταξίδια / αποστολές για υπηρεσιακούς σκοπούς. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις: 

 

(α) €76.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για την κάλυψη 

αυξημένων τεχνολογικών αναγκών του ΓΤΠ λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.  

Το ΓΤΠ χειρίζεται, μεταξύ άλλων, ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, servers, iclouds, τεχνολογία 

scanning, φωτογραφικό αρχείο, αρχείο Τύπου, αρχείο ανακοινωθέντων, ηλεκτρονική 

ενημέρωση δημοσιογράφων, διαχείριση ψευδών και κακόβουλων ειδήσεων στο διαδίκτυο, 

ηλεκτρονικά μητρώα ΜΜΕ, παρακολούθηση ξένου Τύπου, ηλεκτρονική διαχείριση 

προσωπικών δεδομένων, ηλεκτρονική καταγραφή και διαχείριση αποτελεσματικότητας 

ενημερωτικών εκστρατειών, ηλεκτρονική διαχείριση διαφωτιστικών εκδόσεων, εκδόσεων 

Υπουργείων και άλλων Υπηρεσιών, ηλεκτρονική παρακολούθηση Τουρκικού και 

Τουρκοκυπριακού Τύπου. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(β) €2.850 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα μεταφράσεων του Γραφείου. 

(Άρθρο 03595.2 «Έξοδα Μεταφράσεων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την έκδοση διαφόρων κυβερνητικών βιβλίων και εντύπων που 

καλύπτουν όλα τα Υπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες. 

(Άρθρο 03652.2 «Eκδόσεις Yπουργείων και Aνεξαρτήτων Yπηρεσιών») 

 

Υποομάδα Δαπανών  03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €960.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για προβολή και ενημέρωση ως 

ακολούθως: 

 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: 

 

1. Φιλοξενία ξένων δημοσιογράφων από το εξωτερικό και ανταποκριτών με έδρα την 

Κύπρο, κύπριων δημοσιογράφων, ξένων και ντόπιων προσωπικοτήτων και 

εκπροσώπων ξένων διπλωματικών αποστολών (πρεσβειών, προξενείων και άλλα) στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. 

2. Παραγωγή και συνεισφορά σε ταινίες και οπτικοακουστικά προγράμματα που 

ετοιμάζονται από ξένους και κύπριους.  

3. Προβολή της Κύπρου, προώθηση διαφωτιστικών θεμάτων και διοργάνωση σχετικών 

εκδηλώσεων εντός και εκτός Κύπρου. 

4. ‘Έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. 

5. Φωτογραφικές εκθέσεις. 

6. Έξοδα μετάβασης Λειτουργών Γ.Τ.Π., αποστολής ή / και αγοράς υλικού και υπηρεσιών 

για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης εντός και εκτός Κύπρου. 

7. Συμμετοχή σε συνέδρια, καλύψεις, αποστολές και συνέδρια για θέματα επικοινωνίας  

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γ.Τ.Π. 

8. Υποτροφίες σε ξένους ακαδημαϊκούς για έρευνα στο πλαίσιο ετοιμασίας 

συγγραμμάτων και άλλων δράσεων κυπριακού ενδιαφέροντος και ενημέρωση 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

9. Αγορά, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών  και συναφών υπηρεσιών και 

εργαλείων 

10. Διαδικτυακή ενημέρωση. 

11. Παρακολούθηση Εγχώριου και Διεθνούς Τύπου,  Συνδρομές σε  Διεθνή και Εγχώρια 

ΜΜΕ 

12. Υλικά απαραίτητα για σκοπούς προβολής και ενημέρωσης (χαρτί, αναλώσιμα, 

μικροφίλμ, μπαταριές, κασέτες. κ.τ.λ.). 

13. Διάφορα /Απρόβλεπτα. 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Τ.Π.: 

1. Φιλοξενία και ενημέρωση Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων        

2. Συγγραφή και Αγορά Βιβλίων για την Κύπρο 

(Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση»)   
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Συμβουλίου Κατάταξης 

κινηματογραφικών ταινιών (€17,09Χ5 μέληΧ145 προβολές) βάσει της πρόνοιας του άρθρου 11 

του περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμου  του 2002 (Ν.238(Ι)/2002). 

(Άρθρο 04356.2  «Κατάταξη Κινηματογραφικών Ταινιών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €28.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

(α) διοργάνωση σειράς δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, 

σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς, ακαδημαϊκά και δημοσιογραφικά εργαστήρια) με 

στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που αφορούν στις 

πολιτικές, τις δράσεις της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

καθώς και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο διάλογο, 

 

(β) συμμετοχή στον εορτασμό σημαντικών ευρωπαϊκών επετείων, όπως η Ημέρα της Ευρώπης 

και σε ετήσιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού 

πολιτών, όπως η Εβδομάδα Κινητικότητας κ.ά., 

 

(γ) ανάληψη της συγγραφής, ή/και επιμέλειας και διανομής έντυπων και ηλεκτρονικών 

ενημερωτικών εκδόσεων / φυλλαδίων /αφισών για θέματα ΕΕ καθώς και συντονισμός για την 

παραγωγή, μετάδοση και διάθεση οπτικοακουστικών παραγωγών, περιλαμβανομένων 

ραδιοφωνικών ενθέτων, για θέματα ΕΕ., 

 

Το κονδύλι πρόκειται να καλύψει επίσης αναμνηστικά δώρα, ειδικές παραγωγές, προωθητικές 

ενέργειες, έξοδα φιλοξενίας και άλλα. 

 

Όλες οι προαναφερθείσες δράσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα τις επικοινωνιακές 

προτεραιότητες που  θέτει κάθε χρόνο η ΕΕ  καθώς και τους σχετικούς επικοινωνιακούς 

στόχους της Κυπριακής Κυβέρνησης. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1612 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

           ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ   

347 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02200 - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΣ KΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

 

Υποομάδα δαπανών 02260 - Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €90.000 για κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή που προορίζονται να καλύψουν την 

υπερωριακή απασχόληση των λειτουργών της ΥΜΑΠΕ ή και των άλλων Τμημάτων του 

Υπουργείου Εσωτερικών που θα εμπλακούν υπερωριακά: (i) για διεκπεραίωση των 

εκκρεμούντων αιτήσεων παροχής στεγαστικής βοήθειας, (ii) στη διεκπεραίωση των 

καθυστερημένων αιτήσεων για σκοπούς καταβολής επιδότησης ενοικίου καθώς και (iii) στην 

προώθηση των απαραίτητων διεργασιών για σκοπούς της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας και 

Πιστοποιητικών Μίσθωσης σε κυβερνητικούς οικισμούς και οικισμούς αυτοστέγασης 

εκτοπισθέντων που εκκρεμούν από το 2013 και μετέπειτα. 

 (Άρθρο 02262.2 «Κατ’ αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου  

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται,  μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

α) €65.250 που προορίζονται να καλύψουν α)  το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα για τα 

γραφεία στη Λευκωσία ύψους €56.700 και €1.000 αντιστοίχως και β) το ενοίκιο για τα γραφεία 

στη Λεμεσό, ύψους €7.550 ετησίως.  (Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια»).  

 

β) €1.757 για αγορά χάρτινων κιβωτίων για μεταφορά και φύλαξη των Αρχείων της 

Υ.Μ.ΑΠ.Ε. στο Κρατικό Αρχείο. (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150– Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά ερμαριών, πάγκου υποδοχής, 

υποπόδια, βάσεις για Η/Υ, μεταλλικά ρόνεο, καρέκλες γραφείου και ένα τραπέζι συνεδριών για 

τα γραφεία της Υ.Μ.ΑΠ.Ε σε όλες τις επαρχίες κλπ. (Άρθρο 03158.2 «Αγορά Επίπλων & 

Σκευών») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων & Γραφείων 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €27.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση του κτιρίου του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού 

ύψους €7.000 καθώς και αναβάθμιση των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων για παροχή 

ασφαλείας στο προσωπικό ύψους €20.500 (Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500,  βάσει 

Απ.Υ.Σ. με αρ. 81.474 και ημερ. 26/10/16, που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά 

υπηρεσιών προς αντιμετώπιση καθυστερημένων συσσωρευμένων αιτήσεων για παροχή 

χορηγιών. (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»).  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04400 – Παροχές Στέγασης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.200.000 

που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση του μηνιαίου ενοικίου για 5.700 περίπου 

οικογένειες - Εκτοπισθέντων δυνάμει του περί Παροχής Επιδομάτων σε Εκτοπισθέντες και 

Παθόντες (Τροποποιητικού) Κανονισμού ΚΔΠ 301/2006.   

 

Βάσει στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Μέριμνας για την περίοδο από το 2013 και 

μετέπειτα διαφαίνεται η τάση αύξησης των δικαιούχων, λόγω της οικονομικής κρίσης σε 

συνδυασμό με την αντίστοιχη μείωση του ύψους των στεγαστικών βοηθειών, καθότι πλέον όλο 

και περισσότερες οργανικές οικογένειες εκτοπισθέντων καταφεύγουν στην ενοικίαση για 

σκοπούς κάλυψης των άμεσων στεγαστικών αναγκών τους.  Σημειώνεται ότι το έτος 2018 

επιδοτήθηκαν περίπου 5543 δικαιούχοι και δαπανήθηκε ποσό €8.077.012.  Από  01/01/2019 

έγινε οριζόντια αύξηση κατά 10% του επιδόματος ενοικίου και αναμένεται να απορροφηθούν 

πέραν των €8.500.000. (Άρθρο 04406.2 «Επιδότηση Ενοικίου») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά τριών κλιματιστικών συσκευών 

14000BTU. (Άρθρο 07502.2 «Αγορά & Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

  

(α) €2.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά φωτοτυπικής μηχανής. (Άρθρο 

07654.2 «Αγορά Εξοπλισμού Γραφείου»)  

 

(β) €4.500 για αγορά και εγκατάσταση Τηλεφωνικού Συστήματος στο Επαρχιακό 

Γραφείο Υ.Μ.ΑΠ.Ε. Λάρνακας.  

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού»).  

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ   

 
349 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.570 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος φιλοξενίας του Διοικητή. (Άρθρο 02208.2 

«Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών  

                                     Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν:    

(i) €34.000 για υπερωρίες του προσωπικού του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της 

Γενικής Διοίκησης  Πολιτικής Άμυνας (βλ. περιγραφή στο άρθρο 02.264) που στελεχώνεται με 

Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας και λειτουργεί σε 24ωρη βάση.  

 

         (ii) €32.500 για τη δαπάνη που θα προκύψει για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του 

μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. Βάση των Σχεδίων 

Υπηρεσίας τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα να παρουσιάζονται πρόσθετες ώρες από τις 

συνήθεις που λειτουργεί η Δημόσια Υπηρεσία καθώς και δράσεις για Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το Οργανόγραμμα Οργάνωσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, πέραν από τους Βοηθούς Λειτουργούς Πολιτικής Άμυνας που θα εργάζονται με το 

σύστημα βάρδιας, οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται (επιπρόσθετα από τις 

συνήθεις ώρες εργασίας), 4-6 τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 

Κλιμακίων της Δύναμης ή και σε άλλες ώρες πέραν των συνηθισμένων ωρών εργασίας για 

οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας.  Εξαιρουμένων του Διοικητή, Υποδιοικητή και των Ανωτέρων 

Λειτουργών Πολιτικής Άμυνας, οι υπόλοιποι αμείβονται υπερωριακά για τις επιπρόσθετες ώρες 

εργασίας, καθώς επίσης και προσωπικό για ενασχόληση στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) 

άτυπων μεταναστών. 

  

         (iii) υπερωρίες ύψους €13.500 του Εναλλάξιμου Προσωπικού, το οποίο χρησιμοποιείται 

από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για  γραφειακή/λογιστική εργασία, εγγραφές/κατατάξεις 

αμυνιτών και οι οποίοι, βάσει της υφιστάμενης Νομοθεσίας, αποτελούν μέλη της Δύναμης 

Πολιτικής Άμυνας, φέρουν βαθμό που τους απονεμήθηκε από τον Διοικητή και ανταποκρίνονται 

(επιπρόσθετα από τις συνηθής ώρες εργασίας τους) σε περιπτώσεις δράσης της Δύναμης, σε 

έκτακτες κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις των λοιπών μελών της Δύναμης και πολιτών 

που εκάστοτε καλούνται για υπηρεσία. 

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)  

 

(β) €12.000 για τις ανάγκες για το σχετικό επίδομα των 12 μηνών προς τους υπαλλήλους που 

στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων πάνω σε 24ώρη βάση (Βοηθοί Λειτουργοί 

Πολιτικής Άμυνας με μισθοδοτική Κλίμακα Α2 – Α5 - Α7).   

(Άρθρο 02263.2 «Επίδομα Βάρδιας (Νυχτερινό)») 

 

(γ) €18.650 για τις ανάγκες για το σχετικό επίδομα των 12 μηνών προς τους υπαλλήλους που 

στελεχώνουν το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων πάνω σε 24ώρη βάση (Βοηθοί Λειτουργοί 

Πολιτικής Άμυνας με Κλίμακα Α2 – Α5 - Α7). 
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Μέσα στο πλαίσιο της οργάνωσης της Δύναμης, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, το 

Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων ΓΕΔΠΑ λειτουργεί πάνω σε 24ώρη βάση από μόνιμο προσωπικό.  

Στο Κέντρο είναι εγκατεστημένα: 

 Το κέντρο ελέγχου του δικτύου σειρήνων συναγερμού. 

 Τα συστήματα ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας. 

 Τα συστήματα πληροφορικής της Δύναμης. 

 Το σύστημα ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης PROCIV/NET-CECIS. 

 Το σύστημα παρακολούθησης της ιονίζουσας ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα. 

 Το σύστημα καταγραφής σεισμικής δραστηριότητας. 

 Μισθωμένες τηλεφωνικές γραμμές. 

 

(Άρθρο 02264.2 «Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€98.277 που προορίζονται να καλύψουν του μισθούς του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού 

Προσωπικού της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. Σημειώνεται ότι στην πρόνοια 

συμπεριλαμβάνονται και ωρομίσθιο προσωπικό (καθαρίστριες) που απασχολούνται μερικώς στη 

Δύναμη.  (Άρθρο 02302.2 «Ωρομίσθιο Προσωπικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες, μεταξύ άλλων,  πιστώσεις: 

 

  (α) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τα οδοιπορικά για διακινήσεις των εθελοντών 

αξιωματικών και εκπαιδευτών της Δύναμης της Πολιτικής Άμυνας οι οποίοι μεταβαίνουν στα 

κλιμάκια για σκοπούς εκπαιδεύσεων καθώς επίσης και σε επείγουσες περιπτώσεις διάσωσης 

πολιτών ή συμμετοχής σε κατασβέσεις πυρκαγιών και παροχής βοήθειας.  Η δαπάνη για το 2020 

είναι αυξημένη λόγω της απόφασης για αύξηση των εθελοντών κατά 350 με παράλληλη μείωση 

του χρόνου της υποχρεωτικής υπηρεσίας. 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

        (β) €994 που προορίζονται να καλύψουν το μηνιαίο ποσό των €87,12 που πληρώνεται ο 

Διοικητής Πολιτικής Άμυνας ως κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών.  (Άρθρο 03004.2 

«Επίδομα Κατ΄ Αποκοπή») 

 

        (γ) €237 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για κόμιστρα, ταξί και άλλα συναφή 

έξοδα διακινήσεων μελών της Πολιτικής Άμυνας για σκοπούς εκπαίδευσης και επιχειρήσεων 

όπου οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν με υπηρεσιακά οχήματα.  (Άρθρο 03005.2 

«Μεταφορικά») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €6.650 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για ταχυδρομικά έξοδα καθώς και το 

ενοίκιο των ταχυδρομικών θυρίδων παγκύπρια.  Σημειώνεται ότι η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας 

είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει μεγάλο αριθμό επιστολών προς τους πολίτες και σε άτομα τα 
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οποία θα πρέπει να υπηρετήσουν στην Πολιτική Άμυνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι καλούνται 

για υπηρεσία περίπου 10.000 άτομα το χρόνο στους οποίους αποστέλλονται τρεις επιστολές 

περίπου στον κάθε ένα. (Άρθρο 03021.2 «Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη») 

 

        (β) €57.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

 

 λειτουργία του υφιστάμενου τηλεφωνικού δικτύου και λοιπών τηλεφωνικών 

συστημάτων της Δύναμης  Παγκύπρια,  

 

 πάγιες χρεώσεις και έξοδα κλήσεων κοινών τηλεφωνικών κυκλωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων και μισθωμένων κυκλωμάτων (leased lines),  

 

 συνδέσεις και χρεώσεις για προσβάσεις στο διαδίκτυο. 

 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») 

 

(γ) €568.685 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια όπως προνοούνται στα σχετικά 

συμβόλαια για όλα τα ενοικιαζόμενα υποστατικά και γραφεία της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

        (δ) €21.850 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες: 

 για έκδοση πιστοποιητικών υγείας (€19.000) σε αριθμό εθελοντών (250 Χ €76) της 

Δύναμης  Πολιτικής Άμυνας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση συμφορών 

(πυρκαγιές κ.λ.π.) στην Κύπρο και το εξωτερικό και αποτελεί υποχρέωση της Δύναμης. 

 

 για διάφορα μικροέξοδα (€2.850) που λόγω της φύσης των δεν καλύπτονται από άλλα  

κονδύλια για την ομαλή διεξαγωγή του κύκλου εργασιών και δραστηριοτήτων της 

Δύναμης.   

 (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 - Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €95.000 για το Κέντρο 

προσωρινής φιλοξενίας ατόμων που πιθανόν να χρήζουν διεθνούς προστασίας για περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης.  Το Κέντρο στην Κοκκινοτριμιθιά (πρώην στρατόπεδο «Πουρνάρα») 

χρησιμοποιείται ως Κέντρο Πρώτης Υποδοχής σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται εισροή ατόμων 

στην Κύπρο, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν διεθνούς προστασίας ή/και για την υποδοχή 

αιτητών ασύλου. Όταν το Κέντρο χρησιμοποιείται, τα έξοδα λειτουργίας καλύπτονται στην 

πλειοψηφία τους είτε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014–2020, είτε από 

το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2014–2020.  Για να είναι δυνατή η άμεση λειτουργία του 

Κέντρου και η κάλυψη των τρεχουσών αναγκών από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησής του, 

προϋπολογίζεται ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 15% των εκτιμώμενων συνολικών αναγκών για 

ένα έτος. (Άρθρο 03097.2 «Λειτουργικά Έξοδα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες σε καύσιμα και λιπαντικά για τα 44 

υπηρεσιακά αυτοκίνητα, 5 καρότσες διάσωσης, 10 ρυμουλκούμενων κομπρεσόρων, 12  αντλιών 

πυρόσβεσης και άλλων μηχανημάτων που απαιτούν καύσιμα ή λιπαντικά.  (Άρθρο 03161.2 

«Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών») 
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Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €55.499 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλώσιμων προμηθειών και 

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας όπως υλικό υποστηλώσεων, μάσκες 

μιας χρήσης για εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, κούκλες/βρεφικές εκπαίδευσης πρώτων 

βοηθειών, μπαταρίες για κάμερα Proeye, μπαταρίες, ατομικά μέσα προστασίας (Επιγονατίδες, 

γυαλιά ασφαλείας, γάντια, ωτοασπίδες, επιαγκώνια),ηλεκτρόδια απινιδωτών, εκπαιδευτικοί 

απινιδωτές, σχοινιά καταρρίχησης, GPS, προβολείς Led Flood Lights, φορεία τύπου paraguard, 

ανιχνευτές καπνού, κυάλια, κιβώτια μεταφοράς υλικών, δίσκος κοπής ξύλου και ειδικός 

εξοπλισμός πρώτων βοηθειών, μάσκες, σακίδια, χάρτες Blinds κ.λ.π..                                                              

(Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») 

 

(β) €6.840 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συντήρησης δώδεκα (12) σκυλιών 

διάσωσης που ανήκουν σε εθελοντές διασώστες, μέλη των εθελοντικών ομάδων διάσωσης της 

Δύναμης.  Τα σκυλιά τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης μαζί με τους χειριστές τους από τη Δύναμη 

για τον εντοπισμό παγιδευμένων προσώπων και η παροχή του συμβολικού ποσού (περίπου €50 

μηνιαίως για κάθε σκυλί), αποτελεί κίνητρο προς τους ιδιοκτήτες τους.  Τα πραγματικά έξοδα 

συντήρησης είναι πολύ μεγαλύτερα και ως εκ τούτου το ποσό των €50 το μήνα θεωρείται λογικό.  

(Άρθρο 03217.2 «Συντήρηση Ανιχνευτικών Σκύλων») 

 

(γ) €7.600 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα τροφής όταν η Δύναμη 

δραστηριοποιείται για παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών συμφορών, 

ή συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις όπως παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις όπου συμμετέχει η 

Πολιτική Άμυνα καθώς και συναφή έξοδα που παρουσιάζονται κατά την διοργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  (Άρθρο 03227.2 «Τροφή») 

 

(δ) €76.000  που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Δύναμης σε ιματισμό και 

υπόδηση, στο πλαίσιο της περί Πολιτικής Άμυνας Νομοθεσίας καθώς και ειδικών στολών και 

εξάρτησης για χρήση από τα μέλη των 5 Τμημάτων της Δύναμης. (Άρθρο 03231.2 «Ιματισμός 

και Υπόδηση»)     

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτηρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €8.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες: 

 

 €5.000 για συντηρήσεις και βελτιώσεις των ενοικιαζόμενων γραφείων και κλιμακίων της 

Δύναμης Πολιτικής Άμυνας για τα οποία δεν έχουν υποχρέωση οι ιδιοκτήτες ή εκεί όπου 

έχουν προκληθεί ζημιές λόγω χρήσης από τα μέλη της Δύναμης. 

 

 €3.000 που προορίζονται για την συντήρηση κτιρίων της Περιφεριακής Διευθυνσης 

Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας που χρήζουν συντήρηση καθώς και συντήρηση του Σταθμού 

ΣΠΑ Οράς.  Τα κτήρια της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας είναι κρατική ιδιοκτησία και έχουν 

παραχωρηθεί από το Τμήμα Δασών στην Πολιτική Άμυνα έναντι του συμβολικού ενοικίου  

των €100 ετησίως. Επίσης το κτήριο του ΣΠΑ Οράς είναι κρατική ιδιοκτησία. (Άρθρο 

03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων/Γραφείων») 

 

(β) €40.000 που προορίζονται να καλύψουν τη βελτίωση και συντήρηση καταφυγίων και 

χώρων προστασίας Πολιτικής Άμυνας σύμφωνα με τη νομοθεσία, καθώς και στη δημιουργία  ή 
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συντήρηση ειδικών καταφυγίων  για τους Πολιτικούς Φορείς, όπως Υπουργεία και άλλα.   

(Άρθρο 03317.2 «Συντήρηση Καταφυγίων») 

 

         (γ) €100.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

 €48.000 για τις δαπάνες για διαχωρισμούς υποστατικών, εγκατάσταση θυρών, 

διάφορες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, κατασκευή χώρων στάθμευσης 

για προστασία των οχημάτων της Δύναμης καθώς και μεταστεγάσεις υποστατικών και 

διαμορφώσεις διαφόρων πεδίων της Δύναμης περιλαμβανομένων κατασκευής 

υποστέγων. 

  

 €52.000 για την προμήθεια και εγκατάσταση 4 λυόμενων υποστατικών για 

τοποθέτηση σε  4 χώρους εκπαίδευσης της Πολιτικής Άμυνας.  (Άρθρο 03319.2 

«Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€184.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

          € 

Συμβατικές υποχρεώσεις για σειρήνες & ασυρμάτους  

 Αρ. 14.127      Σύμβαση συντήρησης συστήματος σειρήνων  

Σ.Σ. ΗΜΥ 

 

65.000 

 Επίβλεψη της σύμβασης συντήρησης συστήματος σειρήνων από το 

ΗΜΥ 

5.000 

 Συντήρηση Ασύρματης επικοινωνίας UHF  12.000 

 Ποσό που καταβάλλεται στην Α.ΤΗ.Κ για επισκέψεις τεχνικών στους 

Αναμεταδότες & Τέλη Δορυφορικών Υπηρεσιών 

11.000 

 Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και 

σύστημα συναγερμού στη ΓΕΔΠΑ/ΠΕΔΠΑ 

2.000 

Άλλες συντηρήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

 Αντικαταστάσεις Μπαταριών Σειρήνων 30.000 

 Αντικαταστάσεις μερών των σειρήνων λόγω βλαβών 12.000 

 Μετακινήσεις σειρήνων  12.000 

 Συντήρηση γειώσεων σειρήνων 10.000 

 Περίφραξη δυο (2) σειρήνων 6.000 

 Τοποθέτηση σκαλών σε 4 σειρήνες για διασφάλιση πρόσβασης με 

ασφάλεια 

4.000 

 Τοποθέτηση 3 προστατευτικών κάγκελων σε σειρήνες 5.000 

 Σύνδεση σειρήνων με ηλεκτρικό ρεύμα ως εναλλακτικού τρόπου 

παροχής ενέργειας 

1.000 

 Μονώσεις των σημείων στήριξης των σειρήνων στις οροφές των 

κτιρίων 

5.000 

 Καθαρισμός χώρων σειρήνων 1.000 

 Συντήρηση Συσκευών Τηλεφώνων και Τηλεομοιότυπου 2.000 

Διάφορα 1.000 

Σύνολο 184.000 
 

 

 

 

 

         € 

Συμβατικές υποχρεώσεις για σειρήνες & ασυρμάτους  

Αρ. 14.127      Σύμβαση συντήρησης συστήματος σειρήνων  

Σ.Σ. ΗΜΥ 

 

65.000 

Επίβλεψη της σύμβασης συντήρησης συστήματος σειρήνων από το ΗΜΥ 5.000 

Συντήρηση Ασύρματης επικοινωνίας UHF  12.000 

Ποσό που καταβάλλεται στην Α.ΤΗ.Κ για επισκέψεις τεχνικών στους 

Αναμεταδότες & Τέλη Δορυφορικών Υπηρεσιών 

11.000 

  

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και σύστημα 

συναγερμού στη ΓΕΔΠΑ/ΠΕΔΠΑ 

2.000 

Άλλες συντηρήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

Αντικαταστάσεις Μπαταριών Σειρήνων 30.000 

Αντικαταστάσεις μερών των σειρήνων λόγω βλαβών 12.000 

Μετακινήσεις σειρήνων  12.000 

Συντήρηση γειώσεων σειρήνων 10.000 

Περίφραξη δυο (2) σειρήνων 6.000 

Τοποθέτηση σκαλών σε 4 σειρήνες για διασφάλιση πρόσβασης με ασφάλεια 4.000 

Τοποθέτηση 3 προστατευτικών κάγκελων σε σειρήνες 5.000 

Σύνδεση σειρήνων με ηλεκτρικό ρεύμα ως εναλλακτικού τρόπου παροχής 

ενέργειας 

1.000 

Μονώσεις των σημείων στήριξης των σειρήνων στις οροφές των κτιρίων 5.000 

Καθαρισμός χώρων σειρήνων 1.000 

Συντήρηση Συσκευών Τηλεφώνων και Τηλεομοιότυπου 2.000 

Διάφορα 1.000 

Σύνολο 184.000 
 

 

 

 

 

         € 

Συμβατικές υποχρεώσεις για σειρήνες & ασυρμάτους  

Αρ. 14.127      Σύμβαση συντήρησης συστήματος σειρήνων  

Σ.Σ. ΗΜΥ 

 

65.000 

Επίβλεψη της σύμβασης συντήρησης συστήματος σειρήνων από το ΗΜΥ 5.000 

Συντήρηση Ασύρματης επικοινωνίας UHF  12.000 

Ποσό που καταβάλλεται στην Α.ΤΗ.Κ για επισκέψεις τεχνικών στους 

Αναμεταδότες & Τέλη Δορυφορικών Υπηρεσιών 

11.000 

  

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου πρόσβασης και σύστημα 

συναγερμού στη ΓΕΔΠΑ/ΠΕΔΠΑ 

2.000 

Άλλες συντηρήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

Αντικαταστάσεις Μπαταριών Σειρήνων 30.000 

Αντικαταστάσεις μερών των σειρήνων λόγω βλαβών 12.000 

Μετακινήσεις σειρήνων  12.000 

Συντήρηση γειώσεων σειρήνων 10.000 

Περίφραξη δυο (2) σειρήνων 6.000 

Τοποθέτηση σκαλών σε 4 σειρήνες για διασφάλιση πρόσβασης με ασφάλεια 4.000 

Τοποθέτηση 3 προστατευτικών κάγκελων σε σειρήνες 5.000 

Σύνδεση σειρήνων με ηλεκτρικό ρεύμα ως εναλλακτικού τρόπου παροχής 

ενέργειας 

1.000 

Μονώσεις των σημείων στήριξης των σειρήνων στις οροφές των κτιρίων 5.000 

Καθαρισμός χώρων σειρήνων 1.000 

Συντήρηση Συσκευών Τηλεφώνων και Τηλεομοιότυπου 2.000 

Διάφορα 1.000 

Σύνολο 184.000 
 

 

 

 

(Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ,                                                    

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €33.250 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

 ποσό ύψους €6.175 σε πάροχο Πρώτων Βοηθειών  

 ποσό ύψους €4.275 για δαπάνες σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού  

 ποσό ύψους €1.900 για δαπάνες σε θέματα εκπαίδευσης για την λειτουργία Κέντρου 

Επιχειρήσεων στο ΥΠΕΣ  

 ποσό ύψους €20.900 για δαπάνες σε θέματα εκπαίδευσης και ασκήσεων εφαρμογής των  

Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Ειρηνικής Περιόδου που απορρέουν από το Βασικό Εθνικό 

Σχέδιο ΖΗΝΩΝ ως εξής:               € 

 Εγκέλαδος (Σεισμός)           6.650 

 Ναυκράτης (ΧΠΦ Μεταναστών)         1.900 

 Πολύβιος (Εκκένωση Πληθυσμού)        1.900 

 Προμηθέας (Ακραία Καιρικά Φαινόμενα)       2.850 

 Δημόνικος (Τεχνολογικά Ατυχήματα)        2.850 

 Λαίλαπα – Πυρσός (Πυρκαγιές)         2.850 

19.000 

 Ετήσια συντήρηση υλικών/εξοπλισμού και λειτουργίας Κέντρου  

    Επιχειρήσεων ΥΠΕΣ            1.900

 Σύνολο            20.900 

 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

 (β) €3.800 για εκπαίδευση στο εξωτερικό για διάφορα εξειδικευμένα θέματα.  

  

(Άρθρο 03503.2 «Υποτροφίες & Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να 

καλύψουν:  

  € 

(α) €6.650 που αφορά σε εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τεχνικά θέματα των 

μελών Πολιτικής Άμυνας. 

 (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο») 

 

(β)     €31.825 για:  

 Συμμετοχή του Διοικητή της Δύναμης και ακόμα ενός ατόμου σε 2 

Συναντήσεις των Επικεφαλών Πολιτικής Άμυνας των Κρατών Μελών της 

Ε E. και των υπό ένταξη Κρατών.  

                                                

4.275 

 Συμμετοχή σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

 

 Συμμετοχή Λειτουργού Πολιτικής Άμυνας στις συναντήσεις 

της Ομάδας Εργασίας που πραγματοποιούνται μέσα στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας σε θέματα Πολιτικής 

Άμυνας και Προστασίας που η Δημοκρατία έχει υπογράψει 

στις 28/11/2002 με την Ευρωπαϊκή Ένωση.                                                      

 4 τακτικές συναντήσεις του Μηχανισμού 

 2 ειδικές συναντήσεις του Μηχανισμού για το CECIS (σύστημα και 

λογισμικό επαφή με το   

8.550 
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  ERCC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 

 2 ειδική συνάντηση του Μηχανισμού για τους Training Coordinators 

 3 συναντήσεις του Μηχανισμού για το Training Policy Group και 

Expert Groups  

 

 1. Συμμετοχές σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου Ε.Ε.:  

       

Εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στην Ομάδα Εργασίας 

PROCIV του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Civil 

Protection Working Party)  

(11 συναντήσεις)   

11.400 

 Συμμετοχή για Risk Management/Assessment                                                             

 

2.850 

 Συμμετοχή σε Επιτροπή για τις Κρίσιμες Υποδομές                                                   1.900 

 

 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις του Μηχανισμού Πολιτικής 

Προστασίας (OPM,CMI κτλ.), €100 ανά συμμετοχή 

950 

 Συμμετοχή στο Πλαίσιο Sentai των OHE (1 συνάντηση)        1.900 

                                                                                                                  

Σύνολο                  

 

31.825 

 

                                                                               

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(γ) €10.355 για: 

 

 Συμμετοχή στις συνόδους των Μόνιμων Ανταποκριτών της Συμφωνίας  

EUROPA Major Hazards Agreement του Συμβουλίου της Ευρώπης  

(3 συναντήσεις x 1200)                  3.420 

 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις του Bureau της συμφωνίας EUROPA  

Major Hazards Agreement (2 συναντήσεις X 1200)               2.280 

Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του ICDO 

(Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας)              1.900 

 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις όπου χρειάζεται να εκπροσωπηθεί ο Υπουργός 

 Εσωτερικών από τον Διοικητή ή άλλο μέλος του Προσωπικού της Δύναμης 

Πολιτικής Άμυνας.                 1.140 

 

 Συμμετοχή σε δράσεις στο Ισραήλ μέσα στα πλαίσια υφιστάμενων Μνημονίων 

και συνεργειών                                                                                            1.615 

Σύνολο                                                                                                                                    10.355 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €168.150 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α) €61.750 που αφορά τη διενέργεια μελετών για την Εθνική Αξιολόγηση των Κινδύνων και 

μελέτης ανάλυσης των δυνατοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση κινδύνων σε 

εθνική κλίμακα.  H Απόφαση 1313/2013/EU του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του 
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Ευρωκοινοβουλίου  της 17 Δεκεμβρίου 2013 προνοεί στο Άρθρο 6 ότι τα Κράτη Μέλη, μεταξύ 

άλλων, θα θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής την εκτίμηση των δυνατοτήτων τους να 

αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που αναγνωρίστηκαν σε κατάλληλο εθνικό επίπεδο σε τακτά 

χρονικά διαστήματα μετά την ολοκλήρωση των κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες έχουν ήδη 

εκδοθεί. 

 

(β) €23.750 που αφορά την επικαιροποίηση ή και καταρτισμό νέων Σχεδίων Επείγουσας 

Ανάγκης για μονάδες που παράγουν ή αποθηκεύουν επικίνδυνες ουσίες και εμπίπτουν στην 

Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVEZO ΙΙ), σύμφωνα και με την οικία νομοθεσία.   Η ανάγκη προκύπτει 

λόγω και της επικείμενης μεταφοράς των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών από την Δεκέλεια στο 

ενεργειακό κέντρο Βασιλικού καθώς και από επικείμενες κηρύξεις νέων μονάδων ως SEVEZO 

πχ της εγκατάστασης πετρελαιοειδών στο λιμάνι Λεμεσού.   

 

(γ) €57.000 που αφορά υποχρεώσεις από το Πρόγραμμα Μέτρων του 1
ου

 Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Ποταμών της Κύπρου, μέχρι το 2021 (Ευρωπαϊκή 

Οδηγία για τις πλημμύρες), όπου προβλέπεται η υλοποίηση του Μέτρου, με κωδική ονομασία 

PREP-CY-3 από την Πολιτική Άμυνα.  Αφορά δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

πολιτών.  

 

(δ) €25.650 για αγορά υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνιολόγου για καθίδρυση συστήματος 

επικοινωνίας με το κοινό. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €427.500 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή συμβολικής αντιμισθίας (μειωμένης κατά 15%) σε 

εξακόσιους πενήντα (650) εθελοντές αξιωματικούς της Δύναμης ως ακολούθως για υπηρεσία 60 

τουλάχιστον ωρών ετησίως. Λόγω της νέας πολιτικής θα επέλθει η αύξηση του αριθμού των 

εθελοντών πάνω σε παγκύπρια βάση με απώτερο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

των υπηρεσιών της Πολιτικής Άμυνας με την παράλληλη αλλαγή ή βελτίωση στο σύστημα 

εμπλοκής των πολιτών στην Πολιτική Άμυνα.  Στόχος είναι η προσέλκυση 350 νέων εθελοντών 

ανά έτος μέχρι την προσέλκυση 2000 εθελοντών μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.  

 

α. Τμηματάρχης   70 Χ €871,25   =     60.987 

β. Β. Τμηματάρχης    60 Χ €783,70   =     47.022 

γ. Προϊστάμενος 150 Χ €697,00    =   104.550 

δ. Β. Προϊστάμενος 150 Χ €697,00    =   104.550 

ε. Μέλη Ομάδων Διάσωσης 240 Χ €783,70    =   188.088 

        ≈   €505.197 
 

Το απαιτούμενο ποσό είναι λιγότερο επειδή δεν καλύπτονται από όλους οι 60 ώρες και δίνεται 

αναλογία. 

 (Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται συμβολική πρόνοια ύψους €10 και αφορά την 

μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας όταν χρειαστεί στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις Απ.Υ.Σ. με 

αρ. 61.137 και 63.064 με ημερ. 16/11/2004 και 21/12/2005 αντίστοιχα. Επίσης αφορά έξοδα 

εντός Κύπρου (συσκευασίας, εργατικών, μεταφορά στο αεροδρόμιο κ.α.), έξοδα αποστολής 

υλικής βοήθειας και δαπάνες εμπειρογνωμόνων, ομάδων ειδικών και διάσωσης μαζί με τον 
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εξοπλισμό τους, καθώς και έξοδα που θα διενεργούνται στη χώρα  αποστολής.  (Άρθρο 04158.2 

«Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους  Οργανισμούς 

ή/και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες έργου μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Συμβουλίου 

της Ευρώπης «Europa Major Hazards Agreement», όπου η Πολιτική Άμυνα έχει συστήσει ειδικό 

συνεργαζόμενο κέντρο και καταρτίσει ιστοσελίδα (Besafenet.org), για την ενημέρωση μαθητών 

και εκπαιδευτικών πάνω σε διάφορους κινδύνους.  Για το πρόγραμμα αυτό το Συμβούλιο της 

Ευρώπης καλύπτει όλες τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €6.000 για το 2020 και αντίστοιχο 

ποσό κατατίθεται σε λογαριασμό εσόδων (άρθρο 01.797) της Πολιτικής Άμυνας. (Άρθρο 

05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ 

                                                    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
 

 Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα  

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

     (α) €3.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση συσκευών 

κλιματισμού όπου τα κτήρια δεν είναι ενοικιαζόμενα.  (07502.2 «Αγορά και εγκατάσταση 

Συσκευών Κλιματισμού») 

 

     (β) €132.520 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν αγορά εξοπλισμού 

όπως σκαπτικό ηλεκτρικό μεγάλης ισχύος, αλυσοπρίονο, παλινδρομικά πριόνια (ηλεκτρικά), 

διασωστικά εργαλεία, παλάγκο, φορητό απορροφητήρα, σκηνές για ντουσιέρες, αποχωρητήρια 

τύπου IGLOO, φορητοί ασκοί για ντους, μικρά αντίσκηνα τύπου IGLOO παντός καιρού, μεγάλες 

σκηνές, φορητό σύστημα αφαλάτωσης και καθαρισμού νερού, ειδικά μεταλλικά κουτιά 

μεταφοράς εξοπλισμού, σκαπτικό περιστροφικό πιστολέττο, ηλεκτρογεννήτριες, μετρητή 

επικίνδυνων αερίων, ατομικός μετρητής επικίνδυνων αερίων, γεώφονο, δισκοπρίονο βάσης-

συρόμενο, αλυσοπρίονο κοπής μπετόν-αυτόνομο, σμυρίλιο ηλεκτρικό, αυτόματο δισκοπρίονο 

κοπής κ.τ.λ.  (07513.2 «Αγορά Άλλου Εξοπλισμού»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται , μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€160.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά του πιο κάτω αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού περιλαμβανομένου και του ΦΠΑ: 

 

1. Εγκατάσταση 3 σειρήνων και 7 συσκευών εσωτερικής προειδοποίησης                 36.000 

         

2. Αγορά εξοπλισμού για την αναβάθμιση διάφορων συστημάτων του                         4.000 

Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας 

 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερών και φορητών ασυρμάτων συστήματος                 

ΤΕΤRΑ που διαχειρίζεται η Αστυνομία για τη διασύνδεση με όλες τις Υπηρεσίες σε 
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περίοδο έκτακτης ανάγκης καθώς και για  την επέκταση του δικτύου ασύρματης 

επικοινωνίας της Δύναμης                     120.000 

  

  Σύνολο                    160.000          

 (Άρθρο 07655.3 - «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ,              

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €23.750 που προορίζονται να 

καλύψουν δαπάνες/υποχρεώσεις από συμμετοχή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας στα πιο κάτω 

προγράμματα της Ε.Ε. για τα οποία αντίστοιχα ποσά εισπράττονται από την Ε.Ε. και 

κατατίθενται σε λογαριασμό εσόδων της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας (άρθρο 01.772 «Ανάκτηση 

Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση»): 

 

(α) Assessment Mission Course (AMC) €4.750 

 

(β) Leading Activities for enrolment of RPAS units in the voluntary pool “LEAPFROG” 

€19.000. 

 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – EΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.050 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες/υποχρεώσεις από συμμετοχή της Δύναμης Πολιτικής 

Άμυνας στο πιο κάτω πρόγραμμα της Ε.Ε. για το οποία μέρος του ποσού εισπράττεται από την 

Ε.Ε. και κατατίθεται στο λογαριασμό εσόδων της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας (άρθρο 01.772 

«Ανάκτηση Εξόδων από Ευρωπαϊκή Ένωση»): 

 

Horizon 2020 – Project “iProcureNet” 

Η Πολιτική Άμυνα έχει ενταχθεί ως εταίρος στο πρόγραμμα “iProcureNet” του οποίου 

Συντονιστής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας και στο έργο συμμετέχουν συνολικά 

14 εταίροι.  Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €1.588.262,50 και το ποσό 

που αναλογεί για τις δράσεις της Πολιτικής Άμυνας ανέρχεται στις €30.250 (2% του ολικού 

κόστους), με διάρκεια 60 μήνες. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο καταρτισμός 

ενός Ευρωπαϊκού δικτύου Οργανισμών που ασχολούνται με την προκήρυξη διαγωνισμών για την 

προμήθεια συστημάτων ασφαλείας. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικά σημεία επαφής και 

εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την προκήρυξη διαγωνισμών. 

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Υπηρεσία Ασύλου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02101 – Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων 

                                                                                                   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €987.266  που 

προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς:    

 

(α) 21 Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (€491.527) που αναλύονται ως εξής: 

 13 Λειτουργοί για θέματα Ασύλου (Κλ. Α8) 

  8 Γραφειακά καθήκοντα για θέματα Ασύλου (Κλ. Α1) 

 

(β) 20 Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (€495.739) με προσπάθεια συγχρηματοδότησης 

από ευρωπαϊκά ταμεία ως εξής:               

 15 Λειτουργοί για θέματα Ασύλου (Κλ. Α8) 

  5 Γραφειακά καθήκοντα για θέματα Ασύλου (Κλ. Α1) 

 

 (Άρθρο 02106.2 – «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €950.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας 

Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην Κοφίνου και του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής 

(ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, ως ακολούθως:   

 

Α. Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας (ΚΥΦΑΔΠ) στην 

Κοφίνου. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Β. Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ορισμένα από τα έξοδα του Κέντρου θα καλυφθούν από τη Συμφωνία με τη Μονάδα 

Ευρωπαϊκών Ταμείων για συγχρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης 2014 – 2020. (Άρθρο 03097.2 - «Λειτουργικά Έξοδα»). 

 

              € 

 1. Δαπάνες προσωπικού 36.100 

2. Αγορά υπηρεσιών 223.012 

3. Έξοδα λειτουργίας 164.350 

4. Άλλα έξοδα 355.300 

 Σύνολο 

 

778.762 

             € 

1. Έξοδα λειτουργίας + δαπάνες 

προσωπικού + αγορά υπηρεσιών 

 

147.488 

2. Άλλα Έξοδα 23.750 

 Σύνολο 

 
171.238 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €22.800 που 

προορίζονται να καλύψουν υπηρεσιακά ταξίδια σε:  

 

A. Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – συνολικό κόστος €7.600 (με 

ελάχιστη ανάκτηση €2.500) 

 

 Αρ. Συνεδριάσεων 

Ομάδες επαφής και Ομάδες Εργασίας για τις υφιστάμενες και νέες 

Οδηγίες και τους Κανονισμούς που αφορούν τον τομέα του 

Ασύλου 

6 

 

B. Ευρωπαϊκό Γραφείο Στήριξης για το Άσυλο (EASO)– Μάλτα – συνολικό κόστος €13.490 

(με ελάχιστο ποσό ανάκτησης €5.000)  

 

Θέμα Αρ. συναντήσεων 

EASO meetings, trainings,workshops in Malta 10 

EASO Deployments – meetings in other countries 2 

 

Γ. Άλλα – συνολικό κόστος €1.710 

Συναντήσεις στα πλαίσια Προεδρίας, συνέδρια UNHCR, IOM κλπ. 

 

(Άρθρο 03523.2 – «Συμμετοχή σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους:  

 

(α) €27.935 που προορίζονται να καλύψουν την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και 

φρούρησης του κτιρίου.(Άρθρο 03583.2 – «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(β) €171.000 που προορίζονται για την μίσθωση υπηρεσιών μεταφραστών για τη 

μετάφραση αιτήσεων και επιστολών από αιτητές ασύλου, αρκετές από τις οποίες 

υποβάλλονται στη μητρική γλώσσα των αιτητών, καθώς και για προφορική μετάφραση 

συνεντεύξεων, οι οποίες διεξάγονται στη μητρική γλώσσα των αιτητών. (Άρθρο 03595.2 – 

«Έξοδα Μεταφράσεων») 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η αποτελεσματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής, για τη διασφάλιση και προαγωγή των 

συμφερόντων και  δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της, ως και η 

συμβολή στις προσπάθειες προώθησης της διεθνούς ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και 

βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία 

της Δημοκρατίας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

 

ΟΡΑΜΑ 

Η ενάσκηση πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και η ανάπτυξη συνεργειών στη βάση ενός 

ξεκάθαρου προσανατολισμού, με επικέντρωση των προσπαθειών και του έργου που επιτελούμε 

στην προστασία και αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

στην ενίσχυση του ρόλου της ως πυλώνα σταθερότητας και παροχέα ασφάλειας στην 

γεωστρατηγικής σημασίας, τόσο για την ΕΕ όσο και για τους λοιπούς διεθνείς μας εταίρους, 

περιοχή μας.  Η ουσιαστική συμβολή μας στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίλυση 

του κυπριακού προβλήματος παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος. 

 

ΑΞΙΕΣ 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Διατήρηση επαγγελματικών προτύπων στην  ενάσκηση της 

εξωτερικής πολιτικής με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και αποτελεσματικής δράσης.  

 

 ΑΦΟΣΙΩΣΗ: Προσήλωση στα καθήκοντα, θέτοντας ως προτεραιότητα την προάσπιση 

των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της.    

 

 ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: 

Προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται η λειτουργία του 

διεθνούς συστήματος και των Διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΣΕΙΣ 

 Η ανάπτυξη δράσεων και συνεργειών για προστασία και αναβάθμιση της διεθνούς υπόστασης 

της Δημοκρατίας και μεγιστοποίηση της πρόσθετης αξίας της Κύπρου ως πυλώνα 

σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή μας, για την ΕΕ και τους διεθνείς μας εταίρους,  

διασφαλίζοντας (α) την απαραίτητη επιρροή και διπλωματική ισχύ στην Κυβέρνηση για 

ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται για επίλυση του Κυπριακού, (β) την προστασία 

των συμφερόντων του Κράτους και των πολιτών του και (γ) την ουσιαστική συμβολή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας,  στην προώθηση της ειρήνης και ασφάλειας, στην προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €104.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων του Υπουργού, σύμφωνα με 

τη Σημείωση με αρ. 33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας:  

  

1. Των διευθύνσεων των κεντρικών γραφείων του Υπουργείου. 

2. Αναφορικά με δράσεις οικονομικής διπλωματίας, οι οποίες αφορούν την 

ενίσχυση του δικτύου επαφών και της συνεργασίας του Υπουργείου 

Εξωτερικών με φορείς της Κύπρου, αλλά και από το εξωτερικό, που 

σχετίζονται με το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό τομέα, με 

απώτερο σκοπό την αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών 

συμφερόντων της Κύπρου στο εξωτερικό. 

3. Διάφορα άλλα έξοδα φιλοξενίας. 

 (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκπαίδευση λειτουργών του 

Υπουργείου Εξωτερικών.  

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)    

                      

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  €47.500 που προορίζονται, να καλύψουν τις δαπάνες για την άσκηση Αργοναύτης για 

την υλοποίηση Σχεδίων ΠΣΕΑ ΥΠΕΞ,  για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται στην Κύπρο κάθε Μάρτιο (μήνας Γαλλοφωνίας), μέσα στα πλαίσια της 

ενεργούς συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό 

Γαλλοφωνίας, καθώς επίσης και για τη διοργάνωση διαφόρων άλλων 

συνεδρίων/σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
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 (β)  €598.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες:- 

1. Επισκέψεις Υπουργού Εξωτερικών σε χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και σε 

χώρες εκτός Ε.Ε. 

2. Συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις επισκέψεις του στο εξωτερικό. 

3. Αποστολή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

4. Επισκέψεις Γενικού Διευθυντή  και άλλων Λειτουργών του Υπουργείου στο 

εξωτερικό.  

5. Συνοδεία Υπουργών σε ξένες χώρες από Λειτουργούς του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

6. Αποστολές στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Ε.Ε.). 

7. Αποστολές σε Ισλαμικές χώρες. 

8. Επισκέψεις Πρέσβεων σε χώρες της διαπίστευσής τους. 

9. Διπλωματικές αποστολές στις διασκέψεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). 

10. Επισκέψεις λειτουργών άλλων Υπουργείων/Υπηρεσιών για ενίσχυση του έργου 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 

11. Επισκέψεις Λειτουργών του Υπουργείου καθώς και Λειτουργών άλλων 

Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών προς τις Διπλωματικές Αποστολές, για 

σκοπούς συντήρησης των ιδιόκτητων κτιρίων ή και αγοράς νέων κτιρίων, 

καθώς επίσης και τις επισκέψεις για σκοπούς ασφάλειας σύμφωνα με την 

Επιτροπή Ασφάλειας κτιρίων. 

12. Άλλες αποστολές του Δ/ντή Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και λειτουργών του 

Λογιστηρίου. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) €49.400 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία ενός λειτουργού του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου που αποσπάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για εκτέλεση ειδικών 

καθηκόντων από 11/11/2019 και για περίοδο τριών χρόνων. 

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

 

(β)  €137.750 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

 € 

1. Την ανανέωση/καταχώρηση  ονομάτων  στον τομέα ανώτατου 

επιπέδου eu domain name από το ελληνικό γραφείο Forthnet SA. 

38.000 

2. Την αντιμισθία  ενός συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένου και του 

Φ.Π.Α),  για επεξεργασία νομικών κειμένων (σχέδια, Νόμων και 

Κανονισμών) που σχετίζονται με τις θαλάσσιες Ζώνες, καθώς και 

την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

33.250 
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3. Την αντιμισθία δύο συνεργατών: α) για το Τμήμα Αρχείου και 

Επικοινωνιών του Υπουργείου εξειδικευμένο σε θέματα 

ασφαλείας Η/Υ και β) για το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων με 

σκοπό την καταγραφή των Αρχών Λειτουργίας του Εθνικού 

Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της ΚΔ. 

66.500 

Σύνολο 137.750 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

  (α) €6.250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές της Κύπρου στους πιο 

κάτω Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ. 
 

 

€ € 

Α. Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στους  

  

 

Προϋπολογισμούς Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: 

  1. United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) 25.000  

2. United Nations Interim Force in Lebanon (UNFIL) 120.000  

3.   United Nations Mission for the Referendum in Western     

Sahara (MINURSO) 

 

25.000 

 

4. United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) 80.000  

5. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) 15.000  

6. United Nations Organisation Stabilization Mission in the     

Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 

 

350.000 

 

7. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo         

(UNMIK) 

20.000  

8. African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur    

(UNAMID) 

300.000  

9. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization   

Mission in Mali (MINUSMA) 

400.000  

10. United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) 300.000  

11. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 

Mission in the Central African Republic (MINUSCA)  

300.000  

12. 

 

13.  

 

14. 

United Nations Mission in the Republic of South Sudan  

(UNMISS)  

United Nations Mission for Justice Support in Haiti 

(MINUJUSTH) 

Διάφορες άλλες ειρηνευτικές αποστολές                             

450.000 

 

50.000 

 

       200.000 

 

 

 

 

 

2.635.000 
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Β. Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Διεθνείς και  

  

 

 άλλους Οργανισμούς: 

  1.  International Residual Mechanism for Criminal Tribunals  

(IRMCT) 

40.000  

2. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons   (OPCW) 30.000  

3. International Criminal Court (ICC) 110.000  

4. Permanent Court of Arbitration (PCA) 2.000  

5. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 7.000  

6. International Seabed Authority (ISA) 4.000  

7. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation   

(CTBTO) 

50.000  

8. International Institute for the Unification of Private Law  

(UNIDROIT) 

 

13.000 

 

9. Hague Conference on Private International Law (HCCH) 7.000  

10. Asia-African Legal Consultative Organisation (AALCO) 8.000  

11. Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 80.000  

12. The Joint Office for Commonwealth Permanent Missions   to the 

United Nations (Small States) 

4.000  

13. Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 700  

14. Biological Weapons Convention (BWC) 700  

15. Anti-Personnel Landmines Convention (APLC) 300  

16. 

17. 

Convention on Cluster Munitions (CCM) 

International Humanitarian Fact-Finding Commission    (IHFFC) 

200 

200 

 

18. Arms Trade Treaty (ATT) 4.000  

19. 

20. 

Bureau of International Expositions (BIE) 

European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads  

12.000 

         30.000 

 

21. Συνεισφορές αναφορικά με το εθνικό σχέδιο δράσης «Γυναίκες, 

Ειρήνη και Ασφάλεια» 

50.000 

 

 

22. Διάφορες άλλες συνεισφορές  50.000 503.100 

    Γ. Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό 

  

 

Ηνωμένων Εθνών: 

  1. United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) 30.000  

2. International Committee of the Red Cross (ICRC) 30.000  

3. Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights (OHCHR) 

30.000  

4. United Nations Relief and Works Agency for Palestine  Refugees 

in the Near East (UNRWA) 

20.000  

5. United Nations Entity for Gender Equality and the     

Empowerment of Women (UN Women) 

10.000  

6. Implementation Support Unit (ISU) Ottawa Convention 5.000  

7. United Nations Population Fund (UNFPA) 10.000 135.000 
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Δ. Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Οργανισμούς 

  

 

και Ιδρύματα: 

  1. The Hague Academy of International Law (HAIL) 3.000  

2. Asia-Europe Foundation (ASEF) 5.000  

3. College of Europe  20.000  

4. The European Institute  5.000  

5. Anna Lindh Foundation  10.000  

6. Union for the Mediterranean (UfM) 10.000  

7. Διάφορες άλλες εθελοντικές συνεισφορές για τις οποίες 

ενημερώνεται εκ των υστέρων το Υπουργικό Συμβούλιο. 

747.900 800.900 

    Ε. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

  1. European Union Satellite Centre (SatCen) 20.000 

 2. European Union Institute for Security Studies (EUISS) 6.000 26.000 

    Z. Συνεισφορά της Δημοκρατίας στον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: 

 

1.130.000 

 

1.130.000 

    H. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Κοινοπολιτεία:    

1. Commonwealth Secretariat 285.000  

2. Commonwealth Foundation 35.000 320.000 

Θ. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη:  

  

1. Organisation for Security and Co-operation in Europe    

     (OSCE) 220.000  

2. Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) 80.000 300.000 

    

Ι. Συνεισφορά Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

 

400.000 400.000 

 Σύνολο  6.250.000 
  

     (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κλπ») 

  

(β) €15.700.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την Ειρηνευτική 

Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως ακολούθως: 

        € 

1. Αιτήματα για αναπλήρωση εξόδων της Δύναμης, επικαλούμενη   

το Άρθρο 19 της σχετικής Συμφωνίας 

 

200.000 

2. Κυβερνητική εθελοντική συνεισφορά       15.420.000 

3. Διάφορα 80.000 

 Σύνολο        15.700.000 

(Άρθρο 04153.2 «Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο») 
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(γ)  €500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας  σε διάφορες χώρες του εξωτερικού σύμφωνα με Απόφαση του Υ.Σ με Αρ. 61.137 και 

ημερομηνίας 16/11/2004. 

 (Άρθρο 04158.2 «Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.150.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις υποχρεωτικές συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

στο African peace facility €250.000, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και 

στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB European Investment Bank) συνολικού ποσού 

€5.405.000. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελεί το κύριο μέσο παροχής 

κοινοτικής βοήθειας υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), καθώς και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών 

(ΥΧΕ).  Επίσης συμπεριλαμβάνεται ποσό ύψους €50.000 για προγράμματα υποτροφιών, κατά 

κύριο λόγο σε τομείς ναυτιλίας (σχετ. επαφές με Υφυπουργό Ναυτιλίας και αρμόδιους 

λειτουργούς), ποσό €45.000 για οικονομική βοήθεια στην Πρεσβεία Παλαιστίνης και ποσό 

€400.000 για διμερή αναπτυξιακά προγράμματα.   

(Άρθρο 04186.3 «Παροχή Αναπτυξιακής Τεχνικής και  άλλης Βοήθειας  

                             προς Ξένες Χώρες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εργασίες βελτίωσης/επιδιόρθωσης καθώς επίσης 

και του έργου ανακαίνισης του κεντρικού και των επιμέρους κτιρίων του Υπουργείου 

Εξωτερικών, και του περιβάλλοντα χώρου. Το έργο θα διενεργηθεί μεταξύ των ετών 2018-

2021 από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση κόστους. 

(Άρθρο 08004.3  «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων   

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 - Οδοιπορικά 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €994 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατά αποκοπή επιδόματος 

οδοιπορικών στον Γενικό Γραμματέα της Γραμματείας. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατά αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €565 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος τηλεφώνου στον Γενικό 

Γραμματέα της Γραμματείας. 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά τέλη και τηλεγραφήματα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €166.250 που 

προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 5 επιστημονικών 

συνεργατών (προς €33.250 τον καθένα), στα πλαίσια της δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 –  Μόνιμη Γραμματεία Τριμερών  Μηχανισμών Συνεργασίας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την ενοικίαση γραφείων (2 ορόφων για περίπου 200τ.μ. ο κάθε 

όροφος) για την φιλοξενία της Γραμματείας στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €99.750 που 

προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 3 επιστημονικών 

συνεργατών (προς €33.250 τον καθένα), στα πλαίσια της δημιουργίας Μόνιμης Γραμματείας 

Τριμερών Μηχανισμών Συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για έργα, τα οποία εκτελούνται σε Διπλωματικές 

Αποστολές της ΚΔ στο εξωτερικό για σκοπούς εναρμόνισης των εγκαταστάσεών τους, με τις 

απαιτήσεις Σένγκεν. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και όλα τα παρεμφερή έξοδα όπως έξοδα 

συντήρησης, έξοδα ταξιδιών, μισθοί, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ. Οι δράσεις υποβάλλονται 

για έγκριση στην ΕΕ για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται σε 90%για τα έργα και σε 100% για τις λειτουργικές 

δαπάνες.  

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»)  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος για τα τέκνα των 

υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στα πλαίσια του σχετικού Σχεδίου, 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 20, των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της 

Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006.  

(Άρθρο 02222.2 «Εκπαιδευτικό Επίδομα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08150 – Κτίρια στο Εξωτερικό 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.450.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων για τα ταξίδια) για τη συνέχιση των ενεργειών εξασφάλισης νέων κτιρίων και τη 

βελτίωση των υφισταμένων, για τις ανάγκες του Υπουργείου στο εξωτερικό. Στο ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνεται πρόνοια για αγορά/ανέγερση κτιρίων καθώς και πρόνοια για 

επιδιορθώσεις, στα κτίρια της Πρεσβείας της Δημοκρατίας στη ΜΑΕΕ, στο Παρίσι, της 

Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, της Πρεσβείας Ουάσιγκτον, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας 

στην Γενεύη, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Νέα  Υόρκη, της Υπάτης Αρμοστείας στην 

Καμπέρα και σε άλλες Διπλωματικές Αποστολές. 

(Άρθρο 08151.3 «Ανέγερση Κτιρίων στο Εξωτερικό») 

 

                

 Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

(α)  τις απολαβές του εντόπιου γραφειακού προσωπικού, που ενδεχομένως να προσληφθεί σε 

διάφορες πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ως 

επίσης και για κάλυψη εποχιακών αναγκών των Πρεσβειών Μόσχας, Κίεβου, Βηρυτού 

και Γενικού Προξενείου Πετρούπολης και  άλλων Διπλωματικών Αποστολών για έκδοση 

θεωρήσεων εισόδου και 

 (β)  τα φιλοδωρήματα του εντόπιου προσωπικού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 (γ) €580.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές του υπηρετικού προσωπικού των 

πρεσβευτικών κατοικιών. Το ύψος της δαπάνης κατά πρεσβεία καθορίζεται με βάση την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών με αρ. 32/2018 ημερ. 21/11/2018  

(Άρθρο 02704.2 «Εντόπιο Υπηρετικό Προσωπικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α)  €95.000 για τη δημιουργία νέων διπλωματικών αποστολών στο Εξωτερικό. 

(Άρθρο 03040. 2 «Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό») 

 

 (β) €171.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 

 

1. Καταβολή μεσιτικών και άλλων δικαιωμάτων, για την εξεύρεση κατοικίας 

στο εξωτερικό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι υπάλληλοι, που 

μετατίθενται στο εξωτερικό, όπως προνοείται και στο Σχέδιο Επιδόματος 

Ενοικίου Εξωτερικού. 

2. Καταβολή δικαιωμάτων περιλαμβανομένων των μεσιτικών, στις περιπτώσεις   

ενοικιάσεως νέων οικημάτων, για σκοπούς μεταστέγασης των Γραφείων των     

Πρεσβειών/ Πρεσβευτικών κατοικιών. 

3. Έξοδα μεταστέγασης/μεταφορικά από μια διπλωματική αποστολή σε άλλη, 

που προκύπτουν από την ενοικίαση νέου οικήματος. 

4. Έξοδα που προκύπτουν έκτακτα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

για εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και επιδιόρθωσης κτιρίων 

και εξοπλισμού, στα ιδιόκτητα / ενοικιαζόμενα κτίρια των διπλωματικών 

αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για τα οποία δεν μπορεί να 

γίνει εκ των προτέρων πρόβλεψη. 

5. Αγορά σημαιών ξένων χωρών, για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου και 

διπλωματικών αποστολών σε σχέση με επισκέψεις προσωπικοτήτων. 

6. Δαπάνες για πρόσληψη μεταφραστή, για τις συνεντεύξεις για έκδοση 

θεωρήσεων εισόδου σύμφωνα με έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών με 

αρ. φακ.13.23.002.17.02 και ημερ. 23.5.2005. 

7. Δαπάνες για την αποστολή αρχαιοτήτων και πινάκων από την Κύπρο, για τη  

διακόσμηση των Διπλωματικών Αποστολών. 

8. Έξοδα για παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα διοικητικής φύσεως.  

9. Δαπάνη για μεταφορά /αποστολή εξοπλισμού σε διπλωματικές αποστολές 

στο εξωτερικό. 

10. Διάφορα άλλα έξοδα που τυχόν να προκύψουν, κατά την διάρκεια του έτους 

και που αφορούν τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό. 

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €584.250  που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μεταθέσεων λειτουργών του 

Υπουργείου ή και Λειτουργών άλλων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών που 

αποσπούνται/μετατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών, από και προς το εξωτερικό, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία/Κανονισμούς. Επίσης περιλαμβάνονται έξοδα αεροπορικών 

εισιτηρίων των μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για μετάβασή τους από τη χώρα στην οποία 

υπηρετούν στην Κύπρο, λόγω απουσίας με άδεια (Απόφαση Υ.Σ με Αρ. 86.650 και                        

ημερ. 17/01/2019). 

(Άρθρο 03105.2 «Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό») 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

371 
 

(β) €332.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας των διπλωματικών 

αποστολών ως ακολούθως: 

  

1. Φιλοξενία από διπλωματικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Γραφείου  

Τύπου στις διπλωματικές αποστολές. 

2. Επίσημες δεξιώσεις για την ημέρα της Ανεξαρτησίας (1
η
 Οκτωβρίου). 

3. Συμμετοχή σε πολιτιστικές  εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συμμετέχει η Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή. 

4. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στα πλαίσια του μήνα 

Γαλλοφωνίας που διεξάγονται στις διπλωματικές αποστολές.  

5. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των αποσπασμένων λειτουργών άλλων 

Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών 

που υπηρετούν στην Μ.Α. Βρυξελλών. 

6. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας αναφορικά με δράσεις πολιτιστικής 

διπλωματίας, για προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας στο 

εξωτερικό, εστιάζοντας περισσότερο στον πολιτισμό, στην ανταλλαγή 

απόψεων, στη βελτίωση της γνώσης άλλων πολιτισμών, στην 

εξισορρόπηση διαφορών που η κλασική διπλωματία δεν μπορεί να λύσει.   

7. Κάλυψη άλλων εξόδων φιλοξενίας. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €16.150 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκμάθησης ξένων γλωσσών στο διπλωματικό 

προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο Εκμάθησης Ξένων 

Γλωσσών. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €259.350 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες : 

  € 

1. Απολαβές του Πρέσβη στην Αθήνα (περιλαμβανομένων των συνεισφορών 

στα ταμεία Κ.Α., Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

καθώς επίσης και του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού)  

   

     

      127.918 

2. Απολαβές του Πρέσβη στην Αγία Έδρα (περιλαμβανομένων των 

συνεισφορών στα ταμεία Κ.Α., Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο 

Κοινωνικής Συνοχής καθώς επίσης και του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού) 

131.432 

 Σύνολο 259.350 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και του έργου του 

Υπουργείου Εξωτερικών και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των 

στόχων της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για 

πολιτιστικές δράσεις, καθώς και δράσεις και εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη 

διαφώτιση/προβολή στο πλαίσιο των εορτασμών για τα εξηντάχρονα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €700.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για θεραπεία κυπρίων δημοσίων υπαλλήλων που 

εργάζονται σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 04384.2 «Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ζημιές από τη μετατροπή ξένου 

συναλλάγματος των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 06224.2 «Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) λογιστή, μιας (1) 

ιδιαιτέρας γραμματέως, εννέα (9) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1)  γραφέα για ειδικά 

καθήκοντα διαφώτισης, ενός (1) λογιστικού γραφέα, ενός (1) γραφέα συντηρητή και δύο (2) 

οδηγών/κλητήρων. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Πρεσβεία Ουάσιγκτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €305.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως,  

τεσσάρων (4) γραφέων/δακτυλογράφων  και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και Γενικό Προξενείο 

Νέας  Υόρκης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €715.000  που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές δύο (2) ιδιαιτέρων γραμματέων, 

ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, πέντε (5) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου 

τύπου, ενός (1) συμβούλου τύπου,  ενός (1) κλητήρα/φρουρού και δύο (2) οδηγών/κλητήρων. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Πρεσβεία Αθηνών και Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) προϊστάμενου λογιστηρίου, εννέα (9) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

προξενικού λειτουργού, δύο (2) κοινωνικών λειτουργών,  μιας (1) τηλεφωνήτριας, ενός (1) 

κλητήρα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα για την Πρεσβεία Αθηνών, καθώς και ενός (1) βοηθού 

προξενικού λειτουργού, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) κλητήρα/γραφέα για το 

Γενικό Προξενείο  Θεσσαλονίκης. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Πρεσβεία Βερολίνου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €315.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων, ενός (1) οδηγού/κλητήρα και 

ενός (1) λειτουργού για θέματα υγείας που προσλήφθηκε με όρους επιτόπιου προσωπικού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Πρεσβεία Καΐρου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού και ενός (1) κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Πρεσβεία Μόσχας, Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης,  

Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €645.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων,  δύο (2) 

προξενικών λειτουργών, έξι (6) βοηθών προξενικών λειτουργών και δύο (2) οδηγών/κλητήρων 

οι οποίοι υπηρετούν στην πρεσβεία της Μόσχας. 

 

Επίσης, προορίζεται να καλύψει τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας  γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός  (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) προξενικού λειτουργού, δύο 

(2) βοηθών προξενικών λειτουργών και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα οι οποίοι υπηρετούν στο 

Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης. 

  

Στο πιο πάνω άρθρο, περιλαμβάνεται και πρόνοια για πρόσληψη ενός (1) Βοηθού Προξενικού 

Λειτουργού, δύο (2) γραφέων / δακτυλογράφων και ενός (1) κλητήρα για κάθε Προξενείο 

(Προξενείο Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα), η λειτουργία των οποίων εγκρίθηκε 

με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.379 και ημερομηνία 11.2.2009. (Άρθρο 

02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Πρεσβεία Παρισίων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €527.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

ακόλουθου τύπου, ενός (1) Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στην UNESCO και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.510.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, ενός (1) λογιστή μιας 

(1) ιδιαιτέρας γραμματέως, δώδεκα (12) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) βοηθού λειτουργού 

τύπου, ενός (1) βοηθού τεχνικού, τεσσάρων (4) οδηγών/κλητήρων, πέντε (5) 

Λειτουργών/Συνεργατών, ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη της Αρχής Επιθεώρησης 

Εργασίας,  ενός (1) Λειτουργού/Συνεργάτη ως εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενός 

(1) λειτουργού/συνεργάτη για το Υπουργείο Οικονομικών, ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη για 

το Υπουργείο Υγείας, ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη για το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ενός (1) λειτουργού περιβάλλοντος, ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη 

Καινοτομίας και Έρευνας και ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη Αλιείας και Θαλάσσιων 

Ερευνών.   

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Αντιπροσωπεία Γενεύης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €490.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα με ειδικά καθήκοντα, ενός (1) λειτουργού για διοικητικά/ 

λογιστικά καθήκοντα, ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Πρεσβεία Βελιγραδίου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €73.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού/ 

μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Αντιπροσωπεία Στρασβούργου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €175.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο(2) 

γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

 (Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €260.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας  (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, τεσσάρων (4) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Ύπατη Αρμοστεία Νέο Δελχί 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €82.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού, 

ενός (1) κλητήρα και ενός (1) βοηθού γραφείου.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 27 – Πρεσβεία Μεξικού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €63.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Πρεσβεία Δαμασκού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές ενός (1) γραφέα/  

δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 29 – Πρεσβεία Ρώμης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €310.000 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Πρεσβεία Πεκίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €115.000 που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) 

βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Πρεσβεία Τριπόλεως 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) λειτουργού με ειδικά καθήκοντα (Αραβόφωνος με προξενικά καθήκοντα) 

και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Πρεσβεία Βιέννης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €315.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

ακόλουθου τύπου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

 Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 33 – Πρεσβεία Πράγας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) οδηγού/κλητήρα και ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου.   

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 34 – Πρεσβεία Τεχεράνης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) 

γραφέα/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 35 – Πρεσβεία Μαδρίτης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €295.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 36 – Πρεσβεία Βουδαπέστης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €101.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 37 – Πρεσβεία Σόφιας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 38 – Πρεσβεία Τελ Αβίβ και Γραφείο  Εκπροσώπησης Κ.Δ.              

στη  Ραμάλα 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €330.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) Λειτουργού Τύπου, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα για την Πρεσβεία Τελ Αβίβ και ενός (1) προξενικού υπαλλήλου, δύο (2) 

γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα για το Γραφείο Εκπροσώπησης της 

Κ.Δ. στη Ραμάλα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 39 –Ύπατη Αρμοστεία Πραιτώριας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €72.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, δύο (2) γραφέων και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Πρεσβεία Στοκχόλμης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) 

συμβούλου τύπου, και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Ύπατη Αρμοστεία Οττάβα   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €152.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως  ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 42 – Πρεσβεία Χάγης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €330.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα /λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

συμβούλου τύπου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 43 – Πρεσβεία Δουβλίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 44 – Πρεσβεία Ελσίνκι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €237.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή 

και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 45 – Πρεσβεία Λισαβόνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €85.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 46 – Πρεσβεία Κοπεγχάγης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές  μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/βοηθού τύπου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 48 –  Πρεσβεία Βηρυτού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €240.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) ανώτερο γραφέα, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων,  ενός (1) 

τηλεφωνητή/γραφέα, ενός (1) λειτουργού για θέματα τύπου/προξενικά και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 49 – Πρεσβεία Βαρσοβίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €165.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, μιας (1) γραμματέως/δακτυλογράφου, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) 

γραφέα/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 50 – Πρεσβεία Ντόχας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα /δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 52 – Πρεσβεία Βουκουρέστι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 53 – Πρεσβεία  Μπρατισλάβας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €140.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα / λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 54 – Πρεσβεία Αμμάν 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου,  ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού και 

ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Πρεσβεία Κιέβου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα / λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

ανώτερου γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 62 – Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου, ενός (1) 

βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 64 – Πρεσβεία Αβάνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €35.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 65 – Πρεσβεία Μπραζίλιας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €56.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 66 – Πρεσβεία Αγίας Έδρας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €222.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή/στριας και ενός (1) οδηγού/υπεύθυνου ασφάλειας. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 67 – Πρεσβεία Μουσκάτ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €91.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 68 – Πρεσβεία Κουβέιτ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €78.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 69 – Πρεσβεία Ριάντ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 72 – Πρεσβεία Τόκυο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €130.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, δύο(2) γραφέων/ 

δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ 2020-2022 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων 

και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

κάθε πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΟΡΑΜΑ 

 Όραμα μας είναι ο οργανισμός μας να καταστεί εξαίρετος και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στη διασφάλιση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά 

της.  

ΑΞΙΕΣ  

Αμεροληψία και Διαφάνεια: 

Οι διαδικασίες λήψης απόφασης διέπονται από αντικειμενικότητα και διαφάνεια με στόχο την 

ανεπηρέαστη και δίκαιη μεταχείριση των πολιτών. 

Συνέπεια και Προσήλωση στους στόχους: 

Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με ακρίβεια και επαγγελματισμό στα πλαίσια της νομιμότητας με 

επίκεντρο την επίτευξη των στόχων του οργανισμού μας . 

Πρωτοβουλία: 

Παρακινούμε και υποστηρίζουμε την ελεύθερη κρίση και την προνοητικότητα με σκοπό τη 

διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του οργανισμού και των ανθρώπων του. 

Λογοδοσία: 

Αιτιολογούμε κατά τρόπο αντικειμενικό τις πράξεις μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη τους ως 

ένδειξη επαγγελματικής και προσωπικής ακεραιότητας. 

Σεβασμός: 

Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματισμό και ευγένεια προς τον πολίτη και τους συνεργάτες μας. 

Μέλημα μας, η πιστή εφαρμογή της χρηστής διοίκησης και η προάσπιση του Δημοσίου 

συμφέροντος. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1. Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

3. Ορθολογική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου.

4. Διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

5. Αποδοτικός δημόσιος τομέας.

6. Ορθολογική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας  του

κράτους. 

7. Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών στηρίζοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση.
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €40.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την μεταφορά των εισπράξεων και την 

επιβολή του ειδικού φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα, στο Ανεξάρτητο Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης.  Συγκεκριμένα: 

 

Μετά την νέα ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) τον 

Δεκέμβριο του 2015, νέος μέτοχος της Τράπεζας κατέστη το Ανεξάρτητο Ταμείο 

Ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο συστήθηκε με βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας 

Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης Νόμο του 2015. Το Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης 

ανέλαβε το 21,87% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ.   

 

Της μεταφοράς των €175 εκ. στην ΣΚΤ προηγήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η υπογραφή 

σύμβασης δανείου μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ανεξάρτητου Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης. Με βάση τη συμφωνία, η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε στο 

Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, δάνειο ύψους €175 εκ. το οποίο θα αποπληρωθεί σε 

24 τριμηνιαίες δόσεις μέχρι την 31/12/2021. Τα έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου 

Ανακεφαλαιοποίησης τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του 

δανείου, θα προέρχονται από την μεταφορά των 35/60 των εσόδων από την επιβολή του 

ειδικού φόρου, σε πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Τον Ιούλιο του 2017, η ΣΚΤ μετονομάστηκε σε Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚυΤ). Με 

απόφαση Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2018, η ΣΚυΤ 

μετονομάστηκε σε Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ 

(ΣΕΔΙΠΕΣ). Η ΣΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει να είναι εγγεγραμμένη με βάση τον περί Συνεργατικών 

Εταιρειών Νόμο. Οι μέτοχοι της ΣΕΔΙΠΕΣ συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι και με τα ίδια ποσοστά 

μετοχικού κεφαλαίου με αυτά της πρώην ΣΚυΤ. Κατά συνέπεια, το Ταμείο κατέχει σήμερα 

1.320.401.214 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,28 στη ΣΕΔΙΠΕΣ. 

 

Με βάση τον αναφερόμενο Νόμο, συστάθηκε τριμελής Επιτροπή η οποία διαχειρίζεται το 

Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης, ενώ η Μονάδα Διαχείρισης παρέχει διοικητική και 

τεχνική υποστήριξη στο Ταμείο. 

 

Οι εκάστοτε Προϋπολογισμοί του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης προβλέπουν ως 

δαπάνες την καταβολή ετήσιων δόσεων ύψους €29.166.667, έναντι του δανείου που 

παραχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και ως έσοδα τα 35/60 των εσόδων από την 

επιβολή του Ειδικού Φόρου σε Πιστωτικά Ιδρύματα.  

 

Τα έσοδα του Ανεξάρτητου Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης για το έτος 2020 αναμένεται να 

ανέλθουν στα €40.000.000, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα 35/60 των συνολικών εσόδων από 

την επιβολή του ειδικού φόρου σε πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Η διαφορά των εσόδων από τις δαπάνες μεταφέρεται στο αποθεματικό του Ανεξάρτητου 

Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. 

 

(Άρθρο 04598.1 «Ανεξάρτητο Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 

«Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €128.250  

για κάλυψη των πιο κάτω συνδρομών:  

 

1. Ηλεκτρονική Βάση Οικονομικών Δεδομένων 

2. Εκδόσεις Financial Times, διεθνή περιοδικά 

3. Συνδρομή Reuters και Bloomberg  

4. Συνδρομή Accelus World Check One 

5. Συνδρομή σε πλατφόρμα (MTS platform) για διαπραγμάτευση κυπριακών 

ομολόγων και συνδρομή προς την Κοινοπολιτεία για το λογισμικό Meridian. 
 

(Άρθρο 03027.2 «Βιβλιοθήκη») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €14.250 για 

κάλυψη δαπανών που απορρέουν από τη λειτουργία της Επιτροπής Αποκλεισμού  

Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συστάθηκε 

δυνάμει των περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών 

Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Κανονισμών του 2016 (ΚΔΠ 138/2016). 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €300.000 για την κάλυψη δαπανών εργασιών συντήρησης στο κτήριο του Υπουργείου 

Οικονομικών (οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εργασίες κ.α.).  

(Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €47.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν τη διαχείριση της μάθησης 

για τη Διοίκηση και τα Τμήματα του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από τον καθορισμό των 

αναγκών εκπαίδευσης. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

(β) €47.500 για αποστολή υπαλλήλων για εκπαίδευση που προσφέρεται στο εξωτερικό και 

αφορά τις αρμοδιότητες της Διοίκησης και των Τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €80.750 για τη διεξαγωγή συνεδρίου της International Blaise Users Conference (IBUC) στις 

30/3/-3/4/2020, από τη Στατιστική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι το κόστος θα είναι ανακτήσιμο 

από τα δικαιώματα συμμετοχής, καθώς και από χορηγία της Στατιστικής Υπηρεσίας της 

Ολλανδίας. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στην Κύπρο») 

 

(β) €218.500 για αποστολή λειτουργών που λαμβάνουν μέρος σε καθιερωμένες επιτροπές της 

ΕΕ, του ECOFIN και του Eurogroup, καθώς και σε ομάδες εργασίας της ΕΕ για θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι μέρος της δαπάνης 

ανακτάται από την ΕΕ. 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 

 

(γ) €190.000 για αποστολή υπαλλήλων σε επιτροπές, συνέδρια και σεμινάρια που 

πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, συνήθως στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, σε θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών και των Τμημάτων του. 

(Άρθρο 03531.2 «Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους:   

 

(α) €2.375.000 για αμοιβή εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία ή/και ολοκλήρωση διαφόρων 

μελετών πάνω σε εξειδικευμένα θέματα. Συγκεκριμένα, αφορά: 

(i)  τη μελέτη ανάθεσης της εκμετάλλευσης των κατοικιών του Τρόοδους, 

(ii) την εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό, ανάλυση και αξιολόγηση εφικτών 

στρατηγικών επιλογών για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 
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(iii)  τη μελέτη για αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση, λειτουργία 

και διάλυση των εταιρειών, η οποία στοχεύει στην απλοποίηση και εκσυγχρονισμό του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, βασιζόμενη σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, 

έτσι ώστε να καταστεί το εταιρικό νομικό πλαίσιο ένα ευέλικτο και εύχρηστο εργαλείο, χωρίς 

επικαλύψεις, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κυπριακών εταιρειών. 

(Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

(β) €285.000 για αμοιβή αναλογιστικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Υπηρεσία Ελέγχου 

Ασφαλιστικών Εταιρειών σε ό,τι αφορά την εξέταση λογαριασμών ασφαλιστικών εταιρειών 

ασφαλειών ζωής, εξέταση αιτήσεων για χορήγηση αδειών σε νέες εταιρείες ασφάλειας ζωής 

και για μεταφορά χαρτοφυλακίων. 

(Άρθρο 03555.2 «Υπηρεσίες Αναλογιστή») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 
 

(α) €361.000 για  αγορά υπηρεσιών που αφορούν: 

     Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Θεμάτων  € 

1. (α) Αμοιβή συμβούλου για διεξαγωγή εξειδικευμένων μελετών σε θέματα 

δημοσιονομικής φύσεως ή τομεακής οικονομικής πολιτικής.  

(β) Αναλογιστικές υπηρεσίες για το Πρόγραμμα Σταθερότητας, το Ageing 

Report, τoν Πίνακα 29 των Εθνικών Λογαριασμών της Στατιστικής 

Υπηρεσίας, καθώς και άλλες έκτατες εργασίες που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια του έτους.  

50.000 

 

20.000 

 

 

 

Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας  

2. Νομικές υπηρεσίες για την ετοιμασία  νομοσχεδίων/κανονισμών για σκοπούς 

εναρμόνισης με ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τον χρηματοοικονομικό 

τομέα.   

150.000 

 

Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους  

3. Νομικές υπηρεσίες για διαμόρφωση πλαισίου επενδυτικής πολιτικής ρευστών 

διαθεσίμων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να καταρτιστεί γραπτό πλαίσιο 

για τον ασφαλή και επικερδή τρόπο της επένδυσης του πλεονάσματος του 

ρευστού διαθεσίμου. 
 

20.000 

Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών  

4. Νομικές υπηρεσίες για εναρμονιστική νομοθεσία για τον ασφαλιστικό τομέα 

και για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

25.000 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  

5. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για διεξαγωγή ελέγχων συμμόρφωσης σε τμήματα 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

10.000 

Έκτακτα  

6. Κάλυψη οποιαδήποτε εκτάκτων αναγκών συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

ενδέχεται να προκύψουν σε συνάφεια με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης 

της Διαχείρισης των Δημόσιων Οικονομικών (Public Finance Management-

PFM) 

86.000 

 Σύνολο 361.000 
 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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(β) €190.000 που προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά στο Κέντρο Οικονομικών 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου και συμμετοχή στο κόστος της εκπόνησης οικονομικών 

μελετών, όπως οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας.  

(Άρθρο 03625.2 «Συμμετοχή σε Οικονομικές Έρευνες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €10.000 που προορίζονται να 

καλύψουν τις δαπάνες για συναντήσεις με επενδυτές στο εξωτερικό (Road Shows), με σκοπό 

την προώθηση των κυπριακών ομολόγων. 

 

(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €245.000 που προορίζονται 

να καλύψουν: 
 

 (i) €50.000 για προώθηση και προβολή της Κύπρου ως “Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο”, 

από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). 

 (ii) €150.000 για τη στελέχωση εντός του ΚΕΒΕ υπηρεσιών, Russian Desk και China Desk 

για περαιτέρω ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών και προώθηση 

των επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ της Κύπρου και των χωρών Κίνας και Ρωσίας.  

   (iii) €45.000 για ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ. 

 

(Άρθρο 03718.3 «Προβολή και Προώθηση της Κύπρου ως Διεθνές Επιχειρηματικό 

Κέντρο»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03920 – Επιστροφές Εμμέσων Φόρων   

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις εκκρεμούσες αιτήσεις για παροχή ειδικής 

χορηγίας έναντι του ΦΠΑ, σύμφωνα με τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση 

Κατοικίας) Νόμο 91(Ι)/2006, ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον περί Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας Νόμο 129(I)/2011. 

(Άρθρο 03929.2 «Ειδική Χορηγία για την αγορά/ανέγερση Κατοικίας») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €315.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα ωφελήματα τα οποία 

παραχωρούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων όταν αυτοί παύσουν να ασκούν το λειτούργημά τους, νοουμένου ότι έχουν 

υπηρετήσει στο αξίωμά τους για περίοδο όχι μικρότερη από 30 μήνες, σύμφωνα με τον περί 

της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα 

και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο 3(I)/2014: 

 

(α) Επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέα, το οποίο είναι ίσο με την 

εκάστοτε ανώτατη βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Στενογράφου, 1ης Τάξεως 

και το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα. 

(β) Υπηρεσιακό αυτοκίνητο με οδηγό 

 

 Νοείται ότι το επίδομα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω δεν καταβάλλεται 

στην περίπτωση και για όση χρονική περίοδο οι εν λόγω πρώην αξιωματούχοι επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες δημόσιου υπαλλήλου με βάση ειδικές διευθετήσεις. 

(Άρθρο 04133.2 «Ωφελήματα σε Ορισμένους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.871.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ετήσιες συνδρομές:  

  € 

1. Bruegel Aisbl 41.000 

2. European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA), Committee of European Insurance & Occupational 

Pensions Supervisors (CEIOPS) και International Association of 

Insurance Supervisors IAIS  

120.000 

3. Asian Infrastructure Investment Bank       820.000 

4. Common Wealth Fund for Technical Co-operation 120.000 

5. International Development Association (IDA) 1.740.000 

6. International Forum of Sovereign Wealth Fund (IFSWF) 30.000 

 Σύνολο 2.871.000 

   

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις  

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €26.000.000 για την επιδότηση του επιτοκίου των στεγαστικών και επαγγελματικών 

δανείων που παραχωρούνται από τον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.   

(Άρθρο 04261.2 «Επιχορήγηση Επιτοκίου») 

 

(β) €25.000.000 για το Σχέδιο της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας που έχει σκοπό την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση νέων τομέων οικονομικής 

δραστηριότητας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα των κινηματογραφικών 

παραγωγών. Το Σχέδιο κινήτρων αποτελείται από ένα συνδυασμό χορηγιών και φορολογικών 

κινήτρων. 

(Άρθρο 04295.2 «Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους  €5.000.000  για τη 

δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης Κεφαλαίου. Το Επενδυτικό 

Ταμείο (το οποίο θα έχει τη μορφή ενός Καταχωρημένου Οργανισμού Εναλλακτικών 

Επενδύσεων), προβλέπεται να δημιουργηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε συνεργασία 

με εξειδικευμένους  συμβούλους, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Ταμείου θα 

είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό την κάλυψη του κενού που 

υπάρχει στη χρηματοδότηση των κυπριακών επιχειρήσεων, σε σχέση με χρηματοδοτικά 

προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα. Αρχικά, το κράτος θα συμμετάσχει στο Ταμείο με 

χρηματοδότηση ύψους €5εκ. με πιθανή συν-επένδυση από ιδιώτες. 

(Άρθρο 04298.3 «Συνεισφορά Επενδυτικού Ταμείου Χρηματοδότησης Κεφαλαίου») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €42.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

  € 

1. Κατά χάριν χορηγίες έπειτα από Αποφάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου: 

i. Κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 

Ανθρωπιστικών Ζητημάτων «Μαρί», «Ήλιος» και «Άλλων 

Ανθρωπιστικών Θεμάτων».  

ii. Δαπάνες για οποιεσδήποτε άλλες κοινωνικής φύσεως έκτακτες 

χορηγίες. 
 

2.000.000 

2. Χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. 40.000.000  

 Σύνολο 42.000.000 

 

(Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») 
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(β)  €33.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για το Σχέδιο Εστία.  

 

Το Σχέδιο Εστία έχει ως στόχο την προστασία της πρώτης κατοικίας και την άμβλυνση του 

προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα, μέσω της παροχής οικονομικής βοήθειας από το κράτος σε δανειολήπτες που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους που είναι εξασφαλισμένα με 

Επιλέξιμη Κύρια Κατοικία (ΕΚΚ) ανοικτής αγοραίας αξίας μικρότερης των €350.000. Με τον 

τρόπο αυτό η Κυβέρνηση στοχεύει να διαχειριστεί την πλέον προβληματική κατηγορία των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού συστήματος.  Το Σχέδιο Εστία εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2019,  και έχει αρχίσει η διαδικασία υλοποίησης του σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο έχει 

οριστεί ως διαχειριστής του Σχεδίου. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καλύπτει μέχρι €3.4 δις μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη την κύρια κατοικία. 

 (Άρθρο 04490.2 «Σχέδιο Εστία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 10101 – Έκδοση Δανείων 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €46.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες χρηματοδότησης  των 

διαφόρων σχεδίων του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (παραχώρηση δανείων για σκοπούς 

σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, και επαγγελματικής δραστηριότητας) καθώς και 

για ολοκλήρωση του σχεδίου παροχής εγγυήσεων το οποίο τερματίστηκε το 2012.  

(Άρθρο 10114.2 «Δάνειο στο Φορέα Iσότιμης Kατανομής Bαρών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Εφοριακό Συμβούλιο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €26.125 για 

την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονα σε φορολογικά θέματα για σκοπούς εξέτασης 

ενστάσεων.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Υπηρεσίες προς τους Εγκλωβισμένους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλωσίμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €370.500 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά τροφίμων για τις ανάγκες των 

εγκλωβισμένων.  

(Άρθρο 03227.2 «Τροφή») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς  πετρελαιοειδών για τους 

εγκλωβισμένους.  

(Άρθρο 04502.2 «Καύσιμα και Λιπαντικά για Εγκλωβισμένους») 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 -  Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€27.500 που προορίζονται να καλύψουν συνεισφορά της Κύπρου στο World Customs 

Organization.  

(Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/ Ιδρύματα κ.λ.π.») 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€24.225 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη χρηματοδότησης της Αρχής Ψηφιακής 

Ασφάλειας, σύμφωνα με τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών (Νόμος 

17(Ι)/2018) και τη δαπάνη για σύμβαση ενός αρχαιολόγου για σκοπούς συντήρησης 

κατασχεθέντων αρχαιοτήτων που βρίσκονται στην κατοχή του Τμήματος Τελωνείων. Επιπρόσθετα 

καλύπτει την ανάγκη για απρόβλεπτες δαπάνες όπως για παράδειγμα αμοιβή διερμηνέων. 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 –  Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς 

  ή/ και Άλλες Πηγές  

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους  Οργανισμούς ή/ 

και Άλλες Πηγές  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €32.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των συμφωνιών που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τα Κράτη Μέλη, με τις τέσσερεις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες (Philip Morris International, 

Japan Tobacco International, British American Tobacco και Imperial Tobacco Ltd), με στόχο την 

πάταξη του λαθρεμπορίου τσιγάρων και της εμπορίας τσιγάρων που παραβιάζουν δικαιώματα 

διανοητικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση του ξεπλύματος των παράνομων εσόδων που 

προκύπτουν από το λαθρεμπόριο των τσιγάρων, καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των εταιρειών, 

των πελατών και γενικά της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Με βάση τις υπό αναφορά συμφωνίες, οι 

καπνοβιομηχανίες καταβάλλουν ετήσια κάποιο ποσό για κάλυψη τους κόστους πρόληψης των πιο 

πάνω παραβιάσεων, καθώς και πρόσθετο ποσό στις περιπτώσεις κατασχέσεων αυθεντικών 

τσιγάρων τους, ως ένα μέτρο αποτροπής της εμπλοκής των ιδίων των εταιρειών στην παράνομη 

διακίνηση των εμπορευμάτων τους.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω  συμφωνιών, μέρος 

των χρημάτων που καταβάλλονται από τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα Κράτη 

Μέλη, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των υπό αναφορά στόχων. Το Τμήμα 

Τελωνείων εισπράττει €150.000 περίπου ετησίως για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, καταρτίζεται 

εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή μέτρων, καθώς και αγορά εξειδικευμένου 

εξοπλισμού για αντιμετώπιση παράνομου εμπορίου.  

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και 

Άλλες Πηγές») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€800.850 που προορίζονται να καλύψουν: 

  

  € 

1. Αγορά υπηρεσιών (περιλαμβανομένων οδοιπορικών εξόδων) πέντε (5) 

δικηγόρων για τη Μονάδα Λήψης Δικαστικών Μέτρων  

 

156.250 

2. Αγορά υπηρεσιών χειριστών/τριών τερματικών μηχανών για την 

καταχώρηση των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (€26.000), καθώς  και  την αγορά υπηρεσιών για καταχώρηση 

των στοιχείων των δηλώσεων και άλλων εντύπων σε σχέση με το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (€14.000). 

   

40.000 

3. Αγορά υπηρεσιών τριών Προγραμματιστών (€88.000) και ενός Αναλυτή 

Συστημάτων (€31.600), για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του 

Τμήματος. 

 

119.600 

4. Αγορά υπηρεσιών Συμβούλων για την υποστήριξη της εργασίας για την 

ανάπτυξη του Μηχανογραφικού Συστήματος του Τμήματος. 

 

250.000 

5. Αγορά υπηρεσιών για διεκπεραίωση της καθυστερημένης εργασίας όσον 

αφορά τη φορολόγηση.  

 

150.000 

6. Διεξαγωγή έρευνας για την ικανοποίηση των φορολογουμένων 5.000 

 

7. Αγορά υπηρεσιών για υλοποίηση στρατηγικών στόχων, 

συμπεριλαμβανομένης και καταγραφής ενοποιημένων διαδικασιών 

 

80.000 

 Σύνολο 800.850 
 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή,  περιλαμβάνονται: 

 

(α) πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν την παραχώρηση χορηγίας έναντι 

διαγραφής φορολογικών υποχρεώσεων, μετά από Απόφ. Υ.Σ. 

(Άρθρο 04131.2 «Χορηγία έναντι Διαγραφής Φορολογικών Υποχρεώσεων Τρίτων»)   
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(β) πιστώσεις ύψους €3.000.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

(i) πιθανή χορηγία προς διεθνείς και άλλους Οργανισμούς, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων 

που είναι χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  αντί 

επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τις περιπτώσεις δωρεών από τους Οργανισμούς 

αυτούς για τις οποίες διενεργήθηκαν δαπάνες (π.χ. ανέγερση κτιρίων, αγορές εξοπλισμού) και 

καταβλήθηκε Φ.Π.Α., κάτι που αντιβαίνει στην πρόθεση των δωρητών,  

(ii) με βάση την Απόφ. του Υ.Σ. με αρ.66.738 και ημερ. 5/3/2008, ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται για 

τα εμπορεύματα που εισάγονται ή και παραδίδονται στη Δημοκρατία για χρήση από τις ένοπλες 

δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ και του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει, καθώς και για τον 

ανεφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, επιστρέφεται υπό μορφή χορηγίας, 

(iii) κάλυψη επιστροφών του ΦΠΑ στην εκκλησία της Κύπρου για κτίσιμο εκκλησιών (Απόφ.Υ.Σ. 

με αρ. 73.315 και ημερ. 14/3/2012), καθώς και αντίστοιχα των εκκλησιών των Μαρωνιτών, 

Αρμενίων και Λατίνων που βρίσκονται στην Κύπρο. (Απ.Υ.Σ.: ΠΧ 84.143 ημερ.17/1/2018).  

(Άρθρο 04132.2 «Χορηγίες έναντι Επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €22.000  που 

προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνδρομή στο Σύνδεσμο Φορολογικών Αρχών της 

Κοινοπολιτείας (C.A.T.A) (€8.500), και στον Οργανισμό Intra-European Organization of Tax 

Administration (IOTA) (€13.500).  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 06200  – Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €11.000.000  που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη καταβολής τόκων κυρίως στις επιστροφές φόρου 

εισοδήματος.  

(Άρθρο 06201.2 «Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €104.500  που 

προορίζονται να καλύψουν  τη δαπάνη διαμονής και διακίνησης των Λειτουργών που λαμβάνουν 

μέρος σε σεμινάρια και επισκέψεις εργασίας καθώς και στις ανταλλαγές προγραμμάτων που 

διεξάγονται στα πλαίσια του προγράμματος «Fiscalis».   

(Άρθρο 03525.3 « Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 –Κεντρικά Γραφεία 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες ύψους €3.872.384 για διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνών, 

μελετών και επισκοπήσεων, καθώς και καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων:  

 

Α.  Εργατικό Δυναμικό και Απολαβές 

1. Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 

2. Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων 

3. Έρευνα Εργατικού Κόστους 2020  

4. Δείκτης Ωριαίου Εργατικού Κόστους στις Κατασκευές 

 

Β.  Τιμές 

5. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Ιδιοκατοίκησης 

6. Έρευνα Ισοτιμιών Αγοραστικής Δύναμης (PPP) 

7. Μητρώο Επιχειρήσεων 

 

Γ.  Εξωτερικό Εμπόριο 

8. Στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών με Ε.Ε (Intrastat) 

9. Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Extrastat) 

 

Δ. Επιστήμη και Τεχνολογία   

10. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού  

Εμπορίου στις Επιχειρήσεις  

11. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στα Νοικοκυριά  

12. Έρευνα Καινοτομίας 

 

Ε. Παραγωγή Βιομηχανίας, Κατασκευών, Εμπορίου και  Υπηρεσιών 

13. Έρευνα Βιομηχανίας 

14. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα της Βιομηχανίας 

15. Έρευνα Κατασκευών 

16. Έρευνα Ανάπτυξης Γης και Οικοδομικών  Έργων  

17. Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης 

18. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα των Κατασκευών 

19. Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου 

20. Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών  

21. Έρευνα Οδικής Μεταφοράς Αγαθών  

22. Έρευνα Αλλοδαπών Θυγατρικών Επιχειρήσεων 

23. Βραχυπρόθεσμοι Δείκτες στον Τομέα του Εμπορίου, των Μεταφορών και των Υπηρεσιών  

 

ΣΤ. Περιβάλλον και Ενέργεια 

24. Έρευνα Δαπανών για Περιβαλλοντική Προστασία 

25. Περιβαλλοντικοί Λογαριασμοί 
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Ζ.  Δημογραφία, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός 

26. Ετήσια έρευνα και δείκτες εκπαίδευσης 2018/2019 & 2019/2020 

27. Έρευνα Επιμόρφωσης ενηλίκων 2021 

28. Ευρωπαϊκή Έρευνα Υγείας 2019 

 

Η.  Ταξιδιωτική Κίνηση και Τουρισμός 

29. Έρευνα Ταξιδιωτών 

30. Έρευνα για τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου  

 

Θ.  Εισόδημα Νοικοκυριών και Κοινωνική Προστασία 

31. Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών  

32. Εγκληματολογικές Στατιστικές και Στατιστικές Δημογραφίας 

33. Στατιστικές Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας  

34. Ετήσια Έρευνα Κοινωνικής Προστασίας 

35. Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2020 

 

Ι.  Γεωργία και Αλιεία 

36. Ερευνες για διάφορα γεωργικά προϊόντα και έξοδα παραγωγής  

37. Έρευνα Φυτικής Παραγωγής 

38. Έρευνα Αμπελιών  

39. Έρευνα Σιτηρών 

40. Έρευνα Φυτοπροστατευτικών Ουσιών  

41. Έρευνα Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων στα Γαλακτοκομεία 2018 

42. Έρευνα Διάρθρωσης/Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 

 

ΙΑ. Έκτακτες Έρευνες   

43. Έκτακτες Έρευνες-Εργασίες 

 (Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€2.500  που προορίζονται να καλύψουν τη βράβευση των νικητών του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού 

Στατιστικής. Συγκεκριμένα αφορά τη βράβευση των νικητών μεταξύ των μαθητών των Γυμνασίων 

και Λυκείων της Κύπρου, που συμμετέχουν στον εθνικό διαγωνισμό ο οποίος διοργανώνεται από 

τη Στατιστική Υπηρεσία ως η Εθνική Αρχή. Οι νικητές του εθνικού διαγωνισμού συμμετέχουν 

στον ευρωπαϊκό τελικό που διοργανώνεται από τη Eurostat. 

(Άρθρο 04319.2 «Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

  

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€5.652  που προορίζονται να καλύψουν  τη δαπάνη και τα έξοδα συμμετοχής σε σεμινάρια και 

εργαστήρια που διοργανώνονται με χρηματοδότηση της Ε.Ε. με σκοπό την εφαρμογή κοινών 

μεθοδολογιών και έναρξη νέων ερευνών σε διάφορα θέματα, καθώς και τα έξοδα άλλων 

συνεργαζομένων κυβερνητικών υπηρεσιών με τη Στατιστική Υπηρεσία, για Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.  

(Άρθρο 03525.3 « Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκτέλεση 

αναλογιστικών υπηρεσιών και εκτιμήσεων σε θέματα μισθών, συντάξεων και Ταμείων 

Προνοίας, καθώς και για θέματα βελτίωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €806.265 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:  

 € 

(α) την αγορά υπηρεσιών Συμβούλων στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης 

και υλοποίησης έργων τα οποία σχετίζονται με την προώθηση της 

κυβερνητικής πολιτικής για τα Ανοικτά Δεδομένα (αναβάθμιση/συντήρηση 

Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, Μελέτη Αντικτύπου) 

καθώς και με τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου (ανάπτυξη/συντήρηση 

ιστοσελίδας Better Regulation, ανάπτυξη/συντήρηση πλατφόρμας για η-

Διαβούλευση),  

31.200 

(β) την αγορά Υπηρεσιών Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης (ΚΤΕ) (Contact Centre) 

για τη Δημόσια Διοίκηση (Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 

78.279 και ημερ. 28/1/2015), 

416.500 

(γ) την αγορά υπηρεσιών φρούρησης για τα μεγάλα Κέντρα Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη, 
201.000 

(δ) την αγορά υπηρεσιών για εξασφάλιση εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης 

σε σχέση με μεταρρυθμιστικές αλλαγές και άλλες δράσεις που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητες/χειρίζεται ο Τομέας Στελέχωσης του ΤΔΔΠ, όπως π.χ. 

εφαρμογή/υλοποίηση της διαδικασίας του προγραμματισμού του ανθρώπινου 

δυναμικού στο δημόσιο τομέα (workforce planning), προετοιμασία και 

σύσταση μονάδων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στα Υπουργεία (HR 

units), αναδιοργάνωση ΤΔΔΠ, κ.α. 

 

157.565 

Σύνολο 806.265 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €242.529 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες απασχόλησης προσωπικού για εκτέλεση καθηκόντων 

συνοδού τυφλών επιστημόνων, μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας/ Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  

(Άρθρο 04508.2 «Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Επιστήμονες Μέλη της Δημόσιας/                     

Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό πρόγραμμα e-learning. 

(Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €251.750 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Αμοιβές των εκπαιδευτών και συνεργατών από την Κύπρο και το εξωτερικό που 

καλούνται να συμβάλουν σε όλο το φάσμα ανάπτυξης και υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων της Ακαδημίας. 

2. Αεροπορικά εισιτήρια, έξοδα διαμονής, διατροφής, μεταφορικά των εκπαιδευτών 

και συνεργατών που καλούνται να συμβάλουν σε όλο το φάσμα ανάπτυξης και 

υλοποίησης των δραστηριοτήτων της Ακαδημίας. 

(Άρθρο 03617.2 «Αμοιβές και Έξοδα Εκπαιδευτών και Συνεργατών») 
 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Άρθρων 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.836.000 που προορίζονται να καλύψουν διάφορα έξοδα για δημιουργία τριών νέων  

ΚΕΠ, καθώς και κάλυψη δαπανών για ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, οικοδομικές και άλλες 

εργασίες των υπόλοιπων Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη.   

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €28.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών ανάθεσης 

εργασιών σε ιδιώτες, όσον αφορά διάφορες εκδόσεις καθώς και για φορτοεκφορτώσεις του 

χάρτου και της γραφικής ύλης.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 07440 – Τυπογραφικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά  εκτυπωτικών μηχανών νέου τύπου, για εκσυγχρονισμό 

του Τμήματος. 

(Άρθρο 07441.2 «Αγορά Τυπογραφικού Εξοπλισμού») 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €100.200 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συμφωνηθείσα δωδεκαετή 

συντήρηση του κτιρίου του Κυβερνητικού Τυπογραφείου.   

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)   
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.649.860 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης όλων των 

μικροϋπολογιστών και εκτυπωτών (εκτός των μικροϋπολογιστών που είναι εγκατεστημένοι στα 

σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) που είναι εγκατεστημένοι στη Δημόσια Υπηρεσία 

και του εξοπλισμού που έχει εγκατασταθεί στο ΤΥΠ για τον κόμβο διαδικτύου, το σύστημα 

αυτοματοποίησης γραφείου (eoasis), την Κυβερνητική Αποθήκη Πληροφοριών, καθώς και το 

σύστημα Αριάδνη (GATEWAY).  

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν  τη συνδρομή του Τμήματος στο Διεθνές 

Συμβούλιο για την Πληροφορική στη Δημόσια Υπηρεσία (ICA).   

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα, κ.τ.λ.») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €16.631.287 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς μηχανογραφικού 

εξοπλισμού, προγραμμάτων και υπηρεσιών, σχετικά με τη μηχανογράφηση διαφόρων 

κυβερνητικών εφαρμογών.  Για όλα τα νέα έργα πέραν των €300.000 απαιτείται έγκριση του 

Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΣΗΔ), σύμφωνα με την Aπόφ. του Υ.Σ. με 

αρ.78.837 και ημερομηνία 13/5/2015. 

(Άρθρο 07681.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών») 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 06101 – Τόκοι Εσωτερικού Δημόσιου Χρέους 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν: 
 

 Τόκους για τα βραχυπρόθεσμα Γραμμάτια Δημοσίου, περιλαμβανομένων και των τόκων 

Γραμματίων Δημοσίου προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

 Τόκους μακροπρόθεσμου χρέους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι τόκοι εγχώριων 

ομολόγων / ονομαστικών χρεογράφων Αναπτύξεως, οι οποίοι ακολουθούν σταθερή πορεία 

εφόσον δεν γίνονται μεγάλες νέες εκδόσεις χρέους στην εγχώρια αγορά. 

 (Άρθρο 06102.1 «Τόκοι Γραμματίων Δημοσίου»:  €625.000) 
 

 (Άρθρο 06103.1 «Τόκοι Επενδύσεων Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων»:  €4.150.000) 
 

 (Άρθρο 06104.1 «Τόκοι Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως»:  €8.294.550)  
 

 (Άρθρο 06105.1 «Άλλοι Τόκοι»:  €3.711.000) 
 

 (Άρθρο 06106.1 «Τόκοι Ομολόγων Φυσικών Προσώπων»:  €25.682.900) 
 

 (Άρθρο 06107.1 «Τόκοι Ομολόγων Νομικών Προσώπων»:  €91.860.900) 
 

 (Άρθρο 06108.1 «Τόκοι Επενδύσεων Άλλων Ταμείων»:  €63.000) 
 

 (Άρθρο 06110.1 «Τόκοι Εγγυημένων Δανείων ΑΤΑ – Κοινοτικών Συμβουλίων»: €43.150) 
 

 (Άρθρο 06111.1 «Τόκοι Εγγυημένων Δανείων ΑΤΑ - Δήμων»:  €1.293.950) 
 

 
Υποομάδα Δαπανών 06150 – Τόκοι Εξωτερικού Δημόσιου Χρέους 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τόκους μεσοπρόθεσμων χρεογράφων και μακροπρόθεσμων δανείων: 
 

 Τόκοι για τα μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα εξωτερικού (ΕΜΤΝ) που είναι η βασική πηγή 

χρηματοδότησης του κράτους από τις κεφαλαιαγορές. Στην προγραμματική περίοδο, οι τόκοι 

στην κατηγορία αυτή, ακολουθούν ανοδική πορεία λόγω των σημαντικών νέων εκδόσεων. 

 Τόκοι για τα επίσημα μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία προέρχονται, από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Τράπεζα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

 (Άρθρο 06151.1 «Τόκοι Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων»:  €277.170.000) 
 

 (Άρθρο 06153.1 «Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων»:  €80.450.000) 
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Υποομάδα Δαπανών 06220 –  Τραπεζικές Επιβαρύνσεις  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.017.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης του δημόσιου χρέους, όπως διάφορες χρεώσεις / 

πληρωμές προς οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης καθώς και έξοδα προς το  Χρηματιστήριο Αξιών 

Κύπρου για τη διαχείριση εγχώριων κυβερνητικών τίτλων (Γραμμάτια Δημοσίου, ομόλογα 

εσωτερικού / χρεόγραφα Αναπτύξεως κ.λπ.). 

(Άρθρο 06221.1 «Έξοδα Διαχειρίσεως») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10500 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

  

Υποομάδα Δαπανών 10500 – Αποπληρωμές Ευρωπαϊκών Χρεογράφων Μεσοπρόθεσμης Λήξης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€661.652.000 που προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμές για Ευρωπαϊκά Χρεόγραφα 

Μεσοπρόθεσμης Λήξης. 

(Άρθρο 10552.1 «Αποπληρωμή Ευρωπαϊκών Χρεωγράφων») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 10600 – Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€126.670.000 που προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμές για μακροπρόθεσμα δάνεια εξωτερικού 

που προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

(Άρθρο 10601.1 «Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εξωτερικού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10700 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 10750 – Αποπληρωμές Μεσοπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν αποπληρωμή Πιστοποιητικών Αποταμιεύσεως, Ομολόγων εσωτερικού 

και Χρεογράφων Αναπτύξεως: 

 (Άρθρο 10751.1 «Μεσοπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού»:  €1.000.000) 

 (Άρθρο 10755.1 «Αποπληρωμή Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως»:  €19.596.400) 

 (Άρθρο 10756.1 «Αποπληρωμή Ομολόγων Φυσικών Προσώπων»:  €80.741.200) 

 (Άρθρο 10757.1 «Αποπληρωμή Ομολόγων Νομικών Προσώπων»:  €750.000.000) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10800 – ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 10800 – Αποπληρωμές Μακροπρόθεσμων Δανείων Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να 

καλύψουν αποπληρωμή μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού που οφείλονται στον Δήμο 

Λευκωσίας καθώς και εγγυημένων δανείων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

(Άρθρο 10801.1 «Μακροπρόθεσμα Δάνεια Εσωτερικού»:  €750.000) 

(Άρθρο 10803.1 «Χρεολυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Κοινοτικών Συμβουλίων»:  €287.800) 

(Άρθρο 10804.1 «Χρεολυτικές Δόσεις Έργων Ανάπτυξης Δήμων»:  €18.563.150) 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ  

  

Υποομάδα Δαπανών 02501 – Συντάξεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες ύψους: 

 

(α)   €4.500.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Αξιωματούχους  της 

Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 02502.1 «Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας») 

 

(β)  €220.000.000 για τις συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Δημόσιους 

Υπαλλήλους. Εντός του έτους 2020 αναμένεται να αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας: 220 

Δημόσιοι Υπάλληλοι, και περίπου 120 λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, θανάτου 

καθώς επίσης και για λόγους υγείας.   

(Άρθρο 02503.1 «Δημόσιοι Υπάλληλοι») 

 

(γ)  €158.500.000  για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Εκπαιδευτικούς.  

Εντός του έτους 2020 αναμένεται να αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας  190 Εκπαιδευτικοί 

και περίπου άλλοι 60  λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, θανάτου καθώς επίσης και 

για λόγους υγείας.  

(Άρθρο 02504.1 «Εκπαιδευτικό Προσωπικό») 

  

(δ)  €71.500.000  για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Αστυνομικούς και 

Πυροσβέστες.  Εντός του έτους 2020 αναμένεται να αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας 29 

Μέλη της Αστυνομικής Δύναμης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περίπου άλλοι 30 

λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, θανάτου καθώς επίσης και για λόγους υγείας.  

(Άρθρο 02505.1 «Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία») 

 

(ε)  €25.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους Στρατιωτικούς. Εντός 

του έτους 2020 αναμένεται να αφυπηρετήσουν λόγω ορίου ηλικίας 47 Μέλη του Κυπριακού 

Στρατού και περίπου  άλλοι 30 λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, παραίτησης, θανάτου καθώς 

επίσης και για λόγους υγείας 

(Άρθρο 02506.1 «Προσωπικό Κυπριακού Στρατού») 

  

(στ) €60.000.000 για συντάξεις που καταβάλλονται στις χήρες και τα ορφανά των Κρατικών 

Υπαλλήλων. Εντός του 2020 αναμένεται να προκύψουν διακόσιες τριάντα  (230) νέες 

περιπτώσεις.  

(Άρθρο 02510.1 «Χήρες, Χήροι και Ορφανά») 
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Υποομάδα Δαπανών 02550 – Φιλοδωρήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες ύψους: 

 

(α) €300.000 για φιλοδωρήματα των Αξιωματούχων  της Δημοκρατίας που πρόκειται να 

συνταξιοδοτηθούν.  

(Άρθρο 02552.1 «Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας») 

 

 (β)  €40.000.000 για φιλοδωρήματα σε 340 Δημόσιους Υπαλλήλους που πρόκειται να 

αφυπηρετήσουν είτε λόγω ορίου ηλικίας (220) είτε πρόωρα, ή θα υποβάλουν παραιτήσεις για 

διάφορους λόγους είτε λόγω υγείας και θανάτου (120).  

(Άρθρο 02553.1 «Δημόσιοι Υπάλληλοι») 

 

(γ) €25.000.000 για φιλοδωρήματα των 270 Εκπαιδευτικών που πρόκειται να 

αφυπηρετήσουν είτε λόγω ορίου ηλικίας (190) είτε πρόωρα, ή θα υποβάλουν παραιτήσεις για 

διάφορους λόγους περιλαμβανομένων αυτών της υγείας και του θανάτου (80).  

(Άρθρο 02554.1 «Εκπαιδευτικό Προσωπικό») 

 

(δ)    €6.500.000 για φιλοδωρήματα των 69 μελών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας που πρόκειται να αφυπηρετήσουν είτε λόγω ορίου ηλικίας (29) είτε πρόωρα, ή λόγω 

παραίτησης και θανάτων (40).  

(Άρθρο 02555.1 «Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία») 

 

(ε)    €10.000.000 για φιλοδωρήματα των 77 μελών του Κυπριακού Στρατού που πρόκειται να 

αφυπηρετήσουν είτε λόγω ορίου ηλικίας (47), είτε πρόωρα ή λόγω παραιτήσεων, υγείας και 

θανάτου (30).  

(Άρθρο 02556.1 «Προσωπικό Κυπριακού Στρατού») 

 

 (στ)   €500.000 για τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονται σε Οργανισμούς σύμφωνα με τον 

περί Συντάξεων Νόμο για υπαλλήλους που αφυπηρετούν από την Κυβέρνηση, λόγω διορισμού 

τους σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλους Οργανισμούς. 

(Άρθρο 02557.1 «Φιλοδωρήματα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω διορισμού σε Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου») 

 

(ζ) €700.000 για φιλοδωρήματα προσωρινού (επιτόπιου) προσωπικού και εκτάκτων 

υπαλλήλων που αφυπηρετούν εθελοντικά, λόγω ορίου ηλικίας ή θανάτου. 

(Άρθρο 02561.1 «Εκτάκτου Προσωπικού») 

 

(η)   €5.000 για φιλοδωρήματα τακτικών εργατών τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τον 

Κανονισμό 47 των Κανονισμών και όρων απασχόλησης Κυβερνητικών Εργατών.  

(Άρθρο 02562.1 «Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ  

  

Υποομάδα Δαπανών 02600 – Άλλες Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €210.000 που προορίζονται να καλύψουν την πληρωμή σε 91 άτομα κατά χάρη 

σύνταξης σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

(Άρθρο 02603.2 «Άλλες Συντάξεις κατά Χάρη») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις επιστροφές των 

συνεισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών.  

(Άρθρο 03935.2 «Επιστροφές Συνεισφορών Συντάξεων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €7.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για κρατική αρωγή του Ιερού 

Κλήρου της υπαίθρου και των Κληρικών των θρησκευτικών ομάδων, σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.  

(Άρθρο 04122.2 «Κρατική Αρωγή του Εφημεριακού Κλήρου της Υπαίθρου») 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ 2020 – 2022 

 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η προώθηση της ανάπτυξης της οικονομίας μέσα από  τη διασφάλιση και βέλτιστη αξιοποίηση 

των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και άλλων πόρων. 

 

ΟΡΑΜΑ  

Η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και η διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

 

ΑΞΙΕΣ  

1. Αποτελεσματικότητα: Αποτελεσματική λειτουργία της ΓΔ ΕΠΣΑ η οποία να στοχεύει στην 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

2. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση: Άμεση και στοχευμένη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών, 

Οργανισμών και πολιτών στη συνεργασία τους με τη ΓΔ ΕΠΣΑ. 

3. Ακεραιότητα: Εκτέλεση των καθηκόντων με αμεροληψία και υψηλά επαγγελματικά 

πρότυπα. 

4. Διαφάνεια: Εκτέλεση των εργασιών με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες. 

5. Σεβασμός: Αντιμετώπιση των εργαζομένων, των συναδέλφων και των πολιτών με σεβασμό. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της ΓΔ ΕΠΣΑ για την τριετία 2020 – 2022 είναι οι ακόλουθες: 

1. Βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων.  

2. Συμβολή στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας  και ανάκαμψη της οικονομίας. 

3. Συμβολή στην ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού για παραγωγή πολιτικής, υλοποίηση 

και αξιολόγηση και  συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας της κρατικής μηχανής.  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €12.240 που προορίζονται να 

καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας ύψους €2.040 τεσσάρων (4) Διευθυντών 

Προγραμματισμού και δύο (2) Διευθυντών Συντονισμού. 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που 

προορίζονται να καλύψουν το κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών έξι (6) Διευθυντών. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.660 που προορίζονται να 

καλύψουν και δαπάνες ύψους €300 για το γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα 

και την Καινοτομία. 

(Άρθρο 03021.2 «Tαχυδρομικά Τέλη») 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις  ύψους €16.530 που προορίζονται 

να καλύψουν και δαπάνες ύψους €400 για το γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για την 

Έρευνα και την Καινοτομία. 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά  Τέλη») 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €9.975. Η πρόνοια 

προορίζεται να καλύψει διάφορα έξοδα που δεν υπάγονται σε άλλο άρθρο αυτής της υποομάδας 

λογαριασμών και  περιλαμβάνει πρόνοια  ύψους €500 για το γραφείο του Επικεφαλής 

Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία. 

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.750 που προορίζονται να 

καλύψουν και δαπάνες  για το γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την 

Καινοτομία. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

 

(α) €17.200 προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, το κόστος συντήρησης, ανάπτυξης 

νέων εργαλείων/βελτίωση υφιστάμενων της Διαδικτυακής Πύλης Ενημέρωσης 
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Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με αγορά υπηρεσιών και το κόστος για τη δημιουργία 

ιστοσελίδας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

 

Στο υπό αναφορά ποσό περιλαμβάνεται και πρόνοια ύψους €200 για το γραφείο του 

Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και Καινοτομία. 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 
 

(β)  €2.300 που περιλαμβάνουν και πρόνοια ύψους €100 για το γραφείο του Επικεφαλής 

Επιστήμονα για την ΄Ερευνα και την Καινοτομία. 

(Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.370 που προορίζονται να  

καλύψουν:   

 

(α)  έξοδα για την εκπαίδευση λειτουργών  από διάφορες Υπηρεσίες/Υπουργεία, στο θέμα της 

αξιολόγησης επενδυτικών έργων (€2.375), και  

 

(β) έξοδα συμμετοχής λειτουργών της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνουν άλλοι Οργανισμοί σε συναφή θέματα (€1.995). 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €37.382 που προορίζονται να καλύψουν δράσεις που αφορούν: 

 

(i) διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων για την 

αξιοποίηση των ανταγωνιστικών προγραμμάτων (€15.865),  

(ii) διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 

Κύπρο  (€4.037),  

(iii) διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων  σε σχέση με την Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα (€11.400), 

(iv) εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια σε θέματα ΄Ερευνας και Καινοτομίας (€2.850). 

 

Επίσης περιλαμβάνεται ποσό €3.230 για εκδηλώσεις, σεμινάρια και άλλα για το γραφείο του 

Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και Καινοτομία. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
 

(β) ύψους €99.135 που προορίζονται να καλύψουν να καλύψουν το κόστος  συμμετοχής 

λειτουργών της ΓΔ ΕΠΣΑ στις διάφορες Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Μέρος της δαπάνης ανακτάται και πιστώνεται στα έσοδα. 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(γ) ύψους €47.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα  συμμετοχής λειτουργών της ΓΔ 

ΕΠΣΑ σε συγκεκριμένα συνέδρια που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό καθώς και τα έξοδα 

(€21.100) για το Γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και Καινοτομία.   

(Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για           

Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») 
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(δ) ύψους €9.737 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος της διοργάνωσης και συμμετοχής 

λειτουργών της ΓΔ ΕΠΣΑ σε Διακυβερνητικές Συνόδους που πραγματοποιούνται στην Κύπρο 

και στο εξωτερικό. 

(Άρθρο 03532.3 «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και άλλης Συνεργασίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή  περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €133.000 που προορίζονται 

να καλύψουν δαπάνες για δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία μελέτης για Τεχνική 

βοήθεια για παρακολούθηση και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της 

Κύπρου (3
η
 Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για το Συμβούλιο Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας). Ενδεχομένως η δαπάνη αυτή να καλυφθεί από την υπηρεσία Στήριξης 

Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ-SRSS. 

(Άρθρο 03554.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €123.500 που προορίζονται 

να καλύψουν: 

 

(α) Αγορά υπηρεσιών ύψους €34.675 για:  

(i) προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων/εργαστηρίων (εκπαιδευτές),   

(ii) επικαιροποίηση των πληροφοριών της Πύλης Ενημέρωσης των Χρηματοδοτικών 

Προγραμμάτων για προγράμματα / προσκλήσεις, και  

(iii) προώθηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων μέσω άλλων ενεργειών,   

 

(β) Αγορά υπηρεσιών ύψους €9.025 για πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων για θέματα ΕΚΕ / 

Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

 

(γ) Αγορά υπηρεσιών ύψους €30.400 για:  

(i) προσφορά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε σχέση με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

και  

(ii) προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω άλλων ενεργειών.  

 

(δ) Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ύψους €9.025 για υποστήριξη της Διεύθυνσης με στόχο 

τη μεταφορά εμπειριών και γνώσεων στην αξιολόγηση των μελετών βιωσιμότητας,  

 

(ε) Αγορά Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα ύψους €35.625 για την εξέταση συγκεκριμένων 

θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων/εργασιών του Συμβουλίου Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας Κύπρου. 

 

Επίσης περιλαμβάνεται ποσό €4.750 για αγορά υπηρεσιών για το Γραφείο του Επικεφαλής 

Επιστήμονα για την ΄Ερευνα και Καινοτομία. 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

(α) Οι πιστώσεις του άρθρου ύψους €17.000 προορίζονται να καλύψουν το κόστος αγοράς 

υπηρεσιών άσκησης δευτεροβάθμιου  ελέγχου στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης (Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του Προγράμματος 
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Erasmus+  Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Κύπρο) και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου  

(Εθνική Υπηρεσία για τη διαχείριση του Προγράμματος Erasmus+ Νεολαία και του νέου 

προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην Κύπρο) ως επίσης και  συμμετοχή σε 

συνέδρια και επιτροπές στο εξωτερικό για το Erasmus+  και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

(Άρθρο 03721.3 «Παρακολούθηση και Εποπτεία των Εrasmus + και του Ευρωπαϊκού 

Σώματος Αλληλεγγύης»)  

 

(β) Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €35.900 που προορίζονται 

να καλύψουν: 

 

(i)  αγορά διαφημιστικού υλικού για τις εκδηλώσεις που προωθούνται, εκτύπωση 

ενημερωτικών εντύπων και έξοδα διαφήμισης/δημοσιότητας στα διάφορα μέσα (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, ιστοσελίδες, περιοδικά, εφημερίδες) ύψους €25.900.  Τα 

ενημερωτικά έντυπα και η διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι δυνατόν να 

αφορούν στα ίδια τα θέματα των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ή στις διάφορες σχετικές 

εκδηλώσεις.  

 

(ii) δράσεις προβολής ενημέρωσης και προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

2030 των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ύψους €10.000. 

(Άρθρο 03702.3 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις :  

 

(α) ύψους €20.000 για την παραχώρηση χορηγίας στον Κυπριακό Οργανισμό Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (Κύπρου) για το Διαγωνισμό του Κυπριακού Βραβείου Καινοτομίας. Η 

Κυβέρνηση στηρίζει οικονομικά το θεσμό, για κάλυψη μέρους των εξόδων της διοργάνωσης 

του Βραβείου Καινοτομίας, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.861 

και ημερομηνία 10/10/2013. Το Βραβείο απευθύνεται σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, 

δραστηριότητες και πρακτικές καινοτομίας από εταιρείες, οργανισμούς και φορείς του 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.  

(Άρθρο 04135.3 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») 

 

(β) ύψους €13.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση υφιστάμενων και 

νέων έργων που υλοποιούνται από φορείς του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα για τη 

διεξαγωγή έρευνας σε θέματα Κοινωνικών, Θετικών ή και άλλων Επιστημών, καθώς και τα 

διοικητικά και λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.  Πιο συγκεκριμένα 

το ποσό θα διατεθεί ως εξής: 

 

(i) Χρηματοδότηση Προγραμμάτων  Έρευνας και Καινοτομίας  

(ii) Δραστηριότητες για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

(iii) Επικοινωνία και “branding” της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Κύπρο και το 

εξωτερικό. 

(iv) Υποστήριξη της λειτουργίας των νέων θεσμών του συστήματος διακυβέρνησης 

Έρευνας και Καινοτομίας. 

(v) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνείς Οργανισμούς και Προώθηση 

Διεθνούς Συνεργασίας. 

(vi) Άλλες Δαπάνες του Ιδρύματος: 

• Διοικητικά έξοδα (π.χ. αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων, δραστηριότητες 

δημοσιότητας και προβολής, επιστημονική αξιολόγηση έργων του Ιδρύματος). 

• Λειτουργικά έξοδα (π.χ. μισθοί  προσωπικού, έξοδα γραφείου, ενοίκια). 
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• Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (π.χ. δημιουργία συστήματος υποβολής, διαχείρισης και 

παρακολούθησης προτάσεων/έργων, αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

εξοπλισμού, λογισμικών).   

(Άρθρο 04139.3 «Χορηγία στο ΄Ιδρυμα ΄Ερευνας & Καινοτομίας» «Sponsorship for 

Research and Innovation Foundation») 

 

(γ)  ύψους €6.622.550 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία προς το Κυπριακό 

Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα (Ινστιτούτο Κύπρου).  Η χορηγία θα καλύψει μέρος των 

λειτουργικών δαπανών καθώς και μέρος των δράσεων για: 

(i) περαιτέρω ενίσχυση, ανανέωση και επέκταση περιφερειακών ερευνητικών  υποδομών 

και δράσεων, 

(ii) ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στη βιομηχανία, 

σχεδιασμό και έναρξη υλοποίησης κτιριακού πλάνου για το ίδρυμα εντός των χώρων 

που του έχουν παραχωρηθεί στην Αθαλάσσα, περιλαμβανόμενου και του κτηρίου που 

παραχωρήθηκε από το Υπ/Παιδείας, 

(iii) ανάπτυξη των εργαστηριακών και γραφειακών υποδομών του ιδρύματος στο 

Πεντάκωμο (ΠΡΩΤΕΑΣ – Ηλιακή Ενέργεια) και στην Ορούντα (Αεροδιάδρομος 

Drones). 

(Άρθρο 04143.3  «Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα») 
 

(δ)  ύψους €420.000 που προορίζονται να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών 

δαπανών του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, σε 

σχέση με το Erasmus+ (Education & Training).  Το υπόλοιπο ποσό των διοικητικών εξόδων 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Το Ίδρυμα διαχειρίζεται την εφαρμογή του 

Προγράμματος Erasmus+ (τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης) της Ε.Ε. στην Κύπρο. 

(Άρθρο 04144.3 «Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου 

Μάθησης») 

 

(ε)  ύψους €4.400.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγία για υποστήριξη ερευνητικής 

υποδομής και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει μέρος των λειτουργικών και 

κεφαλαιουχικών δαπανών του  Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου που 

αντιστοιχούν στην ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του. 

(Άρθρο 04147.3 «Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για 

Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης») 

 

(στ)  ύψους €11.596.783 για τη χρηματοδότηση των ακόλουθων Κέντρων Αριστείας σε 

Έρευνα καινοτομίας 

(i) €2.400.000 που προορίζονται να καλύψουν κυβερνητική συνεισφορά για τη δημιουργία 

του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας RISE. Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της 

συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς δημιουργίας του 

Ερευνητικού Κέντρου RISE σε Κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία σε 

Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενη Τεχνολογία (Απ. Υπ. Συμβ. 

Αρ. 80.236 ημερ. 16/2/2016). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει 

περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει ληφθεί, μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει 

ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2017-2024 από την 

Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020.  

 

(ii) €1.500.000 για χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και   Καινοτομία 

ΚΟΙΟΣ. Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους 

€15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ σε Κέντρο 

Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία για Ευφυή Συστήματα και Δίκτυα για τη 

διαχείριση κρίσιμων υποδομών (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 80.236, ημερομηνία 16/2/2016). Η 

απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει 

παρθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2017-2024 από την Ανταγωνιστική Δράση 

«Teaming» του Ορίζοντα 2020». 
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(iii) €2.715.633 για χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«Marine and Maritime Research, Innovation, Technology Centre of Excellence». Το 

ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για 

σκοπούς δημιουργίας του Κέντρου «Marine and Maritime Research, Innovation, 

Technology Centre of Excellence», με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς 

επιστημονικού και επιχειρηματικού Κέντρου Αριστείας στους τομείς της ναυτιλίας και 

της θαλάσσιας έρευνας. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 85.881, ημερ. 9/10/2018). Η απόφαση για 

τη χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει παρθεί μετά την 

επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την 

περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020». 

 

(iv)  €1.700.000 για χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«Eastern Mediterranean and Middle East - Climate and Atmosphere Research Centre». 

Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. 

με στόχο την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης υποδομής του Τμήματος του 

Ινστιτούτου Κύπρου που ασχολείται με την Ατμόσφαιρα και το Κλίμα, σε Κέντρο 

Έρευνας και Καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, επικεντρωμένο στο περιβάλλον. (Απ. 

Υπ. Συμβ. Αρ. 85.881, ημερ. 9/10/2018). Η απόφαση για τη χρηματοδότηση, η οποία 

θα καλύπτει περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει παρθεί μετά την επιτυχία του Κέντρου να 

εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την περίοδο 2019-2026 από την 

Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020».  

 

(v)  €1.548.011 για χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«Biobanking and the Cyprus Human Genome Project». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος 

της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης της 

υπάρχουσας υποδομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μια σύγχρονη Βιοτράπεζα και 

Ερευνητική Υποδομή. (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 85.881, ημερ. 9/10/2018). Η απόφαση για τη 

χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει παρθεί μετά την 

επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την 

περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020». 

 

(vi)  €1.733.139 για χρηματοδότηση του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-

Based Monitoring of the Environment». Το ποσό αυτό καλύπτει μέρος της συνολικής 

κρατικής χρηματοδότησης ύψους €15 εκ. για σκοπούς αναβάθμισης του Ερευνητικού 

Κέντρου ERATOSTHENES σε ένα βιώσιμο Κέντρο Αριστείας σε Έρευνα και 

Καινοτομία για την επισκόπηση της Γης και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος με 

βάση το διάστημα (Απ. Υπ. Συμβ. Αρ. 85.881, ημερ. 9/10/2018). Η απόφαση για τη 

χρηματοδότηση, η οποία θα καλύπτει περίοδο δεκαπέντε ετών, έχει παρθεί μετά την 

επιτυχία του Κέντρου να εξασφαλίσει ισόποση Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κατά την 

περίοδο 2019-2026 από την Ανταγωνιστική Δράση «Teaming» του Ορίζοντα 2020». 

(Άρθρο 04148.3 «Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά 

Προγράμματα») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €1.800.000 που 

προορίζονται να καλύψουν:  

 

(i) εθνική συνεισφορά για συμμετοχή στο κέντρο πυρηνικών ερευνών CERN (€1.000.000)  

 

(ii) δαπάνες για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, σε 

ερευνητικές πρωτοβουλίες της Ε.Ε, προς γενικότερο όφελος της ερευνητικής 
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κοινότητας (π.χ. Συνδρομή Μέλους ή Παρατηρητή σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας) 

και συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο για εθνικές 

δραστηριότητες που απορρέουν από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας 

και αφορά στην κάλυψη δαπανών για συμμετοχή σε όργανα διακυβέρνησης των 

Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (κόστος ταξιδιών, διαμονής, επίδομα διατροφής), 

στην κάλυψη δαπανών για διεξαγωγή εθνικών δραστηριοτήτων/δράσεων, εθνικού 

συντονισμού (προώθηση της συμμετοχής, ενημέρωση και εκπαίδευση των ερευνητών) 

και στην κάλυψη των δαπανών που αφορούν στην οργάνωση/διεξαγωγή 

δραστηριοτήτων έρευνας πεδίου (π.χ. κόστος συνεντεύξεων, λογισμικό) με 

επιχορήγηση του κόστους διεξαγωγής της έρευνας προς Εθνικούς Συντονιστές στην 

Κύπρο)  (€300.000) και, 

 

(iii)   συνεισφορά στον Προϋπολογισμό του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Sesame 

(€500.000).  

(Άρθρο 04160.2 «Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές 

Πρωτοβουλίες») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση του σχεδίου παροχής χορηγιών σε Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις.  Η ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο θα 

επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνική συνοχή, αφού οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις διέπονται από τρία βασικά γνωρίσματα: την κοινωνική διάσταση, την 

επιχειρηματική διάσταση και το συμμετοχικό τρόπο διοίκησης.  

 

Με βάση το υπό-συζήτηση νομοσχέδιο, θα υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινωνικών 

επιχειρήσεων.  Τα κριτήρια από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για να θεωρηθεί μια επιχείρηση 

ως κοινωνική είναι τα ακόλουθα:   

 

Για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Γενικού Σκοπού: (i) θα πρέπει σύμφωνα με το ιδρυτικό και 

καταστατικό της έγγραφο ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της, να έχει ως πρώτιστο 

σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης θετικών ή/και 

περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας, (ii) να παρέχει υπηρεσίες ή 

αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι πληροί τη 

συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, (iii) να επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την 

προώθηση της κοινωνικής της αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και 

εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες σε ότι αφορά τη διανομή κερδών προς τα 

μέλη, τους μετόχους και ιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα 

και (iv) να διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή 

των μελών ή/ και των εργαζομένων ή/και πελατών ή/και άλλων ενδιαφερομένων μερών που 

επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και δεν αποτελεί κρατική 

επιχείρηση. 

 

Για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης: (i) θα πρέπει σύμφωνα με το ιδρυτικό και 

καταστατικό της έγγραφο ή άλλο νόμιμο έγγραφο για την ίδρυσή της, να έχει ως πρώτιστο 

σκοπό λειτουργίας της την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης 40% κατ’ ελάχιστο, του 

εργατικού δυναμικού της επιχείρησής της, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, όπως αυτές καθορίζονται κατά καιρούς με σχετικό διάταγμα, (ii) να παρέχει 

υπηρεσίες ή αγαθά στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και η επιχείρηση θεωρείται ότι 

πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της προέρχεται 

από επιχειρηματική δραστηριότητα και (iii) να διοικείται με τρόπο επιχειρηματικό, υπεύθυνο 
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και διαφανή, ιδίως με τη συμμετοχή των μελών ή/ και των εργαζομένων ή/και πελατών ή/και 

άλλων ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

και δεν αποτελεί κρατική επιχείρηση. 

(Άρθρο 04299.2 «Σχέδιο Χορηγιών σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Scheme for Social 

Enterprises») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  πιστώσεις ύψους €345.000 που προορίζονται 

να καλύψουν μέρος των διοικητικών εξόδων  του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου που 

προκύπτουν από το Πρόγραμμα της Νεολαίας του Erasmus+ για το οποίο, η ΓΔ ΕΠΣΑ 

ορίστηκε Εθνική Αρχή με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 23.4.2014.  

Επίσης περιλαμβάνεται μέρος των διοικητικών εξόδων του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» για το οποίο η ΓΔ ΕΠΣΑ ορίστηκε Εθνική Αρχή, με βάση 

την Απόφαση του Υπ. Αρ. 86.672 ημερ. 13.11.2018. 

Το υπόλοιπο ποσό των διοικητικών εξόδων των δύο προγραμμάτων χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

(Άρθρο 04571.2 «Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς 

ή/ και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για                                     

την υλοποίηση Σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στη βάση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει 

υπογράψει η Κυπριακή Δημοκρατία με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2021, στις 5 Μαρτίου 2019.  Το συνολικό ύψος της 

βοήθειας για την Προγραμματική περίοδο 2014-2021, από τον εν λόγω Μηχανισμό θα ανέλθει  

στα €6.4 εκ. 

 

Η πιο πάνω πρόνοια θα ανακτάται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ 

2014 – 2021 και θα πιστώνεται στα έσοδα.   

(Άρθρο 05893.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ)») 

 

(β) ύψους €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν μέρος της δαπάνης για                                   

την υλοποίηση Σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 

Νορβηγίας 2014 – 2021, στη βάση σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει η 

Κυπριακή Δημοκρατία με τη Νορβηγία για την Προγραμματική περίοδο 2014 – 2021, στις 5 

Μαρτίου 2019.  Το συνολικό ύψος της βοήθειας για την περίοδο 2014 – 2021, από τον εν λόγω 

Μηχανισμό θα ανέλθει στα €5,1 εκ. 

Η πιο πάνω πρόνοια θα ανακτάται κατά 85% από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της 

Νορβηγίας 2014 – 2021 και θα πιστώνεται στα έσοδα. 

(Άρθρο 05897.3 «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας») 
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(γ) ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τεχνική βοήθεια για την 

Προγραμματική περίοδο 2014 – 2021, για το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΓΔ ΕΠΣΑ), την Αρχή 

Πιστοποίησης (Γενικό Λογιστήριο) και την Αρχή Ελέγχου (Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου) 

καθώς και για υλοποίηση δράσεων προώθησης διμερούς συνεργασίας της Κύπρου με τα Κράτη 

Δωρητές (συνολικό εγκριμένο ποσό για την Τεχνική Βοήθεια και το Ταμείο για Διμερείς 

Συνεργασίες: €402.500). Οι δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων τη δημοσιότητα και 

πληροφόρηση, αξιολόγηση, κατάρτιση, επαληθεύσεις εξόδων και έξοδα για ανταλλαγές 

εμπειρογνωμόνων.  

Η πιο πάνω πρόνοια θα ανακτάται πλήρως από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ – 

Νορβηγίας 2014 – 2021 και θα πιστώνεται στα έσοδα. 

(Άρθρο 05898.3 «Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ – Νορβηγίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €617.000 που προορίζονται 

για σκοπούς παρακολούθησης των χρηματοροών των εξόδων διαχείρισης από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤαΕ), σχετικά με το δάνειο της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το δάνειο χρηματοδοτεί το 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ), το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση, μέσω της παροχής δανείων με 

ευνοϊκούς όρους. 

(Άρθρο 06221.2 «Έξοδα Διαχειρίσεως») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 –Μηχανολογικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €1.500 που προορίζονται να 

καλύψουν και δαπάνες ύψους €500 για το γραφείο του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα 

και την Καινοτομία. 

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 10100 – ΕΚΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 10101 –Έκδοση Δανείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000.000 που προορίζονται 

για την παρακολούθηση των χρηματοροών δανείου της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 

ΕΤΕπ, συνολικού ύψους €70 εκ. βάσει τροποποίησης της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας που 

υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2013. Το δάνειο αποσκοπεί στην χρηματοδότηση του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας Κύπρου (ΤΕΚ), το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Το 

ΤΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στη 

χρηματοδότηση μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.  

 

Για σκοπούς εποπτείας της διαχείρισης του ΤΕΚ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Συμφωνίας, έχει 

συσταθεί υπό τη ΓΔ ΕΠΣΑ, η Μονάδα ΤΕΚ, που ενεργεί ως κεντρικό σημείο επικοινωνίας και 

συντονισμού μεταξύ του ΕΤαΕ και της ΚΔ, καθώς και Καθοδηγητική Επιτροπή.  Τα προϊόντα 

του ΤΕΚ διατίθενται μέσω χρηματοδοτικών ενδιάμεσων οργανισμών                             

(εμπορικές τράπεζες) που επελέγησαν μέσω διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και συγχρηματοδοτούν ποσοστό τουλάχιστο 50% κάθε δανείου, ενώ το  

υπολειπόμενο  ποσοστό παραχωρείται από το δάνειο των €70 εκ. της ΚΔ. Οι τράπεζες 

συμμετέχουν στο ΤΕΚ με την υπογραφή Επιχειρησιακών Συμφωνιών με το ΕΤαΕ. Σε πλήρη 
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ανάπτυξη του προγράμματος ΤΕΚ θα παραχωρηθούν προς τις ΜΜΕ δάνεια ύψους €140 εκ., 

τουλάχιστον. Οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι η Τράπεζα 

Κύπρου και η Ancoria Bank Ltd .  

(Άρθρο 10115.2 «Δάνεια σε Χρηματοδοτικά  Ιδρύματα») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €38.000 που προορίζονται 

για τη λειτουργία του Σχεδίου Κινήτρων σε δημόσιους υπαλλήλους που κερδίζουν 

ανταγωνιστικό πρόγραμμα με στόχο την ενθάρρυνση της αξιοποίησης των ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων από το δημόσιο τομέα (Απόφαση Υπ. Συμβ. με αριθμό 79.610 και ημερ. 

22/10/15). 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαθρωτικών Ταμείων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων πιστώσεις :  

 

(α) ύψους €10 (συμβολική πρόνοια) για μεταφορά πιστώσεων προς Δικαιούχους οι οποίοι είναι 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, προς κάλυψη δαπανών για συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

(Άρθρο 05133.3 «Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 

Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες») 
 

(β) ύψους €55.000 που προορίζονται να καλύψουν την κρατική συνεισφορά που αφορά έργα 

των Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 2014 – 2020 στα οποία 

συμμετέχουν Δήμοι, Κοινότητες, και Ενώσεις αυτών, και άλλοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η πρόνοια καλύπτει επίσης την εθνική 

συνεισφορά της Κύπρου στα Προγράμματα ΕΕΣ MED, Balkan Med, Interreg Europe και 

Interact καθώς και συμμετοχή της Κύπρου ως εταίρος στο έργο PANORAMED  το οποίο 

υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος INTERREG MED 2014-2020  με 

βάση Απ. Υπ. Συμβ. (Αρ. 77.537). 

(Άρθρο 05142.3 «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013 και  

2014 – 2020»)  

 

(γ) ύψους €75.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας που αφορούν 

μεταξύ άλλων  Επιτροπές Παρακολούθησης/Επιλογής Έργων, Ημερίδες Πληροφόρησης, 

Τεχνικές και άλλες συναντήσεις, δημοσιότητα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

(Άρθρο 05187.3 «Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

2014 – 2020»)   

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1901 -  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

422 

 

(δ) ύψους €650.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας αναφορικά με 

τη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα 

ΕΔΕΤ (π.χ. αναβάθμιση του ΟΠΣ), οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διοργάνωση 

Επιτροπών Παρακολούθησης,  Δράσεις Δημοσιότητας και  Πληροφόρησης (π.χ. ενημερωτική 

εκστρατεία στα ΜΜΕ), δράσεις αξιολόγησης προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα 

ΕΔΕΤ,  τεχνικές συναντήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

(Άρθρο 05188.3 «Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014 – 2020»)   
 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €166.000.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο(ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής(ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 

την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων(ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για Απόρους(ΤΕΒΑ), στα πλαίσια των εγκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Συγκεκριμένα αναμένεται να καλυφθούν δαπάνες για έργα δημοσίων συμβάσεων και σχεδίων 

χορηγιών που έχουν ενταχθεί ή/και αναμένεται να ενταχθούν για συγχρηματοδότηση. 

 

Στις πιστώσεις περιλαμβάνονται επίσης κονδύλια που θα διατεθούν για τα έργα που 

συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της 

Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και υλοποιούνται από κυβερνητικές υπηρεσίες και 

τμήματα.  

 

Οι τομείς, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται, καλύπτουν στα πλαίσια των Προγραμμάτων, ένα 

ευρύ φάσμα δράσεων, ενδεικτικά, ως εξής:  

 

1. Πολιτική Συνοχής  

 

(i) Βελτίωση της προσβασιμότητας – μεταφορές (π.χ. μεγάλα οδικά έργα, ενίσχυση των 

δημοσίων επιβατικών  μεταφορών, αστική κινητικότητα). 

(ii) Προστασία του περιβάλλοντος/ενέργεια (π.χ. διαχείριση στερεών αστικών 

απορριμμάτων, προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της 

ενεργειακής απόδοσης, κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων σε αγροτικές περιοχές). 

(iii) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (π.χ. βελτίωση της επιχειρηματικότητας, μέτρα 

στήριξης της μεταποίησης και του τουρισμού, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη  και 

καινοτομία, κοινωνία της πληροφορίας, εκσυγχρονισμός και βελτίωση της 

αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα). 

(iv) Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνική συνοχή (π.χ. απασχόληση, κατάρτιση, 

δια βίου μάθηση, μέτρα κοινωνικής συνοχής).  

(v) Προώθηση της ανάπτυξης των αστικών περιοχών (π.χ. διαφοροποίηση των 

οικονομικών δραστηριοτήτων , αστικές αναπλάσεις, πολιτιστικά κέντρα). 

 

2. Κοινή Αλιευτική Πολιτική 

 

(i) Αναδιάρθρωση του τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (π.χ. εκσυγχρονισμός  

μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας). 

(ii) Βασικές αλιευτικές υποδομές (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, τεχνητοί ύφαλοι). 

(iii) Προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

Σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Προγραμματική Περίοδο 

2014-2020 κατανεμήθηκε ποσό που ξεπερνά το ένα δις ευρώ. Συγκεκριμένα, για την Πολιτική 

Συνοχής κατανεμήθηκε ποσό ύψους €830,5εκ. (περιλαμβανομένων €48,4εκ. για τη 

Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη, €32,7εκ. για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, 
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€4,0εκ. για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους και €18,1εκ. για την Πρωτοβουλία 

Απασχόληση των Νέων), €132,3εκ. για την Αγροτική Ανάπτυξη και €39,7εκ. για την Αλιεία.   

 

Η χρήση των πόρων αυτών γίνεται στη βάση πολυετών προγραμματικών εγγράφων που 

καταρτίζονται από την ΓΔ ΕΠΣΑ ως αρμόδια Εθνική Αρχή και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  Στο πλαίσιο αυτό η ΓΔ ΕΠΣΑ συνέταξε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) η 

οποία αποτελεί το ευρύτερο στρατηγικό έγγραφο αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΠΑΝ, ΕΤΘΑ) για την επίτευξη της Στρατηγικής 

της Ένωσης («Ευρώπη 2020») για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα η ΣΕΣ  συντάχθηκε με τη συμμετοχή εταίρων, (Υπουργεία,  Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, ευρύτερος δημόσιος και ιδιωτικός τομέας 

και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), βάσει της προσέγγισης της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης.  Με βάση 

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τον Ιούνιο του 2014 η ΣΕΣ, η οποία καταγράφει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Κύπρου. 

 

Η ΣΕΣ εξειδικεύεται περισσότερο μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα οποία 

Διαχειριστική Αρχή είναι η ΓΔ ΕΠΣΑ:  

(i) «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται 

από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής (€594,8 εκ) 

(ii) «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014 – 2020 που  

συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και την ΠΑΝ (€150,6 εκ) 

(iii) «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ (€39,7 εκ) 

 

Σύμφωνα με τη ισχύουσα διαδικασία, όλες οι πιστώσεις για συγχρηματοδοτούμενα έργα για τα 

οποία Διαχειριστική Αρχή είναι η ΓΔ ΕΠΣΑ  περιλαμβάνονται κάτω από το άρθρο αυτό και θα 

μεταφέρονται, όταν απαιτείται, στα επιμέρους άρθρα των Υπουργείων/Τμημάτων/ Υπηρεσιών 

που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα ή είναι Ενδιάμεσοι Φορείς και καταβάλλουν 

δαπάνες σε δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Η πρόνοια θα κατανέμεται σε άλλα 

Κεφάλαια και Άρθρα με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών.  Η κοινοτική συνεισφορά 

(85% για ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ και ΤΕΒΑ, 92% για ΠΑΝ και 75% για ΕΤΘΑ) ανακτάται από την 

Ε.Ε. και πιστώνεται στα έσοδα. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα  / σχέδια  / προγράμματα 

για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό Άρθρο στον Προϋπολογισμό και εγκριθούν κατά την διάρκεια 

του 2020 για συγχρηματοδότηση, θα δημιουργείται με εξουσιοδότηση του Υπουργού 

Οικονομικών, κατάλληλο Άρθρο στο Κεφάλαιο που αφορά στο αρμόδιο 

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία και οι απαιτούμενες πιστώσεις θα μεταφέρονται στο Άρθρο αυτό 

μέσω της νενομισμένης διαδικασίας. 

 

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω διαδικασία θα εφαρμόζεται και για τα έργα που θα 

συγχρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και 

υλοποιούνται από φορείς της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Κύπρο.   

 (Άρθρο 05852.3 «Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια»)  
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟ  2020 – 2022 

 

 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Η αποστολή του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι η επίβλεψη της νόμιμης και 

υπεύθυνης διαχείρισης των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου, υποστηρίζοντας τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής 

και δημοσιονομικής πολιτικής, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. 

 

ΟΡΑΜΑ  

Όραμα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας είναι να αποτελεί πρότυπο καινοτόμου, 

αξιόπιστου και αποτελεσματικού οργανισμού του Δημοσίου που να συμβάλλει στη λογοδοσία και 

λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. 

 

ΑΞΙΕΣ  

 

 Αξιοπιστία 

 Ακεραιότητα 

 Διαφάνεια 

 Μέγιστη αξιοποίηση πόρων (Value for money) 

 Εργασιακή ικανοποίηση 

 Λογοδοσία 

 Δεκτικότητα 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 

1. Εκπλήρωση των συνταγματικών και νομοθετικών υποχρεώσεων του Γενικού Λογιστηρίου 

της Δημοκρατίας. 

2. Προώθηση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης. 

3. Αναβάθμιση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

4. Συνεισφορά στη διαδικασία μετεξέλιξης της Δημόσιας Υπηρεσίας. 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 06200 – Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τόκους που θα καταβληθούν λόγω καθυστέρησης στην καταβολή 

συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αναδρομικού διορισμού ή προαγωγής, με βάση αποφάσεις του 

Δικαστηρίου.  

(Άρθρο 06201.1 «Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι») 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.710 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας του Βοηθού Γενικού Λογιστή 

(€3.570) και το επίδομα φιλοξενίας των τεσσάρων Διευθυντών Λογιστικών Υπηρεσιών 

(€7.140).  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02500 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02550 – Φιλοδωρήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη που απαιτείται για την κατοχύρωση της αγοραστικής 

αξίας του Ταμείου Προνοίας των κυβερνητικών εργατών για το 2020. Το σχέδιο αυτό άρχισε να 

εφαρμόζεται από 1.7.1993.  

(Άρθρο 02563.2 «Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου            

 Κυβερνητικού Προσωπικού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά  

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις  

ύψους €3.800 που προορίζονται να καλύψουν το επίδομα οδοιπορικών του Βοηθού Γενικού 

Λογιστή, των τεσσάρων Διευθυντών Λογιστικών Υπηρεσιών και του Κλητήρα.  

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €1.037.400 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

 

 

1. Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) και μισθολογίου  

€ 

814.045 

2. Συντήρηση και Λειτουργική Υποστήριξη του e-procurement 210.000 

3. Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ταμείου Δημοσίων Δανείων. 

Το Ταμείο Δημοσίων Δανείων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το 

οποίο με τροποποιητικό νομοσχέδιο προβλέπεται να καταργηθεί την 

01/01/2020 και το σύνολο του παθητικού του θα μεταφερθεί στην 

Κυβέρνηση. 

10.000 

4. Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP).  

Υπάρχει συμβατική υποχρέωση συντήρησης του συστήματος, η οποία 

ξεκινά με τη λειτουργία του.  Ως εκ τούτου για τα έτη 2020 και 2021 έχει 

περιληφθεί μηδέν πρόνοια ενώ για το 2022 €1.161.800. 

0 

5. Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Γενικού Λογιστηρίου 3.355 

 Σύνολο 1.037.400 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»)   
          

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ   

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση προσωπικού  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €99.750 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

 

1. Εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, 

εισαγωγή νέων εργαλείων για αναβάθμιση του Οδηγού Βέλτιστων 

Πρακτικών και σεμινάρια για eprocurement: 

(α) προώθηση Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για επαγγελματισμό - 

Δημιουργία επαγγελματιών στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων 

(€10.000), (β) Σεμινάρια για eprocurement για τις αλλαγές του συστήματος 

(€2.000), (γ) Σεμινάρια για συμφωνίες πλαίσιο (€2.000), (δ) Σεμινάρια προς 

οικονομικούς φορείς e-agora (4.000), (ε) Εκπαίδευση πυρήνων-Νέος 

Οδηγός Δημοσίων Συμβάσεων και νέα εργαλεία (€7.000). 

€ 

23.750 

2. Εκπαίδευση προσωπικού για το ERP 47.500 

3. Παροχή εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης 13.775 

4. Εκπαίδευση προσωπικού σε λογιστικά πρότυπα για την ετοιμασία 

οικονομικών καταστάσεων, τόσο στην κατανόησή τους, όσο και στην 

πρακτική εφαρμογή τους. 

14.250 

5. Παροχή εκπαίδευσης από τη Διεύθυνση Change Management 475 

 Σύνολο 99.750 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)   
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Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα  

 

(α) Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τη διοργάνωση σεμιναρίων στην Κύπρο ως 

ακολούθως: 

 

1. Διοργάνωση της ετήσιας ημερίδας του Γενικού Λογιστηρίου της 

Δημοκρατίας.  

€ 

6.650 

2. Συνέδρια για τις διαδικασίες εφαρμογής της μετάβασης στη Βάση των 

Δεδουλευμένων 
 

23.750 

3. Διάφορα άλλα  
 

2.850 

 Σύνολο 33.250 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο»)   
 

(β) Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €29.450 που προορίζονται να καλύψουν τις έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια και 

σεμινάρια στο εξωτερικό, ως ακολούθως: 

 

1. Συμμετοχή σε εξειδικευμένα Συνέδρια για την Λογιστική Βάση 

Δεδουλευμένων 

   € 

19.000 

2. Συμμετοχή Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου σε διάφορα Συνέδρια στο 

Εξωτερικό 
 

4.750 

3. Συμμετοχή Λειτουργών του Γενικού Λογιστηρίου σε διάφορα Συνέδρια στο 

Εξωτερικό στα πλαίσια των Μεταρρυθμίσεων του Γενικού Λογιστηρίου 

 

5.700 

 Σύνολο 29.450 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό»)   
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €74.100 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

                              € 

1. Παροχή τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο της επισκόπησης και αξιολόγησης 

των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του Γενικού Λογιστηρίου της 

Δημοκρατίας 

26.600 

2. Διαμόρφωση Εργαλείων Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με νέες 

ευρωπαϊκές οδηγίες €20.000 και €30.000 για αλλαγές στο σύστημα e 

procurement, για να συνάδει με τη λειτουργικότητα που προβλέπεται από 

τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

47.500 

  Σύνολο 74.100 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 
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Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.117.200 

που προορίζονται να καλύψουν το κόστος αγοράς υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για 

εργασίες που ανατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως ακολούθως: 

                                € 

1. Αγορά υπηρεσιών για e-invoicing, βάση σύμβασης που υπογράφηκε στις 

19/8/2019, και καλύπτει την περίοδο από 1/9/2019 μέχρι 31/10/2020. 
5.700 

2. Αγορά υπηρεσιών συμβούλων για την υλοποίηση του Έργου της 

μετάβασης στη βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων η οποία 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (α) Εκπαίδευση στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα δημόσιου τομέα (β) Αγορά Υπηρεσιών για αναλογιστικές μελέτες 

(γ) Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων για εξειδικευμένα θέματα (δ) Αγορά 

Υπηρεσιών για αξιολόγηση της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων 

(ε) Μεταφράσεις. 

 

950.000 

3. Έγκαιρη ετοιμασία του πακέτου εγγράφων και της στρατηγικής για την 

αγορά του νέου συστήματος eprocurement. Οι ανάγκες διαχωρίζονται ως 

εξής: (α) Helpdesk e procurement (€60.000), (β) e agora (€10.000), (γ) 

Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και υποστήριξη για το νέο σύστημα e 

procurement (€50.000). 

  

114.000 

4. Αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους για θέματα προσωπικών 

δεδομένων, λογιστικής κλπ που αφορούν την υλοποίηση του συστήματος 

ERP. Οι ανάγκες για την υλοποίηση του συστήματος ERP υπολογίζονται 

στις €50.000 για κάθε έτος, από το 2020 μέχρι το 2022. Στο ποσό αυτό 

περιλαμβάνονται: 

(α) Συμβατική υποχρέωση που θα προκύψει για την αγορά υπηρεσιών 

προστασίας προσωπικών δεδομένων ύψους €25.000+ ΦΠΑ ανά έτος. 

(β) Αγορά υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα συστημάτων 

ERP που θα εκπροσωπούν το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε 

συναντήσεις με τον Ανάδοχο του έργου. Εκτιμάται στις €20.000+Φ.Π.Α 

ανά έτος. 

47.500 

  Σύνολο 1.117.200 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03900 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03930 – Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €250.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιστροφής ποσών τα οποία κατατέθηκαν στα έσοδα του 

Κράτους και καθίστανται επιστρεπτέα σε πρόσωπα ή οργανισμούς, με βάση ισχύουσα 

νομοθεσία ή κανονισμούς.  

(Άρθρο 03932.2 «Επιστροφές Άλλων Εσόδων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03950 – ΑΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03960 – Διαγραφές 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που προορίζονται να 

καλύψουν τη διαγραφή μη εισπρακτέων ποσών ύψους €1.000.000, τα οποία έχουν τύχει 

έγκρισης της κατά νόμου Επιτροπής Διαγραφών και για τα οποία δεν υπάρχει άλλο σχετικό 

άρθρο στον Προϋπολογισμό.  

(Άρθρο 03975.2 «Διαγραφές Μη Εισπρακτέων Ποσών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €240.000 που προορίζονται να καλύψουν το 20% της ετήσιας χρηματοδότησης των 

προβλεπόμενων εξόδων λειτουργίας της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος 

(ΑΔΕΕλΕπ), σύμφωνα με το Νόμο Αρ. 53(Ι) του 2017. 

(Άρθρο 04036.2 «Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος ΑΔΕΕλΕπ») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες  πιστώσεις ύψους €1.208.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες χορηγίες και συνεισφορές: 

                € 

  1. Επαναλαμβανόμενες  

α. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός    200.000 

β. Κυπριακός Σύνδεσμος Ηνωμένων Εθνών    12.600 

γ. Κυπριακή Αστροναυτική Εταιρεία 750 

δ. Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων για τη βράβευση της 

Πολύτεκνης Μάνας  

90.000 

 

ε. Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων για την αγορά τσαντών                   

στα παιδιά της Α΄ τάξης (Απ. Υπ Συμβ. 52.175 ημερ. 21/07/2000)              

9.500 

 

στ. Αρμένικη Εκκλησία  (Απ.Υπ.Συμβ.66.589 ημερ. 19/12/07) 50.000 

ζ. Λατινική Εκκλησία  (Απ.Υπ.Συμβ.66.589 ημερ. 19/12/07) 43.000 

η. Μαρωνίτικη Εκκλησία (Απ.Υπ.Συμβ.66.589 ημερ. 19/12/07) 50.000 

θ. Χορηγία στην Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας           

(Απ. Υπ. Συμβ. 68.764 ημερ. 13/05/2009) 

20.000 

ι. Χορηγία προς την Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 

Επαγγελματικών Καταστηματαρχών (ΠΟΒΕΚ) (Απ. Υπ. Συμβ. 

67.938, ημερ. 12/11/2008). 

60.000 

ια. Ένωση Συντακτών Κύπρου για τη διατήρηση, συντήρηση και 

λειτουργία του Μουσείου Τύπου και της Βιβλιοθήκης στο κτήριο 

της Δημοσιογραφικής Εστίας (€11.000), και ετήσια χορηγία 

(€25.000) 

36.000 

ιβ. Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Παθόντων  

(Απ. Υπ. Συμβ. 79.433 ημερ. 9.9.2015) 

15.000 

ιγ. Παραχώρηση πασχαλινού (€685) και χριστουγεννιάτικου       

επιδόματος (€685) σε τρεις (3) υπερήλικες εκτοπισθέντες ιατρούς 

και οδοντίατρους, οι οποίοι προσλήφθηκαν ως έκτακτοι μετά την 

προσφυγοποίησή τους, για προσφορά υπηρεσιών ως επί το πλείστο 

σε πρόσφυγες και δεν πήραν κανένα συνταξιοδοτικό επίδομα, μετά 

την αφυπηρέτησή τους 

 

4.110 

ιδ. Ταμείο Ευημερίας Συντακτών και το Ταμείο Ευημερίας 

Τυπεργατών ΣΕΚ και ΠΕΟ – Απ. Υπ. Συμβ. αρ. 88.423, ημερ. 

23/10/2019. 

108.000 

2. Άλλες Συνεισφορές        

(Για ποσά πέραν των €20.000 είναι απαραίτητη η λήψη Απόφασης 

Υπουργικού Συμβουλίου)                          

 

509.040    

 Σύνολο 1.208.000 

 (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») 
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Υποομάδα Δαπανών 04300 – Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000.000 

που αφορά το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας των Συνταξιοδοτικών 

Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων 

είχαν απομειωθεί.  

(Άρθρο 04487.2 «Έκτακτες Χορηγίες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

    

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €300.000 που 

προορίζονται να καλύψουν αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων καθώς επίσης και 

οποιεσδήποτε άλλες αποζημιώσεις δεν καλύπτονται από τις υποομάδες του Κεφαλαίου 

Δαπανών 0201 «Νομική Υπηρεσία» (€295.000) και δαπάνες από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων 

(€5.000), το οποίο καταργήθηκε με τροποποιητικό νομοσχέδιο από 01/01/2020 και το σύνολο 

του ενεργητικού και παθητικού του μεταφέρθηκε στο Κράτος.  
(Άρθρο 04602.2 «Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α)  €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διαχείρισης των κερμάτων ευρώ 

των οποίων η κυριότητα έχει μεταφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

(Άρθρο 06221.2 «Έξοδα Διαχειρίσεως») 

 

 (β) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τραπεζικές χρεώσεις που θα επιβάλλονται στα 

έσοδα που εισπράττονται μέσω διάφορων ηλεκτρονικών καναλιών.  

(Άρθρο 06225.2 «Τραπεζικά Τέλη») 

 

 (γ) €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια προς την εταιρία  JCC 

Payment System για εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. 

(Άρθρο 06230.2 «Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 95 – Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου  

 

Η Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου ιδρύθηκε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου το 1987 και έχει αρμοδιότητα να διαχειρίζεται τα έσοδα από θετούς γονείς, κυρίως 

ομογενών της Αμερικής. Τα παιδιά που βοηθούνται από την Επιτροπή είναι  προσφυγόπουλα, 

παιδιά αγνοουμένων και παθόντων καθώς και παιδιά ληπτών δημοσίου βοηθήματος/ελάχιστου 

εγγυημένου εισοδήματος ή παιδιά που αποφασίζεται ότι χρήζουν βοήθειας από την Επιτροπή. 

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και μέλη ο Διευθυντής 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας & 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως 

Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Επίτροπος Προεδρίας. Η επιτροπή 

βρίσκεται υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας, Συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής  

Δημοκρατίας, η οποία αναλαμβάνει ως Επίτιμη Πρόεδρος της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της 

Κύπρου. 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.850 που 

προορίζονται να καλύψουν διάφορα έξοδα.  (Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.225 που 

προορίζονται να καλύψουν έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.000 που 

προορίζονται να καλύψουν έξοδα για συμμετοχή παιδιών σε θερινές και εκπαιδευτικές 

κατασκηνώσεις.  

(Άρθρο 04324.2 «Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις») 

 
 
Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €80.000 που 

προορίζονται για παροχή χρηματικών επιδομάτων σε δυσπραγούντες και εκτοπισθέντες. 

(Άρθρο 04453.2 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες») 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
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Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ευκαιριών μάθησης σε 

όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από 

τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο 

τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, 

τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού. 

ΟΡΑΜΑ  

Η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική 

ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, 

ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της 

παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού 

ΑΞΙΕΣ  

1. Ακεραιότητα και σεβασμός: Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, εκτίμηση, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και 

διακριτικότητα. 

2. Ομαδικότητα: Προώθηση ομαδικού πνεύματος εργασίας και συλλογικότητας για την επίτευξη 

κοινών στόχων. 

3. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: Επιδίωξή μας είναι το εκπαιδευτικό σύστημα να 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, για ικανοποίηση 

των διαφοροποιημένων αναγκών των εκπαιδευομένων. 

4. Λογοδοσία: Έμφαση στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα, 

επιδιώκοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 

5. Ενεργός πολιτότητα: Ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην κοινωνία, 

λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και πολιτισμική μας ταυτότητα.  

6. Αποτελεσματική επικοινωνία: Απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

επικοινωνία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. 

7. Εξυπηρέτηση κοινωνικού συνόλου: Δημιουργία θετικών εμπειριών για τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους, την αγορά εργασίας και την κοινωνία. 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

1. Ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. 

2. Εκσυγχρονισμός των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών 

μονάδων. 

3. Παροχή εκπαίδευσης και αναβάθμιση του περιεχομένου της, αξιολόγηση και 

αποτελεσματικότητα. 

4. Στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της  διαφορετικότητας. 

5. Ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

6. Ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

7. Ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας και προώθηση του 

αθλητισμού. 

8.  Αποτελεσματική και ενεργός συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού    

     και Νεολαίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. 

 

 

 

ΟΡΑΜΑ: 

 Η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, 

ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€62.000 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων του Υπουργού, 

σύμφωνα με τη Σημείωση 33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. 

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

   

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €25.000 που  

προορίζοντται να καλύψουν την υπερωριακή απασχόληση των επιμελητών που είναι τοποθετημένοι 

στις Σχολικές Εφορείες και οι οποίοι, σύμφωνα με την Απόφ. του Υ.Σ Aρ. 40.781 και                             

ημερ. 24/03/1994, παρακάθονται στις συνεδρίες τους για την τήρηση πρακτικών.  

(Άρθρο 02261.2 « Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€199.500 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Επιτροπής Αντί Ντόπινγκ, η οποία 

συστάθηκε με Απόφ. Υ.Σ με Αρ. 72.129 και ημερ. 9/06/2011. 

(Άρθρο 03103.2 « Επιτροπές») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών  03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων    
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€225.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

(1)  Tα ωρομίσθια του συντηρητή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών που είναι 

μόνιμα τοποθετημένος στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

(ΥΠΠΑΝ) καθώς και άλλες δαπάνες για συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του Υπουργείου. Μέρος της πρόνοιας θα διατεθεί  για την συντήρηση του 

συστήματος πυρανίχνευσης των κεντρικών κτιρίων του Υπουργείου  Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας καθώς και για πρόσθετα μέτρα φυσικής και ηλεκτρονικής 

ασφάλειας. 

 

 (2)  Αντικατάσταση ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο του ΥΠΠΑΝ. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1)  €40.612 που προορίζονται να καλύψουν τις  δαπάνες για τη διοργάνωση σεμιναρίων 

επιμόρφωσης καθώς και έξοδα άλλων εκδηλώσεων του Υπουργείου  

 (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

(2) €144.400 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συναντήσεις στα  Συμβούλια   

Υπουργών, Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων, Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ και   

άλλων συναντήσεων που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Υπουργείου. 

Επίσης θα καλύψει τις συναντήσεις του Γενικού Διευθυντή και των λειτουργών του 

Υπουργείου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

     (Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
 

(3)   €100.842 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας και Λειτουργών του Υπουργείου σε διάφορα συνέδρια, σεμινάρια 

στο εξωτερικό.      

    (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€1.651.000 για τα ακόλουθα: 

 

1. Φρούρηση σχολικών μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης (Επιτηρητές Ασφαλείας Σχολείου). 

2. Φρούρηση σχολικών μονάδων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πρωινή φρούρηση). 

3. Επιχορήγηση φρούρησης σχολικών μονάδων . 

4. Φρούρηση κεντρικών κτιρίων ΥΠΠΑΝ. 

(Άρθρο 03607.2 «Ασφάλεια /Φρούρηση Κτιρίων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €900.000  που 

προορίζονται να  καλύψουν: 

 

1. Μαθητικά Σεμινάρια Αντιναρκωτικής Αγωγής. 

2. Πρόγραμμα ViSC - Πρόγραμμα πρόληψης παραβατικής συμπεριφοράς. 

3. Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης- Αγορά υπηρεσιών κλινικών ψυχολόγων, 

ψυχίατρων και Σχολικών Συνεργατών, ενίσχυση σχολικών μονάδων με 

εξοπλισμό. 

4. Παρατηρητήριο για τη Βία - Διεξαγωγή έρευνας για την βία και 

παραβατικότητα, λειτουργικά έξοδα Παρατηρητηρίου. 

5. ΔΡΑ.Σ.Ε - Ενίσχυση δράσεων και προγραμμάτων επιλεκτικής πρόληψης στον 

τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών. 

6. Στήριξη Ευάλωτων Ομάδων- Επιχορήγηση ειδικών προγραμμάτων αγωγής 

υγείας (προώθηση δραστηριοτήτων υγιούς απασχόλησης προς γονείς, μαθητές 

και κοινότητα και άλλων δράσεων που υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες 

και προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης μαθητών με σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα σε δραστηριότητες που επιλέγουν οι ίδιοι στην κοινότητα) και 

αγορά εκτύπωση βιβλίων/εκδόσεων. 

7. Στήριξη προγραμμάτων Αντιναρκωτικής αγωγής - Μέντωρ, μέτρα στήριξης 

εφαρμογής της νομοθεσίας για την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο 

σχολείο, αντικαπνιστική αγωγή, ενημέρωση για θέματα αλκοόλ, Πρόγραμμα 

Σπουδών Αγωγής Υγείας. 

8. Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας - Υλοποίηση των δράσεων που 

εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής η οποία εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συμβούλιο στις 17.01.2018. 

9. Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Σχολείων  Προαγωγής  Υγείας. 

10. Πρόγραμμα Σεξουαλικής Αγωγής  (Διαφυλικές  Σχέσεις)- περιλαμβάνει έξοδα 

αγοράς και εκτύπωσης διδακτικού υλικού και έξοδα αντιμισθίας ειδικών 

εκπαιδευτών. 

11. Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής (αγορά εποπτικού και οπτικοακουστικού  

υλικού. Προώθηση καινοτόμων δράσεων μέσα στα σχολεία (π.χ. βιωματικά 

εργαστήρια) με εμπλοκή γονιών και τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

(Άρθρο 03717.3 «Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες  πιστώσεις  ύψους 

€35.403.600  που προορίζονται να  καλύψουν τη χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού  

καθώς και τη χορηγία για ανέγερση του νέου γηπέδου στη Λεμεσό και τη χορηγία για τη διοργάνωση 

του Ράλι Κύπρος. 

(Άρθρο 04002.2 «Xορηγία στον Kυπριακό Oργανισμό Aθλητισμού») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Υποομάδα Δαπανών  04151 – Διεθνείς Οργανισμοί  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €319.605 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές της Κύπρου σε οργανισμούς του εξωτερικού όπως 

φαίνεται αναλυτικά πιο κάτω:  

      € 

1. European Network for Quality Assurance (ENQA) 5.000 

2. Commonwealth of Learning 12.000 

3. International Network for Quality Assurance in Higher Education (ΙΝQAHE) 1.000 

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας 36.000 

5. European University Association (EUA) 1.100 

6. European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) 6.700 

7. European Music School Union 1.300 

8. Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου στις Βρυξέλλες 5.100 

9. European Federation of Education Employers 1.500 

10. European Agency for Development in Special Needs Education 17.150 

11. International Schοοlsport Federation (I.S.F.) 1.940 

12. Συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην  UNESCΟ 140.000 

13. Συνεισφορά στο Ταμείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς- κωδικός CY-ICH17     1.500 

14. Συνεισφορά στο Ταμείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς- CY-WHC17     1.500 

15. European Network of Education Councils (EUNEC)    2.500 

16. Council of Europe 2.300 

17. European Parents´ Association (EPA) 2.500 

18. Science on Stage Europe 400 

19. Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών 290 

20. Συνδρομή στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επιθεωρητών SICI   3.000 

21. Τέλη Πιστοποίησης στο ENGA ΚΑΙ WFME  60.000 

22. Διεθνές Ταμείο Πολιτιστικής Πολυμορφίας (IFCD)      1.260                           

23. Ετήσια συνεισφορά στο Δίκτυο για την Παγκόσμια Εκπαίδευση (GENE)  10.000 

24. Ετήσια συνεισφορά στο Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο   105 

25. European Forum for Teachers of Religious Education 100 

26. European Institute for Cultural Routes                                                                  360 

27.      Διάφορα     5.000 

 Σύνολο 319.605 

 (Άρθρο 04152.2 « Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς /Συνδέσμους /Ιδρύματα κ.λ.π.»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ    

Υποομάδα Δαπανών 04260 –  Άλλες Επιχορηγήσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €98.950 που 

προορίζονται να καλύψουν την αποπληρωμή τοκοχρεολύσιου για το δάνειο που έχει συνάψει το 

Σατιρικό Θέατρο από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με κυβερνητική εγγύηση, για την αποπεράτωση της 

ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου «Βλαδίμηρος Καυκαρίδη», (Απ. Υ.Σ. 65.819, ημερ. 

11/07/2007). 

(Άρθρο 04281.2 «Διάφορες Επιχορηγήσεις») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις:  

 

(α) €59.565.493 που προορίζεται να καλύψουν τους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών 

Μέσης, Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (λειτουργικά και άλλα έξοδα των σχολείων). 

 (Άρθρο 04302.2 «Χορηγία Σχολικών Εφορειών»)  

(β) €785.000 που προορίζονται να καλύψουν:  

 

(1)  δαπάνες για βοηθήματα απόρων και δυσπραγούντων μαθητών τα οποία παραχωρούνται  

ύστερα από έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 

 

(2)  το κόστος προσφοράς προγεύματος σε άπορους και δυσπραγούντες μαθητές Δημοτικής, 

Μέσης  Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με βάση σχετική  

Απ. Υ.Σ (Αρ. Απ. 75.593, ημερ. 02/08/2013). 

(Άρθρο 04316.2 «Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας») 
 

(γ) €622.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω έκτακτες χορηγίες: 

         € 

1. Eκτοπισμένες Εφορείες (11X€1.500) 16.500 

2. Επιχορήγηση των Παγκύπριων Συνομοσπονδιών Συνδέσμων           

Γονέων Προδημοτικής (€13.000), Δημοτικής (€15.000) και Μέσης 

Εκπαίδευσης (€15.000)  

43.000 

3. Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με ειδικές        

ανάγκες 

5.000 

4. Επιχορήγηση Επαρχιακών Συνδέσμων Γονέων  103.000 

5. Επιχορήγηση Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών 7.000 

6. Επιχορήγηση σε Συνδέσμους/Ενώσεις/Ομίλους Δημοτικής, Μέσης            

και Τεχνικής Εκπαίδευσης για την διοργάνωση σεμιναρίων.  

5.000 

7. Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Εφορειών 4.000 

8. Χορηγία Αστεροσχολείου (Αποφ. Υ.Σ. 84.402 ημερ.20/2/2018) 8.000 

9. Επιχορήγηση Σωματείου Σωμάτων Ποντίων (Προ. Σω. Πο) 5.000 

10. Επιχορήγηση Παγκύπριας Συνντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων 

Γονέων Τεχνικής Εκπαίδευσης 

5.000 

11. Χορηγία προς το Ίδρυμα «Ορφανοτροφείο και Τεχνική Σχολή 

Δημητράκης Γ. Διανέλλος εκ Λάρνακος» 

400.000 

12. Κυπριακή Παιδοβουλή 7.000 

13. Μνημόνιο Συνεργασίας με ΚΥ.Π.Ε. 3.500 

14. Διάφορα 10.000 

 Σύνολο 622.000 

 (Άρθρο 04323.2 «Έκτακτες Χορηγίες») 
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(δ) €342.000 που προορίζονται να καλύψουν την πιλοτική εισαγωγή προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 

 

1. Αναδόμηση του ΥΠΠΑΝ με διοικητικές δομές που θα διασφαλίζουν τη λήψη και 

εφαρμογή αποφάσεων για το συνολικό φάσμα της παιδείας, οριζόντιας και κάθετης 

εφαρμογής και κατάργηση της στεγανοποίησης που επικρατεί στις τρεις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης, Δημοτική, Μέση και Ανώτερη. Αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και πληροφοριών για εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

σχολικών μονάδων. 

2. Μέτρα που θα προκύψουν μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, 

όπως το νέο πλαίσιο λειτουργίας των εσπερινών σχολείων/σχολών, προστασία και 

προώθηση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής (ΚΜΑ) σύμφωνα με τη Χάρτα 

για την προστασία των Μειονοτικών ή Περιφερειακών Γλωσσών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης κ.ά., καταγραφή, αναβίωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων της Κυπριακής Αραβικής Μαρωνιτικής γλώσσας. 

3.  Για τη Δημοτική Εκπαίδευση η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει την  

υλοποίηση προγραμμάτων ομαλής μετάβασης των μαθητών από την Προδημοτική 

στο Δημοτικό και από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (€17.000) και την εφαρμογή της 

προσέγγισης CLIL (συνδυασμένη διδασκαλία ξένης γλώσσας και γνωστικού 

αντικειμένου) στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση (€5.000).  

(Άρθρο 04339.3 «Υλοποίηση Μέτρων στα Πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης») 

 

(ε) €645.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες του ερευνητικού έργου για την Κυπριακή 

Μαρωνίτικη Αραβική γλώσσα (ΚΜΑ), τη διδασκαλία της  ΚΜΑ και της Αρμενικής ως επίσημα 

αναγνωρισμένων μειονοτικών γλωσσών,  τα δίδακτρα μαθητών από τις θρησκευτικές ομάδες σε 

ιδιωτικά σχολεία, τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των Αρμενίων (αξιολόγηση καθηγητών, 

εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακός σταθμός «Νανόρ»), Εκπαιδευτικό – πολιτιστικό 

κέντρο Λατίνων, καθώς και την παραχώρηση ετήσιας επιχορήγησης προς την ιδιωτική σχολή Αγίας 

Μαρίας Λεμεσού ίση με το μισθό ενός πρωτοδιόριστου δασκάλου (Κλίμακα Α8).  

 (Άρθρο 04341.2 «Χορηγίες Εκπαίδευσης για Θρησκευτικές Ομάδες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950 – ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ   

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 –  Άλλα Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €70.000  που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την εκτέλεση έκτακτων μικρών βελτιωτικών εργασιών σε 

υφιστάμενα σχολικά κτίρια (Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης).  

(Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Τεχνικές Υπηρεσίες  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ,  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08040 – Σχολικά Κτίρια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες  πιστώσεις:  

 

(α) €4.500.000 που προορίζονται  να καλύψουν δαπάνες για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων.  

(Άρθρο 08041.3 «Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων») 

 

(β) €3.000.000 που προορίζονται  να καλύψουν τις επεκτάσεις σχολικών κτιρίων.  

 (Άρθρο 08042.3 «Επεκτάσεις Σχολικών Κτιρίων») 

 

(γ) €17.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις βελτιώσεις διαφόρων σχολικών κτιρίων, 

περιλαμβανομένης και της δαπάνης εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. 

(Άρθρο 08043.3 «Βελτιώσεις Σχολικών Κτιρίων») 

 

(δ) €500.000 που προορίζονται να καλύψουν έργα υποδομής σχολικού αθλητισμού. 

(Άρθρο 08045.3 «Έργα Υποδομής Σχολικού Αθλητισμού») 

  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Πληροφορική 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €1.500.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια/συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα σχολεία 

όλων των βαθμίδων και για το Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου, αντικατάσταση παλαιού 

εξοπλισμού, συντήρηση/αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού και άλλα έξοδα σε σχέση με το 

Πρόγραμμα Ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 

(Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07750 – ΑΓΟΡΑ ΆΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  €600.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά/ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, ανάπτυξη/δημιουργία και 

αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, εξασφάλιση/ανανέωση αδειών χρήσης 

λογισμικών και εξοπλισμού, παραγωγή υποστηρικτικού υλικού σχετικά με εκπαιδευτικά 

προγράμματα, δημοσιότητα και διάχυση των ψηφιακών εφαρμογών του Προγράμματος και ετοιμασία 

μελετών σχετικών με ψηφιακές εφαρμογές.  

(Άρθρο 07752.3 «Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα για τα βραβεία που δίνονται από την Ακαδημία. Το Υ.Σ με την 

υπ΄αριθμό 84.035 Απόφασή του, ημερ. 19/12/2017, μετέφερε την αρμοδιότητα απονομής των 

Αριστείων Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών του ΥΠΠΑΝ στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, 

Γραμμάτων και Τεχνών.  Η Ακαδημία θα δίνει και οίκοθεν βραβεία, σύμφωνα με τους περί της  

Κυπριακής Ακαδημίας  Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών Κανονισμούς του 2019. 

(Άρθρο 03073 «Κρατικά Βραβεία») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€19.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των Επιτροπών, 

σύμφωνα με τους  Κανονισμούς στο Μέρος VIII (34,35,35,36,37,38,39) της Ακαδημίας, π.χ. 

συνεργασίες με διαπρεπή ιδρύματα εντός κι εκτός Κύπρου, συνεργασίες με αντίστοιχες επιτροπές 

ενώσεων  άλλων Ακαδημιών κ.ά.              

(Άρθρο 03103 «Επιτροπές») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Υπηρεσία Εξετάσεων 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02101 – Μισθοδοσία Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.600.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

      € 

1. Αμοιβή θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 

επιτροπών (υπεύθυνοι, μέλη, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων για τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις. 

600.000 

2. Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών και λειτουργών για τις εξετάσεις 

των Σχολών Καλών Τεχνών για την Κύπρο και την Ελλάδα. 

80.000 

3. Αμοιβές θεματοθετών, βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών κέντρων 

(υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και άλλων για 

τις εξετάσεις δακτυλογραφίας και στενογραφίας. 

50.000 

4. Αμοιβές θεματοθετών,  βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 

κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και 

άλλων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης διαφόρων επιπέδων γλωσσών. 

50.000 

5. Αμοιβές θεματοθετών,  βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 

κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και 

άλλων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. 

20.000 
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  € 

6. Αμοιβές θεματοθετών,  βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 

κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και 

άλλων, για τις Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην 

Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ).  

1.000.000 

7. Αμοιβές θεματοθετών,  βαθμολογητών, μελών των εξεταστικών 

κέντρων (υπεύθυνοι, βοηθοί υπεύθυνοι, επιτηρητές), λειτουργών και 

άλλων, για τις εξετάσεις: 

α. Πρόσληψης στον Δημόσιο Τομέα 

β. Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών    

γ.  Προαγωγών και προσλήψεων στο Αστυνομικό σώμα,         

δ.  Ημικρατικών Οργανισμών  (Κ.Ο.Τ., Κ.Ο.Α., Α.ΤΗ.Κ., Α.Η.Κ., 

     Α.Λ.Κ., Α.Κ.Ε. κ.α.) και 

ε.  Άλλων Οργανισμών (Δήμοι, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Συμβούλια    

Υδατοπρομήθειας, Κοινοτικά  Συμβούλια) 

800.000 

Σύνολο 2.600.000 

(Άρθρο 02116.2 «Αμοιβές Θεματοθετών, Διορθωτών και Άλλων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02301 - Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού  

                                      

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €225.400 για την 

απασχόληση του εποχιακού ωρομίσθιου προσωπικού που προσλαμβάνεται από την Υπηρεσία 

Εξετάσεων για τα βαθμολογικά κέντρα και τις σχετικές εργασίες των Παγκύπριων  Εξετάσεων, των 

Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο και των Εξετάσεων για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην 

Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) καθώς και για άλλες εξετάσεις όπου οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τις πέντε 

χιλιάδες. 

(Άρθρο 02305 «Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €660.250 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:          

  € 

1 Αμοιβές Ιδιωτών:  Θεματοθετών, Βαθμολογητών, Επιστημονικών 

Υπευθύνων, Μελών Επιστημονικής Επιτροπής, Επιτηρητών και 

Καθαριστριών, για τις:  

α)   Εξετάσεις του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, 

β)   Παγκύπριες Εξετάσεις,  

γ)   Εξετάσεις Πρόσληψης στο Δημόσιο τομέα  

δ)   Εξετάσεις σε Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες          

ε)   Εξετάσεις σε Ημικρατικούς Οργανισμούς (Κ.Ο.Τ., Κ.Ο.Α., Α.ΤΗ.Κ.,  

      Α.Η.Κ., Α.Λ.Κ., Α.Κ.Ε. κ.α.)  

στ) Εξετάσεις άλλων Οργανισμών (Δήμων, Συμβούλια Αποχετεύσεων,  

      Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Κοινοτικά  Συμβούλια) 

380.000 
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ζ)   Εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 

η)   Εξετάσεις δακτυλογραφίας και στενογραφίας και 

θ)   Εξετάσεις των Σχολών Καλών Τεχνών για την Κύπρο και την Ελλάδα 

 

2 Αμοιβές Ιδιωτών: 

α)   Ειδικών σε θέματα εκπαιδευτικής μέτρησης και αξιολόγησης των     

      εξεταστικών δοκιμίων και 

β)   Ειδικών στατιστικολόγων- με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική μέτρηση. 

      (για σκοπούς κατάταξης των υποψηφίων σε σειρά στις εξετάσεις του     

      Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση). 

190.000 

3 Tα έξοδα των ενοικίων που αφορούν στην ενοικίαση των απαραίτητων 

χώρων για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, από τους θεματοθέτες, 

και τη διαμονή των θεματοθετών και άλλων λειτουργών στο  κέντρο 

θεματοθέτησης (ξενοδοχείο) για τις : 

α)   Παγκύπριες Εξετάσεις, 

β)   Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο και  

γ)   Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). 

90.250 

Σύνολο 660.250 

(Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων»)   

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

                 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα αεροπορικά εισιτήρια, την διαμονή και τα γεύματα των ατόμων που 

έρχονται από το εξωτερικό για την θεματοθέτηση και βαθμολόγηση διαφόρων εξεταστικών δοκιμίων 

των εξετάσεων:  

 α) Πρόσληψης στο Δημόσιο 

 β) Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) και  

 γ)  για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις που διοργανώνει η Υπηρεσία Εξετάσεων. 

 

Επίσης θα καλύψει τα αεροπορικά εισιτήρια, την διαμονή και τα γεύματα των λειτουργών της 

Υπηρεσίας Εξετάσεων που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς. 

 

Τέλος η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει το κατ’ αποκοπή ή έναντι αποδείξεων επίδομα 

φιλοξενίας που καταβάλλεται από τον Προϊστάμενο ή λειτουργό της Υπηρεσίας Εξετάσεων για τη 

φιλοξενία ατόμων που συνεδριάζουν, και επιμορφώνονται (π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων κ.α.) στο 

πλαίσιο διεκπεραίωσης των εξετάσεων που διοργανώνει γενικά η Υπηρεσία Εξετάσεων. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 –  Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.900 που 

προορίζονται να καλύψουν το κόστος διοργάνωσης σεμιναρίων για τους λειτουργούς της Υπηρεσίας 

Εξετάσεων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.  

(Άρθρο 03502.2 Εντόπια Εκπαίδευση») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(1) €11.400 που προορίζονται να καλύψουν την οπτικογράφηση των αγώνων Πρακτικής 

Δοκιμασίας για την εισαγωγή στο  Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού κατά τις 

Παγκύπριες Εξετάσεις και την ηχογράφηση ψηφιακών δίσκων για τις Εξετάσεις  ξένων γλωσσών 

(ακρόαση   κειμένου) στο Κέντρο Θεματοθέτησης των Παγκύπριων Εξετάσεων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(2) €61.750 που προορίζονται να καλύψουν την ασφάλεια και φρούρηση του Κέντρου 

Θεματοθέτησης για  τις Παγκύπριες Εξετάσεις, Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο και  

Εξετάσεις για το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). 

 

Επίσης θα καλύψει το κόστος για ασφάλεια των Κέντρων Βαθμολόγησης στην Λευκωσία και Λεμεσό, 

του Εξεταστικού Κέντρου για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας, του Εξεταστικού Κέντρου για 

τις εξετάσεις των Δραματικών Σχολών, καθώς και του Εξεταστικού Κέντρου για τις Ανώτατες Σχολές 

Καλών Τεχνών της Ελλάδας. 

(Άρθρο 03607 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτηρίων»)    

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα  Συγχρηματοδοτούμενα  από Κοινοτικούς  Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ,                             

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 –Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €142.500 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα ως ακολούθως: 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05100 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται διάφορα έργα/σχέδια συγχρηματοδοτούμενα από 

κοινοτικούς πόρους για τα οποία περιλήφθηκαν πιστώσεις στο συγκεντρωτικό κονδύλι των 

Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και σχεδίων της Γενικής Διεύθυνσης ΕΠΣΑ και θα μεταφέρονται σε 

  € 

1. Λειτουργία της Εθνικής Μονάδας ΕΥΡΥΔΙΚΗ και εκπόνηση μελετών στα 

πλαίσια δράσεων του δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

28.500 

2. 

3. 

Πρόγραμμα EPALE (Platform for Adult Learning in Europe) 

Διάφορα άλλα Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία η Κύπρος θα τύχει συμμετοχής το 2019. 

47.500 

19.000 

 

4. European Qualifications Framework (EQF) 19.000 

5. European Agenda for Adult Learning 28.500      

 Σύνολο 142.500 
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σχετικά άρθρα ανάλογα με την πρόοδο των έργων, τα οποία αναλύονται πιο κάτω και προορίζονται να 

καλύψουν μέρος της δαπάνης που αφορά το κόστος υλοποίησης των δράσεων που εντάσσονται: 

 

(1)  στο Έργο: «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης», έργο που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. 

(Άρθρο 05204.3  «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης») 

 

(2) στο Έργο: «Θέσπιση Μηχανισμών για την Επικύρωση της Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης», 

έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά την Προγραμματική 

Περίοδο 2014 – 2020. 

(Άρθρο 05205.3 «Θέσπιση Μηχανισμών για Επικύρωση της Τυπικής και Άτυπης Μάθησης») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07751 – Λογισμικά 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις για υλοποίηση των δράσεων που 

εντάσσονται στο έργο «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020. 

(Άρθρο  07754.3 «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης Σχολείων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή 

Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15(i)). 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

                                                     ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) €9.500 που προορίζονται να καλύψουν συνέδρια και σεμινάρια στην Κύπρο για προώθηση 

εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν στην αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στα 

πλαίσια των στρατηγικών στόχων του Υπουργείου για την Ανώτερη Εκπαίδευση. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

(2) €4.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής για επιμόρφωση 

Λειτουργών του Υπουργείου σε θέματα Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Quality 

Assurance). 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) €10.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για  δράσεις που πρέπει να προωθηθούν 

με βάση νέα Εθνική Πολιτική – Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τον  ψηφιακό μετασχηματισμό της 

Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ) της Κύπρου θα γίνουν  συστάσεις στα Δημόσια και Ιδιωτικά 

Πανεπιστήμια, όπως και τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης˙ το 

ΥΠΠΑΝ προτίθεται να στηρίξει τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τις Δημόσιες και 

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που θα προχωρήσουν, με συγκεκριμένες 

ενέργειες και δράσεις μεταξύ άλλων και με την παροχή οικονομικής στήριξης στα ιδρύματα 

ΑΕ.  

(Άρθρο 04311.2 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες») 
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  € 

 2) €150.000 που προορίζονται να καλύψουν:   

  τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου και του Ινστιτούτου 

Διεπιστημονικών Κυπριακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο  του Munster. 

(Απόφ. Υ.Σ με αρ.79.434, ημερ. 11/11/2015) 

40.000 

  τη χρηματοδότηση του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών  (ΕΡ.ΚΥ.ΜΕ) 

στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για πέντε χρόνια (2018-2022) 

(Απόφ. Υ.Σ με  Αρ. 84.436, ημερ. 07/03/2018)                                                                

5.000 

  την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος δράσης σχετικού με τη 

     δημιουργία Εδρών Πολιτισμού στο εξωτερικό. Επιχορήγηση Εδρών 

Πολιτισμού στο εξωτερικό, με στόχο την αξιοποίηση καλλιτεχνών, 

ακαδημαϊκών και δημιουργών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, οι 

οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει συναφή δράση και έχουν ήδη δημιουργήσει 

συγκεκριμένες  δομές. Η αξιοποίησή τους θα γίνει μέσα από διαδικασία 

ανάθεσης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στη βάση σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών. (Απόφ. Υ.Σ με Αρ. 84.436,  ημερ.  07/03/2018)                                    

20.000 

  την ενίσχυση Ερευνητικών Κέντρων και Ιδρυμάτων του εξωτερικού  που 

ασχολούνται με Ελληνικά και Κυπριακά θέματα – Δημιουργία Εδρών 

Πολιτισμού (Απόφ. Υ.Σ με Αρ. 84.436  ημερ. 07/03/2018) 

85.000 

Σύνολο 150.000 

(Άρθρο 04337.2 «Χορηγίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού»)  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03100  – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) €38.956  που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο τιμητικό επίδομα για τα Μέλη του 

Μητρώου Ανεξαρτήτων  Κριτών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΚΔΠ 72/2015. 

 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

 (2) €80.242 που προορίζονται να καλύψουν τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στον 

Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Μέλη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου  με Αρ. 79.711, ημερομηνία 05/11/2015.                                                                                                                                              

  € 

(α) Αποζημίωση (Honorarium) Προέδρου    11.044 

(β) Αποζημίωση (Honorarium) Αντιπροέδρου     7.225 

(γ) Αποζημίωση (Honorarium) Μελών ( 5 )      (5 Χ €5.454) 25.906 

(δ) Ημερήσιο Επίδομα 3 Μελών εξωτερικού (Εργασίες Συμβουλίου)  17.100 

(ε)  Ταξιδιωτικά έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια και μεταφορικά από και προς τα 

αεροδρόμια) Μελών που κατοικούν στο εξωτερικό για τις συνεδρίες του 

Συμβουλίου.                                                                                                                                                                                          

    18.966 

Σύνολο 80.242 

 (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.200.000 

που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για το 2020, η οποία θα διατεθεί, μαζί με τα έσοδα που θα έχει από τα δίδακτρα, καθώς και από 

διάφορες δωρεές, για κάλυψη των δαπανών του Πανεπιστημίου για το χρόνο αυτό. 

(Άρθρο 04016.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου») 

 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα δίδακτρα για τους προπτυχιακούς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου, τα κουπόνια φοίτησης σε Ελλαδίτες, υποτροφίες σε Ελλαδίτες και Κύπριους 

της διασποράς και υποτροφίες σε Ελλαδίτες πρωτεύσαντες. 

(Άρθρο 04308.3 «Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €36.000.000 

που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2020, η οποία θα διατεθεί, μαζί με τα έσοδα που θα έχει από τα 

δίδακτρα, καθώς και από διάφορες δωρεές, για κάλυψη των δαπανών του Πανεπιστημίου για το 

χρόνο αυτό. 

(Άρθρο 04033.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.300.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα δίδακτρα των προπτυχιακών φοιτητών του Τεχνολογικού 

Πανεπιστημίου Κύπρου.   

 (Άρθρο 04308.3 «Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 
 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.547.510  

που προορίζονται να καλύψουν την κρατική χορηγία που θα δοθεί στο Κυπριακό  Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο για το 2020 για κάλυψη των δαπανών του Πανεπιστημίου για το χρόνο αυτό. 

(Άρθρο 04034.3 «Κυβερνητική Χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04301 – Παροχές Παιδείας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, και με βάση τον περί Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο 

(Ν.203(Ι)/2015), περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.800.000 για την 

παροχή:  

 

(1) Φοιτητικών χορηγιών σε κύπριους φοιτητές και  φοιτητές  από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των οποίων οι οικογένειες έχουν την μόνιμη τους διαμονή στην Κύπρο για 

τουλάχιστον 50 μήνες  τα τελευταία 5 χρόνια πριν την έναρξη των σπουδών του φοιτητή. Για 

σκοπούς παροχής της χορηγίας εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 

 

(2) Φοιτητικών επιδομάτων που με βάση το Άρθρο 5 της Νομοθεσίας (Ν. 203(Ι)/2015) 

παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων  αναγκών  που καθορίζονται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας και ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.  

 

(3) Φοιτητικών επιδομάτων σε  ελλαδίτες φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

Κύπρου και σε κύπριους επαναπατρισθέντες φοιτητές που φοιτούν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα 

της Κύπρου ή του εξωτερικού.          

(Άρθρο 04311.2 «Εκπαιδευτικές Χορηγίες») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.040 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται 

στον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15(i)).  

(Άρθρο  02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

                                                   ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Άρθρων 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) €37.050 που  προορίζονται να καλύψουν: 

 

    α)   Φιλοξενία ξένων αποστολών στην Κύπρο και έξοδα μεταβάσεων Κυπριακών αποστολών 

στο εξωτερικό, διοργάνωση σεμιναρίων και άλλα, βάση τις υπάρχουσες Συμφωνίες για 

συνεργασία με ξένες εκπαιδευτικές αρχές. 

 

    β)    Σχολικές  Διασυνδέσεις και Ανταλλαγές. 

 

    γ)    Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής. 

       i.  «Χρυσοπράσινο Φύλλο» Μέσης  Εκπαίδευσης. Μετάβαση καθηγητών και μαθητών 

στην Ελλάδα, διαμονή, διατροφή, διακίνηση ελληνικής αποστολής στην Κύπρο, 

Κυπριακή αποστολή εκπαιδευτών στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

σχολείων, Κοινές Δράσεις σχολείων, Οδοιπορικά συντονιστή, Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικό υλικό. 

       ii.   «Globe» 

   Αγορά οργάνων – υλικών 

   Οργάνωση σεμιναρίων από εκπαιδευτικών  

   Παρακολούθηση σεμιναρίων από εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό 

   Συμμετοχή μαθητών σε περιβαλλοντικές δράσεις στο εξωτερικό 

       iii.    Πρόγραμμα SEMER 

 Περιλαμβάνει οδοιπορικά, διακίνηση εκπαιδευτικών για σεμινάρια επιμόρφωσης και 

αεροπορικά εισιτήρια για μετάβαση Κυπριακών αντιπροσωπειών στο εξωτερικό 

(Συμβούλιο της Ευρώπης) 

       iv.     Πρόγραμμα Οικοσχολεία 

       v.      Πρόγραμμα νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον 

       vii.    Πρόγραμμα «Νεαροί Πρέσβεις της Χημείας» 

 

    δ)  Εκπροσώπηση σε συνέδρια του Ευρωπαϊκού συνδέσμου Μουσικών Σχολείων. 

(Άρθρο 03524.3 – «Εκπαιδευτική Συνεργασία με Ξένες εκπαιδευτικές Αρχές») 
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(2) €27.550 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που απορρέουν από το: 

 

  € 

(α) Μνημόνιο Συνεργασίας με Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.   9.500 

(β) Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ Κύπρου και 

Σερβίας. 

5.700 

(γ) Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας με το  Εβραϊκό Μουσείο Αθηνών. 

2.850 

(δ) Μνημόνιο Συνεργασίας με Λύκειο Chaptal Παρισιού. Απόφαση  Υ.Σ. 

Αρ. 81.656, ημερ. 25/11/2016   

9.500 

Σύνολο 27.550 

 

 (Άρθρο 03532.3 – «Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03550  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Υποομάδα Άρθρων 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.643.500 

που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για: 

  € 

1. Κατ' οίκον εκπαίδευσης μαθητών. 445.800 

2. Διδασκαλίας της τουρκικής γλώσσας σε Τ/Κ μαθητές στο Γυμνάσιο 

Αγίου   Αντωνίου Λεμεσού.  

32.000 

3. Αμοιβή διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με 

μεταναστευτική βιογραφία.  

40.000 

4. Αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση λειτουργών στην Ανάπτυξη 

Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (Εσπερινά Σχολεία).  

5.000 

5.  Αγορά Υπηρεσιών Διερμηνέα.  5.000 

6. Αγορά υπηρεσιών Ψυχολόγων και Νηπιαγωγών (Εσπερινά Σχολεία) και 

άλλα έκτακτα περιστατικά.  

117.200 

7. Μουσικά Λύκεια και Γυμνάσια.   2.142.500 

8. Αθλητικά Λύκεια και Γυμνάσια.     786.000 

9. Οικονομική - Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος.  70.000 

Σύνολο 3.643.500 

(Άρθρο 03583.2 – «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) €6.500 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για: 

 

  € 

(α) Έκδοση Απολυτηρίων Σχολείων Μ.Ε.  3.700 

(β) Έκδοση βραβευμένων δοκιμίων Μαθητών  1.000 

(γ) Έκδοση του Ευρωπαϊκού Πορτφόλιο Γλωσσών 1.800 

Σύνολο 6.500 

 (Άρθρο 03661.2 – «Εκδόσεις Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων») 

 

(2) €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την αγορά και παροχή στους 

μαθητές ξενόγλωσσων βιβλίων (Αγγλικών, Γαλλικών, κ.α.) για την Μέση και την Τεχνική 

Εκπαίδευση όπως και τα βιβλία για το μάθημα της Δακτυλογραφίας, Θρησκευτικών (Καινή 

Διαθήκη), Γεωγραφίας (Παγκόσμιος Άτλαντας)  (Απόφ. Υ.Σ. Αρ. 54.243 ημερ. 05/09/2001) και 

Ελληνικών Λογοτεχνικών βιβλίων (Απόφ. Υ.Σ. Αρ. 60.941, ημερ. 19/10/2004) και άλλων 

βιβλίων. 

(Άρθρο 03663.2 – «Εκδόσεις») 

 

Υποομάδα Άρθρων 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Αξιολόγησης 

Φυσικής Κατάστασης Παιδιών και Εφήβων Σχολικής Ηλικίας (Απόφαση Υ.Σ.  Αρ. 86.841, 

ημερ. 13/02/2019 ) 

(Άρθρο 03717.3  «Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

 (α) €457.000 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή των ακόλουθων χορηγιών: 

  €  

1. i.  Κάλυψη δαπανών για συνέδρια - σεμινάρια και άλλες.  

     εκδηλώσεις σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ii.  Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά. 

40.000 

 

5.000 

 

 

45.000 

2. Μηχανογράφηση Νέων Σχολικών Εφορειών και συντήρηση 

του λογισμικού προγράμματος ΥΛΑΤΗΣ. 

 62.000 

3. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγοράς εξοπλισμού για τις  

ανάγκες των Μουσικών Σχολείων.        

 150.000 

4. Χορηγία ηλεκτρονικών υπολογιστών.                                                                200.000 

Σύνολο  457.000 

 (Άρθρο 04302.2 «Χορηγία Σχολικών Εφορειών»)  
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 (β) €3.118.751 που προορίζονται να καλύψουν την καταβολή των  

       ακόλουθων χορηγιών: 

  €  

1. Επιχορήγηση της εργοδότησης από τις Σχολικές Εφορείες Μέσης 

Εκπαίδευσης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών Παιδιών με Ειδικές 

Ανάγκες για παιδιά που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση (Αποφάσεις 

Υ.Σ. 54.234/5.9.2001, 54.903/17.1.2002, 55.157/20.2.2002, 

58.519/10.9.2003, 76.091/29.11.2013,  78.145 ημερ.14/1/2015, 

81.290 ημερ. 13/9/2016, 83.508 ημερ. 25/10/2017 και 85.820 ημερ. 

26/9/2018 στα πλαίσια της εφαρμογής του περί Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου αρ. 113(Ι) του 

1999 ως ακολούθως: 

  

 (i)   Αμοιβή τριακόσιων  επτά (307) Σχολικών Βοηθών Παιδιών με 

Ειδικές Ανάγκες  (Αποφάσεις Υ.Σ. Aρ. 54.234 ημερ. 5/9/2001,  

Αρ. 54.903 ημερ. 17/1/2002, Αρ. 55.157 ημερ. 20/2/2002, Αρ. 

58.519 ημερ. 10/9/2003), Αρ. 76.091 ημερ. 29/11/2013, Αρ. 78.145 

ημερ.14/1/2015, Αρ. 81.290 ημερ. 13/9/2016, Αρ. 83.508 ημερ. 

25/10/2017, και Αρ. 85.820 ημερ. 26/9/2018 συμπεριλαμβανομένων 

13ου μισθού, και 11,5% εισφορά εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κ.ά. και φιλοδώρημα αποχώρησης. 

 3.059.500 

 (ii) Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη  332 Χ €43,00          14.276  

 (iii) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη  322 Χ €9,62 Χ 10 μήνες   30.975         45.251 

2. Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικών Μονάδων ( 60 μονάδες Χ €200)                          12.000 

3. Ειδικά Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς Συνοδούς  

και Ειδικές Μονάδες.                     

 2.000 

Σύνολο  3.118.751 

(Άρθρο 04306.2 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης») 

 

(γ) €1.450.000 που προορίζονται να καλύψουν χορηγίες προς τα πιο κάτω ξενόγλωσσα ιδιωτικά 

σχολεία: 

 

1. Αγγλική Σχολή Λευκωσίας: (€341.720) 

   Ετήσια Χορηγία (Αποφ. Υ.Σ με αριθμούς 51.466 και 57.376 και ημερομηνίες 

23/3/2000 και 13/2/2003, αντίστοιχα). 

2. Χορηγία ιδιωτικών σχολείων στη βάση αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου. 

3. Ξένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης και σε τρία Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τέρρα Σάντα, 

St.Mary´s και Junior School) προς €17,09 ανά μαθητή κυπριακής υπηκοότητας Μέσης 

Εκπαίδευσης και €8,54 ανά μαθητή Δημοτικής Εκπαίδευσης 

4. Έξοδα φοίτησης (δίδακτρα και έξοδα εγγραφής) Τ/Κ μαθητών που διαμένουν στις 

ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές και φοιτούν σε Ιδιωτικά Σχολεία Προδημοτικής, 

Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης (Αποφ. Υ.Σ από 1975-1976 με αριθμούς 

47.074, 50.807, 54.043, 60.189 και ημερομηνίες 17/12/97, 17/12/99, 18/7/2001 και 

5/5/2004, αντίστοιχα. 

5. Δίδακτρα και υποτροφίες Τ/Κ μαθητών που διαμένουν στα κατεχόμενα και φοιτούν στην 

Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. (€34.172) (Απ. Υ.Σ  με αριθμούς 58.502, 60.403, 62.079 και  

ημερομηνίες 3/9/2003, 10/6/2004 και 25/5/2005 αντίστοιχα)                          

6. Επιχορήγηση διδάκτρων παιδιών επαναπατρισθέντων κυπρίων αποδήμων – μέχρι 150 

παιδιά ετησίως (Αποφ. Υ.Σ  με αριθμό 51.454 και ημερομηνίες 22&23/3/2000). 

(Άρθρο 04307.2 – «Χορηγία Ξένων Σχολείων») 
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(δ) €595.000 που προορίζεται να καλύψει δαπάνες για:  

 

1. Mεταφορά μαθητών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. 

2. Δωρεάν μεταφορά παιδιών με ειδικές ανάγκες Μέσης Εκπαίδευσης που για διάφορους    

λόγους δεν είναι δυνατή η φοίτησή τους σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαμένουν 

τα παιδιά (Άρθρο 12(2)(δ) του  Ν.113(Ι)/99) και για επιχορήγηση γονέων για μεταφορά 

των παιδιών τους με δικά τους οχήματα). 

3. Mεταφορά μαθητών με ειδικές ανάγκες σε εκδρομές που διοργανώνουν οι σχολικές 

μονάδες. 

4. Εκδρομές Ειδικών Μονάδων (μια φορά το μήνα), μίσθωση οδηγού για το μικρό 

λεωφορείο, συντήρηση και καύσιμα. (Άρθρο 12(2)(δ) του Ν.113(Ι)/99).    

5. Διακίνηση αθλητών Αθλητικών Σχολείων. 

(Άρθρο 04312.2 – «Μεταφορά Μαθητών») 

 

 

(ε) €215.790 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συμμετοχή στους πιο κάτω 

διαγωνισμούς: 

 

i. Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής  

ii. Βαλκανιάδα Φυσικής 

iii. Διεθνείς Ολυμπιάδα Αστρονομίας - Αστροφυσικής  

iv. Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα για μαθητές Λυκείου 

v. Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων 

vi. Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα Λυκείου   

vii. Διεθνής Μαθηματική Ολυμπιάδα κάτω των 15 ετών  

viii.  Μαθητική Βαλκανιάδα Πληροφορικής   

ix. Διεθνής Μαθητική Ολυμπιάδα Πληροφορικής  

x. Διεθνής Μαθητική Βαλκανική Ολυμπιάδα Πληροφορικής 

xi. Junior Μαθητική Βαλκανιάδα Πληροφορικής 

xii. 51η Διεθνής Ολυμπιάδα Χημείας  

xiii. Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας  

xiv. Παγκόσμια Ολυμπιάδα Γεωγραφίας  

xv. Παγκύπριος Διαγωνισμός Σύνθεσης Μάριος Τόκας 

xvi. Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO)  

xvii. Διεθνής Εφηβική Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (IJSO)  

xviii. Διεθνείς Μαθητικοί Μουσικοί Αγώνες 

xix. Πανελλήνιοι Μαθητικοί Αγώνες Χορού 

xx. Πανελλήνιοι μαθητικοί Αγώνες Θεάτρου 

xxi. Παγκύπριοι Διαγωνισμοί Εικαστικών Τεχνών 

xxii. Παγκύπριοι Διαγωνισμοί Φωτογραφίας 

xxiii. Παγκόσμιος Λογοτεχνικός και Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός (ΕΠΟΚΕ) 

xxiv. Διαγωνισμός Πληροφορικής "ΛογιΠαίγνιον" 

xxv. Άλλοι Διαγωνισμοί 

xxvi. Βραβεία στους  μαθητές που θα διακριθούν παγκόσμια 

(Άρθρο 04319.2 – «Διεθνείς Μαθητικοί Διαγωνισμοί») 
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(στ) €228.000 που προορίζονται να καλύψουν αθλητικές διοργανώσεις και άλλες ανάγκες όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

 

 i)     Παγκύπριες Αθλητικές Εκδηλώσεις 

            α.    Δρόμος σε Ανώμαλο έδαφος 

            β.    Κλασσικός αθλητισμός Λυκείων – Γυμνασίων 

            γ.    Χιονοδρομίες 

            δ.    Κολύμβηση 

            ε.    Ενόργανη και Ρυθμιστική Γυμναστική 

          στ.    Πετοσφαίριση – Καλαθοσφαίριση - Χειροσφαίριση Γυμνασίων 

            ζ.    Πετοσφαίριση- Καλαθοσφαίριση-Χειροσφαίριση Λυκείων 

            η.    Ποδόσφαιρο Σάλας Λυκείων 

            θ.    Μπάτμιντον 

             ι.    Επιτραπέζια Αντισφαίριση 

            κ.    Έπαθλα (Κύπελλα, Μετάλλια) 

 

ii)    Πανελλήνιες Αθλητικές Εκδηλώσεις 

 α.    Κλασσικός αθλητισμός Λυκείων, Γυμνασίων 

 β.    Πετοσφαίριση Λυκείων 

 γ.    Καλαθοσφαίριση Λυκείων (Κύπρος) 

 δ.    Χειροσφαίριση Λυκείων 

 

iii)    Διεθνείς Αθλητικές Διοργανώσεις 

           α)   Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης (Βραζιλία) 

           β)   Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Σάλας (Σερβία) 

           γ)   Παγκόσμια Γυμνασιάδα (Κίνα) 

           δ)   Παγκόσμιοι Αγώνες Χειροσφαίρισης (Γαλλία) 

           γ)   Συμμετοχή σε Διεθνή, Ευρωπαϊκά Συνέδρια και Τεχνικές Επιτροπές ISF 

 

iv)   Διάφορα 

 α.   Εκδόσεις 

 β.   Ιατρική Κάλυψη Αγώνων 

 γ.   Συμμετοχή μαθητών υπαίθρου στα αθλητικά απογεύματα 

 δ.   Υλοποίηση εγκεκριμένων Εθνικών Προγραμμάτων 

 

(Άρθρο 04325.2 «Αθλητικές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.750.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά υπηρεσιών στα ακόλουθα προγράμματα: 

  € 

1. Κ.Ι.Ε.    5.450.000 

2. Ενισχυτική και Υποστηρικτική Διδασκαλία   200.000 

3. Πρόγραμμα μαθητών Μεταναστευτικής Βιογραφίας   75.000 

4. Αλφαβητισμός   25.000 

 Σύνολο 5.750.000 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή 

Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  (Κλίμακα Α15(i)).  

(Άρθρο  02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€47.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για αγορά σε σχολικά έπιπλα όπως: θρανία, 

καρέκλες μαθητών, σχεδιαστήρια, καρέκλες σχεδιαστηρίων, έδρες, καρέκλες καθηγητών, πάγκοι 

και βιτρίνες για εργαστήρια, παγκάκια για μαθητές, έπιπλα εστιατορίου, κάλαθοι απορριμμάτων 

κλπ. 

(Άρθρο 03210.2 «Αγορά Επίπλων και Σκευών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€754.839 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις αμοιβές εκπαιδευτών για το μάθημα 

κομμωτικής (εννέα μήνες), αισθητικής, οινοπαραγωγής και γαλακτοκομίας, ως επίσης και για τα 

Βραδινά Μαθήματα της ΜΤΕΕΚ. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04301 – Παροχές Παιδείας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€38.000 που προορίζονται να καλύψουν  δαπάνες για βοηθήματα απόρων και δυσπραγούντων 

μαθητών τα οποία παραχωρούνται στις Τεχνικές Σχολές ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

(Άρθρο 04316.2 «Χορηγία Μαθητικής Πρόνοιας») 

 

Υποομάδα Δαπανών  04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές Παροχές  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€500.000 που προορίζονται να καλύψουν  δαπάνες για χορηγία προς τον οργανισμό «Absolute 

Charity Trust», σύμφωνα με την συμφωνία για την Ανέγερση Κτηρίου Μεταλυκειακού 

Ινστιτούτο  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στην Λεμεσό. (Αποφ. Υ.Σ 

Αρ. 81.512, ημερ. 26/10/2016) 

(Άρθρο 04530.2 «Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές κατά Χάρη») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€350.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού για τις Τεχνικές Σχολές, ο 

οποίος καλύπτει αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, και τη συμπλήρωση και αγορά εξοπλισμού 

νέας τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένων: 

 

 1. Μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης), Συσκευών, Ειδικών και 

Εξειδικευμένων Εργαλείων και Εποπτικών Μέσων Εργαστηρίων, Σχεδιαστηρίων  και 

Αιθουσών Τεχνολογίας, Εξοπλισμού Εστιατορίων, Φούρνων και Μαγειρείων και γενικά 

ότι εξοπλισμού χρειάζεται για τη εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων της ΜΤΕΕΚ 

(εξαιρούνται: Η/Υ, Εκτυπωτές και Βιντεοπροβολείς). 

 2.  Εξειδικευμένες Κατασκευές για Εργαστήρια και Αίθουσες Τεχνολογίας από την εντόπια  

αγορά. 

(Άρθρο 07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02160 – Επιδόματα Καθήκοντος Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €24.000 που 

προορίζονται να καλύψουν το επίδομα που καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στα κατεχόμενα (€5.222,40) το χρόνο, με μείωση κατά 15% από 1/1/2013, σύμφωνα με 

την Απόφ. του Υ.Σ με Αρ. 59.780 και ημερ. 7/04/2004.  

(Άρθρο  02164.2  «Επίδομα Ειδικών Συνθηκών Εργασίας») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών  02190 – Επιδόματα για Καθήκοντα Εκτός Έδρας Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €145.430 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

1.  Γενικό επίδομα εξωτερικού  στην κυπριακή εκπαιδευτική αποστολή Αγγλίας (Κ.Ε.Α) 

Προϊστάμενος αποστολής St£ 1.675,35 (€1.948,09) τον μήνα, με 15% μείωση.   

2. Γενικό επίδομα εξωτερικού σε δύο (2) δασκάλους που είναι αποσπασμένοι στα 

ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων St£1.095,65 (€1.274,02) τον 

μήνα, ανά άτομο) με 15% μείωση.   

3. Μία εκπαιδευτικός με απόσπαση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ε.Ε. στις Βρυξέλλες (€3.400 το μήνα).  

4.   Ένας εκπαιδευτικός με απόσπαση στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Β. Ιρλανδίας (€4,223) 

(Άρθρο  02191.2  «Γενικό Επίδομα Εξωτερικού») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α15 (i)).  

(Άρθρο  02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
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Υποομάδα Δαπανών  02220 – Άλλα Επιδόματα Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€11.500 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη καταβολής επιδομάτων σε νηπιαγωγούς και 

βοηθούς διευθυντές που υπηρετούν σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία ως ακολούθως:   

 

  € 

1.  Νηπιαγωγοί με υπηρεσία μέχρι δεκαπέντε (15) χρόνια  174,25 τον μήνα  

2.  Νηπιαγωγοί με υπηρεσία από δεκαπέντε (15) χρόνια μέχρι είκοσι 

(20) χρόνια  
229,50 τον μήνα 

3.  Νηπιαγωγοί με υπηρεσία από (20) χρόνια μέχρι είκοσι πέντε (25) 

χρόνια  
289 τον μήνα  

4.  Βοηθοί Διευθυντές  323 τον μήνα  

(Άρθρο 02231.2 «Επιδόματα σε Δασκάλους/ Νηπιαγωγούς και Βοηθούς Διευθυντές που     

                              υπηρετούν σε Μονοθέσια και Διθέσια Σχολεία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΑΠΑΝΏΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠAΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€532.000 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για επιχορήγηση συσσιτίου σε άπορους 

μαθητές των ενιαίων καθώς και των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων.  

(Άρθρο 03227.2  «Τροφή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.472.010  

που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή: 

  € 

1. Τουρκοκύπριου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και άλλων  καθηκόντων 

στο ΙΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς επίσης και επίδομα οδοιπορικών ή 

ενοικίου.  

31.167 

2. Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, διερμηνέων για τις ανάγκες 

αξιολόγησης παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

28.833 

3. Εικαστικών καλλιτεχνών κατά τη συνεργασία τους με δημοτικά σχολεία, ανάγκες 

για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, επιμόρφωση των 

επιμορφωτών στο εξωτερικό, παρουσίαση και έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών 

στο εξωτερικό, και αγορά διαφόρων μέσων και υλικών για το μάθημα των 

εικαστικών τεχνών. 

15.000 
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4. Εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» 

στα ενιαία ολοήμερα σχολεία. Παγκύπρια λειτουργούν 14 Ενιαία Δημόσια 

Σχολεία.  

600.000 

5. Εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» 

στα θερινά δημόσια σχολεία. Παγκύπρια, λειτουργούν 34 θερινά δημόσια 

σχολεία (27 δημοτικά και 7 νηπιαγωγεία).  

855.000 

6. Εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται με ο καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» στα 

προαιρετικά ολοήμερα σχολεία παγκύπρια λειτουργούν 195 Προαιρετικά 

Ολοήμερα Σχολεία (130 Δημοτικά, 58 Νηπιαγωγεία και 7 Ειδικά Σχολεία). Στην 

πρόνοια, συμπεριλαμβάνεται επίσης και αναλογία χρημάτων, η οποία αφορά 

επέκταση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων κατά τη σχολική 

χρονιά 2020 – 2021. 

6.714.000 

7. Εκπαιδευτικών οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» 

στα προαιρετικά σχολεία STEM. Παγκύπρια, θα λειτουργήσουν 9 προαιρετικά 

σχολεία STEM.  

100.000 

8. Εκπαιδευτών οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της «αγοράς υπηρεσιών» στα 

Επιμορφωτικά Κέντρα (δαπάνη ύψους €1.988.750) και τις ανάγκες για αμοιβή 

των τοπικών υπευθύνων, οι οποίοι εργάζονται με το καθεστώς της «Αγοράς 

Υπηρεσιών» (δαπάνη ύψους €139.260).  

2.128.010 

 Σύνολο 10.472.010 

(Άρθρο 03583.2 « Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 –  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών  04170 – Ομογενειακές Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €570.700 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

        €  € 

1.  Απασχόληση μιας (1) δακτυλογράφου / γραμματέα ΚΕΑ και 

μίας (1) δακτυλογράφου / γραμματέα ΕΦΕΠΕ 
 

44.000 
 

2. Εργοδότηση επιτόπιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού 

για τα παροικιακά σχολεία έναντι μείωσης του αριθμού των 

δασκάλων της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Απόφ. 

Υ.Σ  με αριθμό 49.734 και ημερ. 27/05/1999) 

 

 

 

488.700 

 

 

 

532.700 

3. Εποπτικά / διδακτικά μέσα και άλλος εξοπλισμός /  εκδόσεις  5.000  

4. Ενοίκιο, συντήρηση κτιρίου και λειτουργικά έξοδα 24.000  

5. Επιμόρφωση / Υπηρεσιακά ταξίδια / Εκπαιδευτικές εκδρομές / 

εκδηλώσεις 
7.000 

 
 

6. Κάλυψη νομικών συμβουλών 2.000     38.000 

 Σύνολο  570.700 

(Άρθρο 04173.2 « Εκπαιδευτικές Διευκολύνσεις Κυπριακών Παροικιών στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 04301 –  Παροχές Παιδείας  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

(α) €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τα λειτουργικά και άλλα έξοδα των 

Αρμένικων Δημοτικών Σχολείων ΝΑΡΕΚ Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού καθώς και του 

Γυμνασίου Λευκωσίας.  

(Άρθρο 04304.2 «Χορηγία Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Θρησκευτικών Ομάδων») 

 

         (β) €10.139.000  που προορίζονται να καλύψουν: 

  € 

1. Επιχορήγηση της εργοδότησης και της επιμόρφωσης σχολικών 

βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στη Δημοτική 

Εκπαίδευση, στο πλαίσιο της εφαρμογής των περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014, από τις Σχολικές 

Εφορείες. Αφορά στην  αμοιβή οκτακοσίων δέκα τριών  (813) σχολικών 

βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων 13ου 

μισθού, φιλοδωρήματος αποχώρησης και 14,9% συνεισφορών εργοδότη (8,3% 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2.9% ΓΕΣΥ, 1,2% Ταμείο Πλεονάζοντος 

Προσωπικού, 2% Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και 0,5% Ταμείο Βιομηχανικής 

Κατάρτισης). Πρόσθετα, περιλαμβάνει την  ασφάλεια ευθύνης εργοδότη, την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (813 Χ €10 Χ 10 μήνες) και τις 

αντικαταστάσεις λόγω αδειών τοκετού και λοχείας. 

9.126.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αμοιβές σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες που 

εργοδοτούνται σε Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία ή επεκτείνουν την απασχόλησή 

τους σε Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Μάνα, 

Κοινωνική Μέριμνα Αγίων Ομολογητών και Καϊμακλίου, και σε προγράμματα 

του ΥΠΠΑΝ στα οποία απαιτείται διανυκτέρευση. 

   368.000 

3. Αμοιβή μίας (1) Σχολικής Βοηθού για την μονάδα Βαρήκοων που εργάζεται 

με το καθεστώς των Σχολικών Βοηθών των Κοινοτικών Νηπιαγωγείων. 

18.000 

4. Δωρεάν μεταφορά παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης που για διάφορους λόγους 

δεν είναι δυνατή η φοίτησή τους σε σχολείο της περιοχής στην οποία 

διαμένουν. 

420.000 

5. Οικονομική ενίσχυση των Συνδέσμων Γονέων Ειδικών Σχολείων για: 

 στήριξη και ενίσχυση των προγραμμάτων του σχολείου  

 φροντίδα και απασχόληση των παιδιών κατά τις απογευματινές ώρες και 

κατά τη διάρκεια των διακοπών 

 εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με στόχο την ψυχαγωγία 

και κοινωνικοποίηση των παιδιών  

 εργοδότηση συνοδών και οδηγών στα λεωφορεία των σχολείων (αφορά 

στα σχολεία που διαθέτουν δικά τους λεωφορεία και εργοδοτούνται οδηγοί 

για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε αυτά) 

 μεταφορά παιδιών από και προς το σπίτι τους όταν παραστεί ανάγκη. 

 εργοδότηση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού για εξυπηρέτηση 

των αναγκών των σχολικών μονάδων. 

192.500 
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  € 

 Η κατανομή του συγκεκριμένου ποσού θα γίνεται στη βάση κριτηρίων: 

i. αριθμό μαθητών που φοιτούν σε κάθε Ειδικό Σχολείο 

ii. εργοδότηση οδηγών ή/και συνοδών στα λεωφορεία που μεταφέρουν 

μαθητές από και προς το σπίτι  

iii. εφαρμογή προγραμμάτων/δραστηριοτήτων που αφορούν στην 

απασχόληση, κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγία των παιδιών. 

 

6. Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό ή αυτιστικά χαρακτηριστικά.                      14.000 

 Σύνολο 10.139.000 

(Άρθρο 04306.2 «Χορηγία Ειδικής Εκπαίδευσης») 

 

 

     (γ) €49.000 που προορίζονται να καλύψουν την: 

               € 

1.  Χορηγία Παγκύπριας Σχολής Γονέων (οργάνωση διαλέξεων, εκδόσεις, 

καταβολή οδοιπορικών). 

44.000 

2.  Συνεργασία ΥΠΠΑΝ με αντίστοιχες υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών στον 

τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

2.500  

3.  Χορηγία Παγκύπριου Συνδέσμου Μελών των νυκτερινών επιμορφωτικών 

κέντρων. 

2.500  

 Σύνολο  49.000 

(Άρθρο 04313.2 «Εκπαίδευση Ενηλίκων») 

 

 

     (δ) €40.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Επαρχιακές/Περιφερειακές Ημερίδες – Αθλοπαιδιών 

2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

3. Συμμετοχή σε ολυμπιακά προγράμματα 

4. 
Εφαρμογή προγραμμάτων με άλλα αθλήματα (Αθλήματα Νερού, Χιονοδρομίες) 

Κλασσικός Αθλητισμός, Ολυμπιακά Αθλήματα 

5. Απρόβλεπτα 

(Άρθρο 04325.2 «Αθλητικές Εκδηλώσεις») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07420 – Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €300.000 που προορίζονται να 

καλύψουν την αγορά εξοπλισμού της Ειδικής Εκπαίδευσης (Άρθρο 17(2)(γ) και (δ) των περί 

Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμων του 1999 έως 2014: 

 

1. Ειδικά Σχολεία: Αγορά Εκπαιδευτικού υλικού, Τεχνολογικού και άλλου 

εξειδικευμένου εξοπλισμού. 

2. 

 

 

 

 

Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (Ειδικές Μονάδες, Αίθουσες Αναφοράς, 

Αίθουσες Διδασκαλίας): αγορά απαραίτητου σύγχρονου Εκπαιδευτικού ή/και 

άλλου εξοπλισμού, γενικού ή ατομικού, για κάλυψη των αναγκών κάθε παιδιού με 

ειδικές ανάγκες (ειδικά καθίσματα/τροχοκαθίσματα, εξειδικευμένα θρανία, 

βοηθήματα βάδισης, τεχνολογικός εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, δάπεδα, 

ειδικές αναπροσαρμογές κ.λπ.). 

(Άρθρο  07421.3 «Αγορά Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών  02200 – Επιδόματα Θέσεως Kρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Κλίμακα Α15(i)). 

(Άρθρο  02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών  03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) €456.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αμοιβές, επιδόματα, μετακινήσεις, 

οδοιπορικά, εξασφάλιση αιθουσών, αξιολόγηση προγραμμάτων, συμμετοχή λειτουργών σε 

επιμορφωτικές δραστηριότητες, πραγματοποίηση διαγωνισμών σε σχολεία, προσφορά 

επιδομάτων, προσφορά βραβείων για συμμετέχοντες/διακριθέντες στους διαγωνισμούς (π.χ. 

κονδύλι εξόδων στα σχολεία, tablets, πλακέτες πιστοποίησης κ.ά), την υλοποίηση των 

Μνημονίων Συνεργασίας που συμμετέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,                       καθώς και 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που απαιτείται για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων 

για τις πιο κάτω δραστηριότητες: 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ            € 

1. Προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης νεοεισερχομένων Δημοτικής. 95  

2. Προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης Μεντόρων Δημοτικής. 95  

3. Σεμινάρια για  νεοπροαχθέντες Διευθυντές Δημοτικής Εκπαίδευσης. 950  

4. Σεμινάρια για  νεοπροαχθέντες Διευθυντές Μέσης Εκπαίδευσης. 950  

5. Σειρά μαθημάτων για Συντονιστές Βοηθούς Διευθυντές Μέσης και 

Τεχνικής Εκπαίδευσης και για Βοηθούς Διευθυντές Α’.   

1.900 

6. Σεμινάρια και συνέδρια Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση, 

Ειδική Εκπαίδευση και Προδημοτική) με βάση προτάσεις της Διεύθυνσης 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

19.000  

7. Σεμινάρια και συνέδρια Μέσης Εκπαίδευσης με βάση προτάσεις της 

Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης. 

23.750  

8. Σεμινάρια και συνέδρια Τεχνικής Εκπαίδευσης με βάση προτάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.  

9.500  

9. Προαιρετικά Σεμινάρια. 33.250  

10. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (Pestallozzi). 95  

11. Συνεργασία με άλλους εξωτερικούς φορείς για διοργάνωση και προσφορά 

επιμορφωτικών δράσεων. 

4.750  

12. Εκπαίδευση προσωπικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου .  3.800  
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13. Οργάνωση συνεδρίων σε ειδικά εκπαιδευτικά θέματα και προσφορά 

σεμιναρίων από ξένους καθώς και Κυπρίους ειδικούς επιστήμονες στη 

βάση εισηγήσεων του ΠΙ (π.χ. οργάνωση τάξης, διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, παραβατική συμπεριφορά, διδακτική αντικειμένων κτλ).  

28.500  

14. Σεμινάρια για θέματα αλφαβητισμού ή/και για την ανίχνευση, διάγνωση 

και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στην προδημοτική και δημοτική 

εκπαίδευση. 

4.750  

15. Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την ομαλή ένταξη των αλλόγλωσσων 

μαθητών και διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας. 

10.450  

16. Κάλυψη δαπανών για Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Αμερικής. 14.250  

17. Παραγωγή και εξασφάλιση υλικού και εξοπλισμού για προγράμματα 

επιμόρφωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

4.750  

18. Επιμόρφωση Επιθεωρητών όλων των βαθμίδων. 4.750 

19. Πραγματοποίηση σεμιναρίων εντός της σχολικής μονάδας για 

εκπαιδευτικούς και γονείς.  

33.250  

20. Επιμόρφωση για προώθηση των στόχων της χρονιάς. 95 

23. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 14.250  

24. Επιμόρφωση στα  Αναλυτικά Προγράμματα.   4.750  

25.  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας μέσα από σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια, διαλέξεις   

και υλοποίηση προγραμμάτων με παρεμβάσεις στη σχολική μονάδα. 

 Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων και καινοτόμων σχολείων    

     SELFIE.   

 Πρόγραμμα Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο – EduWeb.     

 Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο.  

 Διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο.    

 Γραφείο/Ομάδα Παιδεία για τα Μέσα και Ασφαλές διαδίκτυο.   

 Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικής μάθησης, ρομποτικής, εξ αποστάσεως  

     μάθησης. 

 Υποστήριξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και εργαλείων μάθησης 

και διαχείρισης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 Ημερίδα/Συνέδριο σε θέματα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και   

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 

 Σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις σε θέματα ΤΠΕ. 

 Δραστηριότητες και υποστηρικτικό υλικό για αίθουσα       

     αλληλεπιδραστικής μάθησης. 

47.500  

26. Επιμόρφωση στο πλαίσιο του Διημέρου Εκπαιδευτικού ΔΕ, ΜΕ και 

ΜΤΕΕΚ 

28.500  

27. Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ). 28.500  

28. Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης. 121.600  

29. Υλοποίηση Μνημονίων Συνεργασίας. 9.500  

30. Διάφορα. 2.470  

 Σύνολο 456.000 

(Άρθρο  03502.3 «Εντόπια Εκπαίδευση») 
 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ   

465 
 

(β) €905.257 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις πιο κάτω δραστηριότητες 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευση Αειφόρος Ανάπτυξης (ΕΑΑ) που αφορούν στην 

κάλυψη των αναγκών του Κρατικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στις απορρέουσες ανάγκες για την εφαρμογή 

των περιφερειακών και διεθνών πολιτικών, των διακρατικών συνεργασιών,  για την ΕΑΑ και 

τις εκπροσωπήσεις/συμμετοχές της Κύπρου σε διεθνείς επιτροπές για την εκπαίδευση για το 

περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη: 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     € 

1.  Κρατικό Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Πεδουλά, 

Κοινότητας Ακρωτηρίου, Αθαλάσσας, Κοιλανίου, Σαλαμιούς, Κάβο-

Γκρέκο και Παναγιάς. Η δαπάνη καλύπτει σίτιση, λειτουργικά έξοδα, 

εξοπλισμό, αμοιβές, διακίνηση, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων, 

συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών και για τα 7 κέντρα). 

625.648 

2.  Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προσφέρονται σε 

εθνική βάση (Πρόγραμμα για γονείς και παιδιά στα ΚΠΕ, πρόγραμμα 

ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ, Πρόγραμμα για δημιουργία περιβαλλοντικών 

ντοκιμαντέρ για τη θάλασσα. Η δαπάνη καλύπτει υλοποίηση των 

προγραμμάτων, κάλυψη αμοιβών εκπαιδευτών και προσωπικού, 

εξοπλισμό, απόδοση οικονομικής δαπάνης στα σχολεία για εφαρμογή και 

υλοποίηση δράσεων σχετικών με την υλοποίηση της αειφορου 

περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής τους, όπως προνοείται από το 

αναλυτικό πρόγραμμα της ΠΕ/ΕΑΑ. 

135.209 

3.  Υλοποίηση δράσεων μνημονίων συνεργασίας που αφορούν στα άρθρα 

για την ΕΑΑ (ΑίγυπτοςEgyptian ESD Forum, Ελλάδα, Αυστρία, 

Αρμενία)  

35.150 

4.  Συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα στην Κύπρο (Σύνοδος υψηλού 

επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών «Environment for Europe”, ετοιμασία 

από την Κύπρο της έκθεσης των Ηνωμένων Εθνών για την ΕΑΑ κ.λπ.) 

109.250 

 Σύνολο 905.257 

(Άρθρο 03508.2 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΑΑ») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €482.790 

που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για καταβολή κόστους συμμετοχής σε διεθνείς 

έρευνες, μεταφράσεις ερευνητικού υλικού, αγορά γραφικής ύλης, εκτυπώσεις ερευνητικού 

υλικού, κίνητρα για συμμετοχή σε έρευνες (π.χ. στυλό ή σημειωματάρια με το λογότυπο της 

έρευνας), οργάνωση, αποστολή και παραλαβή ερευνητικού υλικού, χορήγηση ερευνητικού 

υλικού και οδοιπορικά, διόρθωση δοκιμίων, καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων, 

συμμετοχή λειτουργών σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, διάχυση αποτελεσμάτων και 

φιλοξενία εμπειρογνωμόνων και ερευνητικών ομάδων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα απαιτείται για διεξαγωγή των ακόλουθων ερευνητικών προγραμμάτων: 
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ΔΡΑΣΗ 

               

€ 

1.  Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2019) 64.600 

2.  Programme for International Student Assessment  (PISA 2021) 77.995 

3.  Teaching and Learning International Survey (TALIS 2018) 2.090 

4.  PIRLS 2021 99.750 

5.  Health Behavior in School-aged Children (HBSC) 380 

6.  ICCS 2022 73.625 

7.  Αλφαβητισμός 90.250 

8.  Ελληνομάθεια 50.350 

9.  Διεξαγωγή Ερευνών από ΚΕΕΑ/ΥΠΠΑΝ 23.750 

 Σύνολο 482.790 

 (Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.118.000 

που προορίζονται να καλύψουν πιο κάτω δαπάνες: 

 € 

Α.  Εκδόσεις της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ) και για τις τρεις 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ (Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής) –  

 Εκτύπωση διδακτικών βιβλίων ΥΑΠ και άλλου διδακτικού υλικού. 

 Αναθεώρηση διδακτικών βιβλίων ΥΑΠ. 

 Νέες εκδόσεις βιβλίων και διδακτικών πακέτων. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων ή καταστραμμένων φιλμ / Μετατροπή των  

          υφιστάμενων εκδόσεων της ΥΑΠ από φιλμ σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Αγορά βιβλίων και άλλου βοηθητικού διδακτικού υλικού και   

    πνευματικών δικαιωμάτων 

1.380.000 

Β.  Αποστολή και παραλαβή βιβλίων και εγγράφων από και προς το  εξωτερικό. 70.000 

Γ.  Αγορά/Εκτύπωση βιβλίων από Ελλάδα  1.600.000 

Δ. Ανάπτυξη παραγωγών. Οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό, εκπαιδευτικές 

ταινίες, παραγωγή εκπαιδευτικής ταινίας, αναπαραγωγή και διάθεση 

εκπαιδευτικών ταινιών, μοντάζ και κινηματογράφηση για σεμινάρια και 

παραγωγές εκπαιδευτικών και μαθητών, υποστήριξη του στούντιο, προβολές 

και προώθηση των παραγωγών, υποστήριξη της ψηφιοποίησης των 

παραγωγών και φιλοξενίας στη διαδικτυακή πύλη, προώθηση 

οπτικοακουστικών προγραμμάτων, δημιουργία VR, 3D περιεχομένου. 

10.000 

E. Aνανέωση της συμμετοχής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Κοινοπραξία 

Βιβλιοθηκών των Κυπριακών Πανεπιστημίων 

58.000 

Σύνολο 3.118.000 

(Άρθρο 03661.2 «Ανάπτυξη Προγραμμάτων για Εκδόσεις /Οπτικοακουστικά /  

                               Ψηφιακά Μέσα») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.040 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον Διευθυντή 

του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (Κλίμακα Α15(i)).  

(Άρθρο  02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τις μελέτες και έρευνες του Κέντρου 

Επιστημονικών Ερευνών. Οι εργασίες αυτές εκπονούνται από μόνιμους ερευνητές του Κ.Ε.Ε. 

και από εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια των εγκεκριμένων ερευνητικών τους 

προγραμμάτων. Τα ποσά που παρατίθενται έχουν υπολογισθεί με βάση τους κανονισμούς 

που διέπουν τη λειτουργία του Κ.Ε.Ε. και τις υποχρεώσεις του, έναντι των εξωτερικών 

συνεργατών με τους οποίους έχει υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια συνεργασίας. Αναλυτικά 

οι πιστώσεις θα διατεθούν ως εξής: 

1. Ερευνητικές αποστολές μελών του μόνιμου προσωπικού στα αρχεία του εξωτερικού 

σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ερευνητικά τους προγράμματα.    

2. 

 

Ερευνητικές αποστολές εξωτερικών συνεργατών στα αρχεία του εξωτερικού σύμφωνα 

με τις πρόνοιες των συμβολαίων τους.                       

3. 

 

Αγορά αρχειακού υλικού για τα ερευνητικά προγράμματα των μονίμων ερευνητών του 

Κ.Ε.Ε. και των εξωτερικών του συνεργατών (φωτοτυπίες, μικροφίλμς και ψηφιακοί 

δίσκοι).                             

4. Επισκέψεις εξωτερικών συνεργατών του Κ.Ε.Ε. στην Κύπρο για έρευνα και 

βιβλιογραφική ενημέρωση, για την επιμέλεια του βιβλίου τους ή/και για συναντήσεις 

εργασίας.   

5. Νέα Ερευνητικά προγράμματα. 

6. Συμμετοχή σε συνέδρια στο εξωτερικό των μονίμων ερευνητών του Κ.Ε.Ε.   

7. Έξοδα επιμέλειας βιβλίων στο τυπογραφείο.  

8. Έξοδα παρουσίασης νέων εκδόσεων του ΚΕΕ στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό  

9. Συγκρότηση αρχειακού υλικού και εκδόσεις  σε σχέση με την Άϋλη Πολιτιστική 

Κληρονομιά της Κύπρου.  

(Άρθρο 03562.3 «Διεξαγωγή Ερευνών») 

 
 
Υποομάδα Δαπανών  03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.650 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για την 

ταξινόμηση/μηχανογράφηση και καταλογογράφηση του αρχειακού υλικού. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€2.040 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στο 

Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών (Κλίμακα Α15(i)). 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά  Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €22.562 που 

προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία των Μελών των πιο κάτω  Επιτροπών: 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Αγοράς Έργων Τέχνης 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Επιλογής Έργων και Καλλιτεχνών 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Μουσείων 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου 

 Συμβουλευτική Επιτροπή Λογοτεχνικών Βραβείων 

 Επιτροπή Μνημείων 

 Επιτροπή Επιλογής showcase Χορογραφίας Κύπρου 

 (Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €90.250 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά υπηρεσιών για το κινηματογραφικό αρχείο, το 

εικαστικό αρχείο, την Κρατική Πινακοθήκη, υποχρεώσεις σε σχέση με Ε.Ε και άλλες ανάγκες των 

Πολιτιστικών Υπηρεσιών για παρόμοια έργα στον τομέα των δραστηριοτήτων τους. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – Εκδόσεις και Δημοσιότητα 

 

Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €38.000 που  

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με τις εκδόσεις των Πολιτιστικών Υπηρεσιών,  

ως εξής: 

       € 

1. Έκδοση περιοδικού «Cyprus Today» 13.000 

2. Έκδοση Καταλόγου Αποκτημάτων της Κρατικής Συλλογής 2017 – 2019 5.000 

3. Έκδοση για το Κυπριακό Λαϊκό Πολιτισμό Ελένης Παπαδημητρίου 10.000 

4. Έκδοση για Λουκή Ακρίτα 10.000 

 Σύνολο 38.000 

 (Άρθρο 03666.3 «Πολιτιστικές Εκδόσεις») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €178.980 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 

  € 

1. Συνδρομή στο European Union Youth Orchestra    11.500 

2. European Film Academy     4.000 

3. European Film promotion     2.000 

4. Eurimages  121.800 

5. Film New Europe FNE  500 

6. South East European Film Network SEE  12.000 

7. European Film Agency Directorates EFAD     5. 000 

8. Μπιεννάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσόγειου  5.080 

9. Συνδρομή Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes –  

Συμβουλίου της Ευρώπης  

6.000 

10. 

11. 

Compendium   

Συνδρομή στο Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Πολυμορφία (IFCD) 

10.000 

1.100 

       Σύνολο  178.980 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμού/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π.») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) €157.000  που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

   € 

1. Οικονομική ενίσχυση Ορθόδοξων Εκκλησιών και Μονών στο εξωτερικό.  

Οποιαδήποτε δαπάνη για το σκοπό αυτό θα γίνεται μόνο κατόπιν 

έγκρισης της Ειδικής Επιτροπής (Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών 

και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας) που συστάθηκε 

σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 

51.468 και ημερομηνίες 22 και 23/03/2000 . 

30.000 

2. Χορηγία Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της 

Αντίστασης (Νόμος Αρ.24(Ι) του 2000). 

45.000 

3. Χορηγία Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Κυπρίων 

Εθελοντών Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Νόμος Αρ. 203(Ι) του 2002). 

2.000 

4. Κρατική Χορηγία προς την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO  

(Απόφ. Υ.Σ  με αριθμό 55.199 και ημερομηνία 27/02/2002). 

 80.000 

 Σύνολο 157.000 

(Άρθρο 04361.2 «Πολιτιστικές Χορηγίες και Συνεισφορές») 

 

 

 (β) €1.300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 

1. Παραγωγή και προώθηση ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. 

2. Συμπαραγωγή ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους. 

3. Παραγωγή, συμπαραγωγή και προώθηση ντοκιμαντέρ. 

4. Προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων – Προσέλκυση ξένων παραγωγών 

(Άρθρο 04355.3 «Παραγωγή Κινηματογραφικών Ταινιών») 

 

 

 (γ) €225.000 που προορίζονται για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με έργα για το στρατηγικό 

σχεδιασμό για τον Πολιτισμό. 

          € 

1. Λειτουργία και Δραστηριότητες Νέας Κρατικής Πινακοθήκης 

Σύγχρονης Τέχνης 

150.000 

2. Αναβάθμιση Μουσείου Κώστα Αργυρού στο Μαζωτό 25.000 

3. Γειτονιά των Καλλιτεχνών στη Λεμεσό  50.000 

 Σύνολο 225.000 

(Άρθρο 04364.3 «Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης»)  
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Υποομάδα Δαπανών 04540 – Ειδικά Ταμεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €397.864 που 

προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-

1959 (Σ.Ι.Μ.Α.Ε.) για υλοποίηση των πιο κάτω σκοπών και επιδιώξεών του: 

 

 

 

 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

€ 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (1 – 6)                      

03.002 Έξοδα κινήσεως (Οδοιπορικά)            ------  

03.004 Επίδομα κατ’ αποκοπή         255  

03.047 Έξοδα λειτουργίας γραφείου          21.335  

03.049 Διάφορα       4.810  

03.158 Αγορά επίπλων και σκευών         500  

07.652 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού         300 27.200 

03.104 Αντιμισθία Προέδρου    8.714 

03.583  Απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού για  

επίβλεψη των έργων του Σ.Ι.Μ.Α.Ε, ετοιμασία συμβολαίων 

κ.λ.π. 

 Μίσθωση υπηρεσιών ενός ατόμου για στελέχωση του 

Μουσείου Αγώνος. 

     7.000 

 

 

 

  28.600 

 

 

 

 

35.600 

03.328 Yποτροφίες για Μεταπτυχιακές Έρευνες, Διαγωνισμοί,    

     Βραβεία 

     4.000 

 

03.699 Διάφορες Εκδόσεις 

(βιβλίων, ντοκιμαντέρ, τραγουδιών, οπτικογραφήσεις και  

ηχογραφήσεις, βιντεοκασέτες, δημιουργία εφαρμογής για 

έξυπνα κινητά σχετικά με τον Αγώνα της ΕΟΚΑ ) 

   40.000 

 

03.136 Εκδηλώσεις 

 1
η
 Απριλίου 

 Εκδηλώσεις Πανεπιστημίων Πατρών, Κρήτης και 

Ιωαννίνων 

 Εκδήλωση με την Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου    

Αθηνών   

 Οργάνωση, επιχορήγηση θρησκευτικών και φιλολογικών 

μνημόσυνων ηρώων 

 Οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων για τον Αγώνα 

   45.000 

 

03.319 Δευτερεύοντα Έργα  
(Συντήρηση κτιρίου, μετατροπές, εξοπλισμός) 

  

   4.250 

 Χορηγίες   

04.104 Στους Συνδέσμους Αγωνιστών, Ίδρυμα Απελευθερωτικού 

Αγώνα ΕΟΚΑ κ.α. 

  39.000 

 
 

04.510 Συνεισφορά στο Μέλαθρον Αγωνιστών για έρανο Οδού 

Ελευθερίας.  

    4.000  

04.453 Χρηματικά επιδόματα σε δυσπραγούντες αγωνιστές και 

οικογένειες ηρώων. 

   

10.000 

   

53.000 
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(Άρθρο 04570.2 «Χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης  Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 – 1959») 

 

 ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

€ 

07.701 Αγορά Έργων Τέχνης, Αρχειακού Υλικού  

(φίλμς, φωτογραφίες, έγγραφα, βιβλία, κ.α.) Ψηφιοποίηση 

Αρχείου Αγώνα από το   Πανεπιστήμιο Κύπρου  

  

  10.100 

08.901 Μνημεία 

      (Ανέγερση/Βελτίωση/Συντήρηση/Προβολή)     

  

(A) Ανέγερση Νέων Μνημείων 

 Σταύρου Στυλιανίδη στο Επισκοπειό 

 Νίκου Θεοφάνους, Λευκωσία 

 Νίκου Ιωάννου, Λευκωσία 

 Μνημείο Μαθητιώσας Νεολαίας 

 

Άλλα Μνημεία/Μουσεία που ανεγείρονται      

από Σωματεία και Οργανώσεις των πόλεων  

και  κοινοτήτων με επιχορήγηση του Σ.Ι.Μ.Α.Ε 

 

Επιχορήγηση Μνημείου Αγρού 

 

Συντήρηση Μνημείων από φθορές και βανδαλισμούς. 

      

Αναστηλώσεις και συντήρηση Κρησφύγετων  

 Κρησφύγετο στο Σαράντι 

 Τοποθέτηση σημείων αναφοράς σε ιστορικούς  

χώρους του Αγώνα κ.α. 

 

Συντήρηση Μνημείων και Μουσειακών Χώρων 

Αγχόνη – Φ. Μνήματα 

 Ηρώων του Αγώνα (Πελένδρι, Αμίαντος, κ.α.) 

 Συντήρηση ιστορικών πλοιαρίων του Αγώνα  

     «Σειρήν» και «Αγ. Γεώργιος» 

 Αναστήλωση/συντήρηση της οικίας του  

 Ήρωα Πετράκη Κυπριανού στην Ορά 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 120.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (B) Χορηγίες σε διαχειριστικές επιτροπές για την     

λειτουργία των Μουσείων/Ιστορικών χώρων, που  

έχουν δημιουργηθεί από το Σ.Ι.Μ.Α.Ε. :  

 Κεντρικές Φυλακές  

 Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς 

 Αχυρώνας Λιοπετρίου 

 Ηρώων Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59  

στην περιοχή Κάτω Αμίαντου – Πελενδρίου 

 Μουσείο Μιχ. Παρίδη στη Βάβλα 

 Μουσείο στην πατρική οικία Ευαγόρα  

 Παλληκαρίδη στην Τσάδα 

 Μουσείο Γρ. Αυξεντίου στο Μαχαιρά 

 Σύνδεσμος Προστασίας Μνημείων Παλαιχωρίου 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

170.000 

Σύνολο   397.864 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Πολιτιστικό Κέντρο Αθήνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των πιο κάτω πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο «Σπίτι της Κύπρου» 

στην Αθήνα: 

          € 

1. Παρουσιάσεις βιβλίου  8.550 

2. Μουσικές εκδηλώσεις 9.500 

3. Συνεργασία με Κυπριακές Οργανώσεις και άλλους φορείς     4.750 

4. Εικαστικά 7.600 

5. Διαλέξεις – Ομιλίες – Ημερίδες – Σεμινάρια 3.800 

6. Αγορά υλικού για εκδηλώσεις-Εκτύπωση φακέλων 1.900 

7. Συνεργασία με παροικιακούς φορείς και άλλα ιδρύματα 3.800 

8. Θεατρικά Αναλόγια                      7.600 

 Σύνολο 47.500 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Κυπριακή Πινακοθήκη 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις  

 

Υποομάδα Δαπανών  03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €50.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

  € 

1. Λειτουργία (αγορά εξοπλισμού, αρχεία, βιβλιοθήκη, κτλ.).    19.000 

2. Συντήρηση κτηρίου Πινακοθήκης.                       23.000 

3. Συντήρηση έργων τέχνης της Κρατικής Συλλογής.                  8.000 

 Σύνολο 50.000 

(Άρθρο 03308.3 «Συντήρηση Πινακοθήκης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών  07780 – Έργα Τέχνης  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά έργων τέχνης με σκοπό τη δημιουργία 

Κρατικής Συλλογής Έργων Τέχνης και την ενθάρρυνση/ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.  Η 

επιλογή των έργων γίνεται από Ειδική Ανεξάρτητη Επιτροπή που αποτελείται από ανθρώπους των 

γραμμάτων και των τεχνών τόσο από τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. 

(Άρθρο 07781.3 «Αγορά Έργων Τέχνης») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Κυπριακή Βιβλιοθήκη  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €21.870 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά της Κυπριακής Βιβλιοθήκης σε διεθνείς οργανισμούς: 

           

              € 

1. IFLA 500 

2. ISBN 700 

3. ISMN 120 

4. ISSN 700 

5. CENL 2.100 

6. Europeana 1.500 

7. Interoptics - Webdewey 1.250 

8. Μηχανογραφηκά συστήματα 15.000 

 (ΑΒΕΚΤ, ΚΟΗΑ, κ.α.)  

Σύνολο 21.870 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Άλλα Σχέδια Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.025 που 

προορίζονται να καλύψουν την λειτουργία της:   

  € 

1. Αίθουσα Καστελλιώτισσα 7.600 

2. Σπίτι στην οδό Οθέλλου                                                                                1.425 

  Σύνολο 9.025 

(Άρθρο 03072.3 «Έξοδα Λειτουργίας Στεγών Γραμμάτων και Τεχνών») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών  03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €57.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την οργάνωση εκδηλώσεων σε πολιτιστικά κέντρα της 

Κύπρου στο εξωτερικό, με σκοπό την προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας της Κύπρου (Σπίτι της 

Κύπρου στην Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου – Απόφ. Υ.Σ ημερομ. 27/05/2004, Γραφείο 

Μορφωτικής Ακολούθου στο Βερολίνο και Γραφείο Μορφωτικής Ακολούθου στο Λονδίνο). 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές  

 
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€356.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την λειτουργία των πιο κάτω:        

                                                                                                                   € 

1. Ίδρυμα Κώστα Αργυρού 180.000 

2. Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λευκωσία 30.000 

3. Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στην Πάφο 30.000 

4. Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λεμεσό 30.000 

5. Λειτουργία Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Λάρνακα 30.000 

6. Λειτουργία Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης 56.500 

Σύνολο 356.500 

(Άρθρο 04352.3 «Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές             

                             Δραστηριότητες»)   

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών  08160 – Άλλα Οικοδομικά Έργα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€300.000 που προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση των πιο κάτω έργων που έχουν ως στόχο την 

δημιουργία πολιτιστικής υποδομής: 

  € 

1. Αγορά Εξοπλισμού για το κτίριο ΣΠΕΛ   99.990        

2. Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα 200.000 

3. Κυπριακή Βιβλιοθήκη              10   

Σύνολο 300.000 

 (Άρθρο 08165.3 «Πολιτιστική Υποδομή») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για 

 Πολιτιστικές Δραστηριότητες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04350 – Πολιτιστικές Παροχές  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) €3.688.820 που προορίζονται να καλύψουν τις επιχορηγήσεις και άλλες δαπάνες του 

Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και άλλων προγραμμάτων/σχεδίων/μέτρων των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών: 

 

 

Γράμματα 

 

              € 

 

         € 

1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Υποπρόγραμμα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Σχέδιο Στήριξης Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων.   

130.000  

2. Αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό κυπριακών και ξένων βιβλιοθηκών 

και για τον εφοδιασμό των Κριτικών Επιτροπών Κρατικών Βραβείων 

Λογοτεχνίας. 

50.000  

3. Επιχορηγήσεις για την έκδοση μεταφράσεων λογοτεχνικών έργων 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 

20.000  

4. Επιχορήγηση περιοδικών εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου.    55.000  

5. Επιχορηγήσεις έκδοσης μεταφράσεων έργων Κυπρίων λογοτεχνών από 

την ελληνική σε ξένες γλώσσες. 

45.000  

6. Επιχορήγηση οργάνωσης εκθέσεων βιβλίων.   10.000  

7. Αποστολή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο.   10  310.010 

    

Εικαστικά   

1. 

 

Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Υποπρόγραμμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: 

Σχέδιο Στήριξης Εικαστικής Δραστηριότητα και Ανάπτυξης  

350.000  

2. 

3. 

4. 

 

Πρόγραμμα Φιλοξενίας στο εξωτερικό (TRANSIT) 

Σχολή – Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή 

Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους 

στην Περιφέρεια Λάρνακας 

  50.000 

  35.000 

 

36.700 

 

 

 

471.700 

   

Μουσική    

1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Υποπρόγραμμα ΜΟΥΣΙΚΗ: 

 Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής  

300.000  

2. Πρόγραμμα Σύγχρονης Μουσικής Δημιουργίας 150.000 450.000 

   

Χορός   

1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-Υποπρόγραμμα ΧΟΡΟΣ:  

Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού 

200.000  

2. Ενίσχυση και ενθάρρυνση χορογραφικής δημιουργίας (καινούριες 

δημιουργίες και παραγωγές από Κύπριους χορογράφους) Πρόγραμμα 

Τερψιχόρη 

130.000  

3. Στέγες Χορού Λεμεσού & Λευκωσίας   80.000 410.000 
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Θέατρο              €           € 

1. 1.  Επιχορήγηση Θεάτρου Ριάλτο 120.000  

2. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Υποπρόγραμμα ΘΕΑΤΡΟ 

    Σχέδιο Στήριξης Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης  

230.000  

3. Συμπόσιο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος                                    20.000 370.000 

   

Κινηματογράφος   

1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Υποπρόγραμμα Κινηματογράφος 

 Σχέδιο Στήριξης Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων,  

Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης   

160.000                   

2. Θεσμικές συνδιοργανώσεις και θεματικά φεστιβάλ ειδικού  

ενδιαφέροντος 

270.000  

430.000 

   

Πολιτιστικές Δραστηριότητες Δήμων και Κοινοτήτων   

1. Επιχορήγηση του Οργανισμού «Paphos Aphrodite Festival» (Απόφ. Υ.Σ με 

αριθμό 47.222 και ημερ. 14/01/98) 

150.000  

 

2. Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 180.000  

3. Λειτουργία και εξοπλισμός πολιτιστικών κέντρων στην  

ύπαιθρο, περιλαμβανομένων των κοινοτικών βιβλιοθηκών  

        10         

330.010 

    

Βιβλιοθήκες   

1. Ανάπτυξη Βιβλιοθηκών πόλεων και μεγάλων αστικών κέντρων  

(επιχορήγηση 28 δημοτικών βιβλιοθηκών που λειτουργούν σε  

ολόκληρη την Κύπρο). 

100.000  

2. Δικαιώματα Δημόσιου Δανεισμού Εντύπων 

(για εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/100/ΕΟΚ ημερομηνίας 

19/11/1992). 

7.000  

3. Ανάπτυξη Κοινοτικών βιβλιοθηκών (προορίζεται να καλύψει 

 επιδότηση Κοινοτικών βιβλιοθηκών για αγορά νέων βιβλίων  

 και συντήρηση των υφισταμένων ως επίσης ίδρυση νέων). 

80.000  

 

  187.000 

    

Λαϊκός Πολιτισμός  

1. Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – Υποπρόγραμμα Λαϊκός Πολιτισμός                          

Σχέδιο Στήριξης Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού 

140.000  

2. Υλοποίηση δράσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 

 διεθνή σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την προστασία της 

 άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς (εκδόσεις, παραγωγές ταινιών κλπ).   

50.000  

 

190.000 

            

Μουσεία   

1. 

 

Επιχορηγήσεις  που θα παραχωρούνται βάσει ειδικού σχεδίου σε ιδιωτικά 

μουσεία και μουσεία των τοπικών αρχών.  

60.000  

 

2. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 17.100 77.100 
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Μνημεία         € 

 Επιχορηγήσεις ανέγερσης μνημείων (εκτός 1955-1959) περιλαμβανομένου 

και του Μνημείου για τους Αγνοουμένους στη Λεμεσό (€60.000)  

  95.000 

    

Πρόγραμμα «Creative Europe»   

 Επιχορήγηση Φορέων που θα επιλεγούν για Κοινοτική  

Χρηματοδότηση 

 

 

  

150.000 

Στήριξη Κοινωνικής Ενσωμάτωσης - πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά   

 

 

Χρηματοδότηση ειδικού μέτρου που θα προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση 

ατόμων ή ομάδων ατόμων που είναι κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτισμικά 

περιθωριοποιημένες. Το μέτρο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασής 

τους σε πολιτιστικά αγαθά (π.χ. δωρεάν παραχώρηση εισιτηρίων θεάτρου / 

κινηματογράφου). 

 

 

 

 

 

 

10.000 

Στήριξη Πολιτιστικής Παιδείας    

 Ενθάρρυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τον Πολιτισμό &  

Πρόγραμμα Στήριξης Ε/Κυπρίων-Τ/κυπρίων Λογοτεχνών 

          18.000 

 Πρόγραμμα Παραχώρησης Ετήσιας Χορηγίας σε Πολιτιστικούς Φορείς         100.000 

 Σχέδιο Δικτύωσης / Προβολής  40.000 

 Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων από Θρησκευτικές 

Ομάδες 

 

 50.000    

 

 

  Σύνολο  3.688.820 

 

(Άρθρο 04352.3 «Επιχορήγηση Πολιτιστικών Φορέων και Ατόμων για Πολιτιστικές 

Δραστηριότητες») 

 

 

(β) €230.000 για να καλύψει την ενίσχυση της Θεατρικής Κίνησης για το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου 

Ελληνικού Θεάτρου. 

(Άρθρο 04354.3 «Χορηγία Ενίσχυσης της Θεατρικής Κίνησης»)   

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €570.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διοργάνωσης του "Φεστιβάλ" με την επωνυμία τα "Κύπρια" 

που φιλοξενεί ξένα μουσικά, θεατρικά και άλλα συγκροτήματα και εικαστικές  κινηματογραφικές και 

άλλες  εκδηλώσεις.   

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Ανάπτυξη Γραμμάτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €81.225 που 

προορίζονται να καλύψουν τα χρηματικά έπαθλα Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας Αριστείων 

Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών, καθώς και Βραβείων Κινηματογράφου.  

(Άρθρο 03073.3 «Κρατικά Βραβεία») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.061 που προορίζονται να 

καλύψουν τις δαπάνες αποστολής βιβλίων και ψηφιακών δίσκων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών σε 

Πρεσβείες, Πανεπιστήμια, σχολεία και εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα στο εξωτερικό.   

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Ανάπτυξη Εικαστικών Τεχνών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €256.500 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την ενίσχυση εικαστικών εκδηλώσεων ως εξής:  

              

1. Συνδιοργάνωση εκθέσεων και σεμιναρίων μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό. 

2. Θεσμικές εκπροσωπήσεις της Κύπρου σε διεθνείς διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης, 

αρχιτεκτονικής και design 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Ανάπτυξη Χορού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €346.750 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για ανάπτυξη της χορευτικής κίνησης ως εξής:  

                     

         € 

1. Οργάνωση Πλατφόρμας Σύγχρονου Χορού Κύπρου  104.500 

2. Οργάνωση Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου  142.500 

3. Οργάνωση Καλοκαιρινού Site-Specific Φεστιβάλ Νέας Κίνησης      23.750 

4. Οργάνωση Show Case Χορογραφίας Κύπρου                                                                                                           76.000 

Σύνολο  346.750 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Ανάπτυξη Μουσικής 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €114.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διοργάνωση Μουσικών Εκδηλώσεων στην Κύπρο: 

                                                                                          

           € 

1. Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων και ενέργειες συνεργασίας με διεθνή 

μουσικά δίκτυα και άλλους φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας με ευρωπαϊκές και μη χώρες.  

71.250 

2. Σεμινάρια Μουσικής, Μουσικολογικά Συμπόσια και Εκδόσεις  19.950 

3. 

 

Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις Μουσικής στο εξωτερικό  

(«MIDEM» στη Γαλλία, EURAVOX, WOMEX, CLASSICAL NEXT, κ.α.) 

13.300 

4. Αγορά ψηφιακών δίσκων  9.500 

 Σύνολο 114.000 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 23 – Ενθάρρυνση Κινηματογραφικής Τέχνης και Κίνησης  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €171.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

                € 

1. Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και προβολών για τον κινηματογράφο 

(Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού Κινηματογράφου» κ.ά.).                                                                                                                               

12.350 

2. Διοργάνωση Μαραθωνίου Θερινών Προβολών στη Λευκωσία.                8.550 

3. Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κινηματογραφικές Μέρες 

– Κύπρος» / «Cyprus Film Days».                                                                      

144.400 

4. Κινηματογραφικό αρχείο. 5.700 

Σύνολο 171.000 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Πολιτιστική Ανάπτυξη Υπαίθρου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €28.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες για την ενίσχυση λογοτεχνικών εκδηλώσεων:  

1. Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων/ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων που 

αφορούν τη λογοτεχνία και την προβολή της στην Κύπρο και το εξωτερικό, θεσμικές 

εκπροσωπήσεις.              

2. Τελετή απονομής Βραβείων Λογοτεχνίας, Αριστείων και άλλων διακρίσεων       

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Βερολίνου:                                                     

 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

προγραμμάτων του Μορφωτικού Ακολούθου που εργάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου:    

 

 

 

 

 

 

       € 

1. Κυπριακές Μινιατούρες – Σειρά Μουσικών Εκδηλώσεων με Κύπριους 

Συνθέτες στο Μέγαρο Μουσικής Βερολίνου 

22.800 

2. Κυπριακή Άνοιξη – Εικαστικές και Φωτογραφικές Εκθέσεις και 

Κινηματογραφικές προβολές 

14.250 

3. Κυπριακές Στιγμές (Κολώνια/Βόννη) 8.550 

4. Συμμετοχή στο 7
ο
 Φεστιβάλ Jazz της EUNIC στο Βερολίνο 950 

5. Συμμετοχή στο Fete de la Musique στο Βερολίνο 950 

 Σύνολο 47.500 
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                                            € 

1. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του κυπριακού πολιτισμού στο Λονδίνο 

(λογοτεχνικές, εικαστικές, μουσικές, χορευτικές, κ.α.) 

24.700 

2. Διοργάνωση εκδηλώσεων για προβολή του κυπριακού πολιτισμού σε 

συνεργασία με το Hellenic Center στο Λονδίνο 

15.200 

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του κυπριακού πολιτισμού σε 

συνεργασία με βρετανικά ακαδημαϊκά ιδρύματα 

7.600 

 Σύνολο 47.500 

(Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Ανάπτυξη Δράσεων σε Σχέση με την Ε.Ε. 

                                                   και Πολυμερείς Οργανισμούς   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για:  

 € 

1. Υλοποίηση δράσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη διεθνή σύμβαση 

της ΟΥΝΕΣΚΟ (2005) για την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας.   

9.500 

2. Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την προώθηση θεμάτων Πολιτιστικής 

Διακυβέρνησης (Δέσμευση που απορρέει από την Προεδρία του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία) 

4.750 

3. Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με πολιτιστικά προγράμματα έρευνας που 

προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.  

2.375 

4. EUNIC (Ανάπτυξη Δράσεων και Προγραμμάτων)   2.375 

5. 

 

 

EUNIC Δράσεις που απορρέουν από την Πλατφόρμα της Ε.Ε. για Πολιτιστική 

Διπλωματία (νέα πρόνοια που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 

Ε.Ε. για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις)                                                                                   

28.500 

 

 

        Σύνολο  47.500 

 (Άρθρο 03136.3 «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ,ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ                                                

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €85.286 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών σε 

προγράμματα/πρωτοβουλίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ακολούθως: 

        € 

1. Creative Europe  65.431 

2. Europe for Citizens             19.855 

Σύνολο  85.286 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»)      
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03520 – ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.135 που 

προορίζονται να καλύψουν την συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Έκθεση και στο Συνέδριο 

ΠΑΣΥΞΕ. 

(Άρθρο 03521.3 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Kύπρο») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €165.444 που προορίζονται να καλύψουν:  

 

1. €133.110 για την αγορά υπηρεσιών εκπαιδευτών Μαγειρικής /Ζαχαροπλαστικής,  

εκπαιδευτών Τραπεζοκομίας και καθηγητών Λογιστικής, Επιχειρηματικότητας και 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Στατιστικής, Οικονομικών, Κυπρογνωσίας, 

Ψυχαγωγίας/Αναψυχής, Νομικών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Γερμανικών, 

Ρωσικών, Αγγλικών, Ασφάλειας και Υγείας, για κάλυψη των νέων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων.  

2.  €2.612 για την αγορά υπηρεσιών ενός Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου/Συμβούλου 

Καθοδήγησης Φοιτητών ΑΞΙΚ. 

3.  €4.845 για την  αγορά υπηρεσιών προσοντούχου ατόμου στον τομέα Διασφάλισης της 

Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ο οποίος  θα στελεχώσει την Επιτροπή 

Διασφάλισης της Ποιότητας που προνοείται στον Νόμο περί Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και  Ίδρυσης και Λειτουργίας 

Φορέα για Συναφή Θέματα και θα εργαστεί για την εφαρμογή των προνοιών του Νόμου. 

4.  €11.400 για την αγορά υπηρεσιών ενός Λειτουργού Φοιτητικής Μέριμνας. 

5.   €5.725 για την αγορά   υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου σε μερική βάση για λειτουργία της 

Βιβλιοθήκης του ΑΞΙΚ εκτός των ωρών της δημόσιας υπηρεσίας (απογεύματα και 

σαββατοκυρίακα) στη βάση των υποδείξεων της Μελέτης Αναδιοργάνωσης του ΑΞΙΚ. 

6. €7.752 για την αγορά   υπηρεσιών   ενός ατόμου που θα είναι υπεύθυνο για την επιτήρηση 

των φοιτητών του ΑΞΙΚ που  αθλούνται. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.100 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συνεισφορές: 

 

1. World Tourism Organisation (UNWTO) 

2. INTERNATIONAL CHRIE (The International Council on Hotel, Restaurant and 

Institutional Education)  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €6.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προετοιμασίας και συμμετοχής των φοιτητών με τη 

συνοδεία  του εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

(Άρθρο 04293.2 «Εθνικοί /Ευρωπαϊκοί Διαγωνισμοί Δεξιοτήτων») 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Υποομάδα Δαπανών 04301 – Παροχές Παιδείας   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

1. €140.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για το Σχέδιο Πρακτικής Κατάρτισης 

των Φοιτητών του ΑΞΙΚ που στοχεύει στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του 

ξενοδοχειακού, επισιτιστικού και ευρύτερου τουριστικού τομέα για εφαρμογή των 

διαδικασιών που απαιτούνται για ορθή εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, 

κατά την περίοδο 1ης Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνεισφέροντας στην 

κάλυψη των εξόδων που αναλαμβάνουν για το σκοπό αυτό (Απόφ. Υ.Σ Αρ. 76.994 ημερ. 

28/05/2014). Συγκεκριμένα περιλαμβάνει το  κόστος επιχορήγησης προς τους εργοδότες 

(180 φοιτητές Χ €8.50 Χ 18 εβδομάδες Χ 5 μέρες) καθώς και τα έξοδα οδοιπορικών προς 

τους Λειτουργούς του ΑΞΙΚ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επιτόπιους ελέγχους στους 

χώρους εργασίας των φοιτητών. 

 

2. €192.932 για την παροχή προγραμμάτων μερικής φοίτησης (part time). Βασική σύσταση του 

Κοινού Προγράμματος με το UNWTO είναι να προσφερθούν τα νέα προγράμματα πλήρους 

φοίτησης του Ινστιτούτου σε μερική βάση (part time), ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της 

ξενοδοχειακής και ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας και να συμβάλουν στην αειφόρο 

ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι ομάδες στόχου που μπορούν να 

επωφεληθούν από τα εν λόγω προγράμματα είναι:  

(i)  Άνεργοι στην Κύπρο που επιδιώκουν επαγγελματισμό αναπροσανατολισμό και 

εργοδότηση στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. 

 (ii)  Ενήλικες στην Κύπρο και στο εξωτερικό που επιδιώκουν απόκτηση προσόντων στην 

ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία. 
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(iii)  Εργαζόμενοι στην ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο και το 

εξωτερικό, που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στα πλαίσια του 

στόχου της δια βίου μάθησης επιτυγχάνοντας αναβάθμιση των προσόντων και 

υπηρεσιών τους.  Για αυτό το σκοπό μπορούν να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια 

καθώς το έργο αυτό εναρμονίζεται απόλυτα με τους στόχους της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020.  

(Άρθρο 04330.3 «Κατάρτιση/Επιμόρφωση/Εκπαίδευση»)  

 

(β) €9.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διοργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για το προσωπικό της ξενοδοχειακής/επισιτιστικής και ευρύτερης 

τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και ταχύρυθμων προγραμμάτων για εξυπαρχής κατάρτιση 

για κάλυψη αναγκών στη ξενοδοχειακή, επισιτιστική και ευρύτερη τουριστική βιομηχανία. 

 

Οι δαπάνες για τα εν λόγω προγράμματα καλύπτουν την αμοιβή εκπαιδευτών/καθηγητών, το 

κόστος των χώρων διοργάνωσης, τα υλικά, τη γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό, 

οπτικοαουστικά μέσα, οδοιπορικά κ.ά.. 

(Άρθρο 04336.3 «Σχέδιο Συνεχούς Εκπαιδεύσεως») 

 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €53.903 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του ΑΞΙΚ στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

ERASMUS+  για την Τοποθέτηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση (Students Placements 

and Students Study) καθώς και την Κινητικότητα Προσωπικού (Staff Mobility).  

Σημειώνεται ότι για το πιο πάνω πρόγραμμα γίνεται ανάκτηση εξόδων 100% από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

1. €1.805.000 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος των επιτροπών αξιολόγησης, 

επαναξιολόγησης και ιδρυματικών αξιολογήσεων. 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

2. €144.815 που προορίζονται να καλύψουν με βάση την Απόφ. του Υ.Σ                           (Αρ. 

Απόφασης 79.711), ημερ. 05/11/2015 τα πιο κάτω: 

   € 

(α) Αποζημίωση (Honorarium) Προέδρου      20.984 

(β) Αποζημίωση (Honorarium) Αντιπροέδρου  13.726 

(γ) Αποζημίωση (Honorarium)  Μελών  89.347 

(δ) Έξοδα μεταφοράς και ημερήσιου επιδόματος εξωτερικών Μελών 

του Συμβουλίου        

20.758 

 Σύνολο 144.815 

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών  03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

1. €9.500 για κάλυψη της δαπάνης για τα έξοδα των συνεδρίων και σεμιναρίων που 

διοργανώνει ο Φορέας Πιστοποίησης στην Κύπρο. 

 (Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 
 

2. €4.750 για έξοδα μετάβασης και διαμονής για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό του  

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα και του προσωπικού του Φορέα για συμμετοχή σε 

συνέδρια / σεμινάρια με σκοπό την ενημέρωση τους σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. 

 (Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:  

 

1.  τη μίσθωση ενός νομικού συμβούλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παροχή γραπτών και 

προφορικών γνωματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων του στα γραφεία του 

Φορέα, εκπροσώπησης του στο δικαστήριο και οποιασδήποτε άλλης δικηγορικής ή νομικής 

εργασίας. 

2.  τη μίσθωση υπηρεσιών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για τις ανάγκες του Φορέα. 

(Άρθρο 03583 «Αγορά Υπηρεσιών» 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

 

Ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών για τη συνεχή βελτίωση των μεταφορών (αεροπορικές, 

θαλάσσιες και χερσαίες) και των επικοινωνιών, καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των 

έργων που υλοποιούνται από το Υπουργείο. Πρόσθετα, επιδιώκεται η καλύτερη ανάδειξη και 

αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου καθώς και των άλλων πόρων της χώρας. 

 

ΟΡΑΜΑ  

 

Να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και 

υπηρεσιών. 

 

ΑΞΙΕΣ  

 

1. 1. Σεβασμός προς τον πολίτη 

 Έγκαιρη ανταπόκριση 

 Άμεση Επικοινωνία  

 Αποτελεσματική διαχείριση αιτημάτων  

 

2. 2. Χρηστή Διοίκηση  

 Διαφάνεια στις διαδικασίες  

 Ίση μεταχείριση/αμεροληψία  

 Ορθολογιστική διαχείριση δημοσίων πόρων  

 

3. 3. Αριστεία 

 Άριστη ποιότητα των έργων και υπηρεσιών που προσφέρονται 

 Συνεχής υιοθέτηση καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων / τεχνολογιών  

 Συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

 

4. 4. Επαγγελματισμός 

 Προώθηση ομαδικής εργασίας  

 Σεβασμός και αναγνώριση προσφοράς του προσωπικού  

 Ανάληψη ευθυνών  

 Υψηλά επαγγελματικά πρότυπα 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

1. Δημιουργία σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου και μεταφορών και προώθηση βιώσιμης 

κινητικότητας. 

2. Προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και ανάπτυξη ασφαλών δικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών και υποδομών.  

3. Σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες αερομεταφορές και βελτίωση της συνδεσιμότητας της 

Κύπρου με τρίτες χώρες.  

4. Προσφορά σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και διασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη.  

5. Αξιοποίηση του πλούτου και των πόρων της χώρας. 

6. Διατήρηση της Κύπρου ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. 

 

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 
Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 –ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02007 – Πολιτικοί Διορισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €65.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού
1
, 

σύμφωνα με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου.  

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.800 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της Αρχής Έκδοσης Αδειών Αεροπορικών Μεταφορών 

ως ακολούθως: 

  € 

1. Αμοιβή του Προέδρου 1.218 

2. Αμοιβή Προέδρου για συνεδρίες   180 

3. Αμοιβή εννέα (9) μελών για συνεδρίες 475 

4. Άλλα έξοδα    1.927 

 Σύνολο 3.800 

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.990.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: 

 

 1. Τα δικαιώματα/αμοιβές εμπειρογνωμόνων για παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών αναφορικά με τη νομική πτυχή της Συμφωνίας Παραχώρησης 

των Αεροδρομίων σε στρατηγικό επενδυτή και για τυχόν διαιτησίες που θα 

διεξαχθούν για διαφορές μεταξύ της Κυβέρνησης και του επενδυτή. 

 

 2. Την αμοιβή των συμβούλων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για 

το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας. 

 

3. Την κατασκευή και χρηματοδότηση του νέου βιομηχανικού λιμανιού στην 

περιοχή Λεμεσού-Τερματικό 2 (Βασιλικό). 

 

 4. Την αμοιβή εμπειρογνωμόνων για άλλες μελέτες που θα χρειαστεί να 

εκπονηθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου.  

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

 

 

                                                
1
 Η αμοιβή των δύο συμβούλων δε θα ξεπερνά τις €62.000. 
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Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €760.000 ως 

ακολούθως: 

 

(α) €42.242 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορες μισθώσεις υπηρεσιών, 

 

(β) €717.758 για αγορά υπηρεσιών από την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας για υπηρεσίες προς όλη 

τη Δημόσια Υπηρεσία. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04001 -Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.150.000, 

που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου, σύμφωνα με την 

Σύμβαση Μίσθωσης μεταξύ ΑΛΚ-ΚΔ που υπογράφτηκε 22/4/2016. 

(Άρθρο 04017.2 «Χορηγία Αρχής Λιμένων Κύπρου») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €890.000, που 

προορίζονται να καλύψουν τις χορηγίες για τα ακόλουθα: 

 Στήριξη μικρών τηλεοπτικών σταθμών. 

 Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Κάλυψη Λειτουργικών εξόδων του Αστεροσχολείου. 

 Καταστολή της Θαλάσσιας Ρύπανσης στο παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού.  

 Κάλυψη των εξόδων μετάφρασης του βρετανικού προτύπου BS 7671:2008 από τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης. 

 Μελέτη εφαρμογής και χάραξης Σιδηροδρομικής σύνδεσης Ευρύχου- Σκουριώτισσας 

και Ευρύχου– Γαλάτας, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων 

Τροόδους. 

(Άρθρο 04.296.2 «Άλλες Χορηγίες / Επιχορηγήσεις») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 –Κυβερνητικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την μεταστάθμευση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και 

Διάσωσης (ΚΣΕΔ). 

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08950  ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08951 – Άλλα Έργα  
Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που 

προορίζονται να καλύψουν διάφορες έκτακτες δαπάνες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση 

των συγκοινωνιών και στην ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών καθώς και στην εκτέλεση 

μικρών οδικών και άλλων βελτιωτικών έργων. Για ποσά μέχρι €50.000 θα αποφασίζει ο 

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ενώ για έργα και μελέτες πέραν των €50.000 

απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.  
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(Άρθρο 08957.3 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Αναθεωρητική Αρχή Αδειών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.075 που 

προορίζονται να καλύψουν το επίδομα παραστάσεως και την αντιμισθία του Προέδρου και των 

μελών της Αρχής για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και 

Συμβάντων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €475 που 

προορίζονται να καλύψουν το κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών που καταβάλλεται στον 

Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής, που εκτελούν υπηρεσιακά ταξίδια σε άλλες επαρχίες. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατά αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €114.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία του Προέδρου και των δύο (2) μελών της Επιτροπής. 

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.600 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διάφορες μισθώσεις υπηρεσιών. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 –Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν τη διεξαγωγή διεθνών 

ασκήσεων και ειδικά της καθιερωμένης ετήσιας άσκησης Έρευνας – Διάσωσης 

«ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ», με τη συμμετοχή των κρατών Ελλάδας, Ισραήλ, Λιβάνου καθώς και 

δυνάμεων της Ε.Ε που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €136.800 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την στήριξη εργασιών στο δορυφορικό σταθμό 

MEΟLUT και στο Κυπριακό Κέντρο Ελέγχου Αποστολών. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης 

αεροπορικών συχνοτήτων (VCCS). 

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Διεύθυνση Ελέγχου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 –Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €2.040 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που 

καταβάλλεται στην Διευθύντρια. 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 –ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €62.300.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από τις Συμβάσεις 

Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας Τακτικών Επιβατικών Γραμμών, σύμφωνα με τον περί της 

πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμο. Προορίζεται επίσης να καλύψει 

συμβάσεις για μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων με έκτακτες γραμμές, την εγκατάσταση 

συστημάτων έκδοσης/ακύρωσης εισιτηρίων και διαχείρισης στόλου, καθώς και δαπάνες που 

αφορούν υποδομές σχετικά με τα πιο πάνω, περιλαμβανομένων και βελτιώσεων σε υποδομές 

για στάσεις λεωφορείων, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων 

Τροόδους. 

(Άρθρο 04291.2 «Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €348.175 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν τη μίσθωση υπηρεσιών για την 
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παρακολούθηση των συμβάσεων για τις τακτικές και μαθητικές γραμμές λεωφορείων, καθώς 

και την παρακολούθηση της τηλεματικής, με την αγορά υπηρεσιών ως ακολούθως: 

 

1. Υπεύθυνοι Συντονιστές Συμβάσεων (2), Υπεύθυνος για Οικονομικά Θέματα /Μαθητικά 

Λεωφορεία (1), Υπεύθυνος για την Τηλεματική (1), Ελεγκτές για θέματα Συμβολαίων (4) και 

Ελεγκτές για θέματα Τηλεματικής (4). 

 

2. Κάλυψη της δαπάνης για τη σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την εφαρμογή της 

Τηλεματικής. 

 

3. Αγορά υπηρεσιών άλλων ειδικοτήτων που ενδέχεται να χρειαστούν κατά τη διάρκεια του 

έτους, για την εφαρμογή των συμβάσεων που αναφέρονται πιο πάνω. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 –Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.100 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που 

καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:  
 

(α) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που 

αφορούν την περιοδική συντήρηση (επίστρωση με πρέμιξ ή και ενίσχυση) 257 χιλιομέτρων 

αυτοκινητόδρομων (τεσσάρων λωρίδων). 

(Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») 
 

(β) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.000.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που 

αφορούν τη συντήρηση 1.713 χιλιομέτρων δρόμων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και των 

δρόμων μέσα στις δημοτικές περιοχές), την περιοδική συντήρηση δρόμων (επίστρωση με 

πρέμιξ ή με σφραγιστικό ασφαλτοπολτό της ασφαλτικής επιφάνειας ή και ανακατασκευή) και 

για κάλυψη έκτακτων αναγκών προς όφελος της οδικής ασφάλειας. 

(Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων»)  
 

(γ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.250.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη 

μελέτη/επιδιόρθωση/συντήρηση των πιο κάτω γεφυριών: 

   € 

1. Ολοκλήρωση εργασιών για αναβάθμιση/επιδιόρθωση της γέφυρας 

Μονής, στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας. Οι εργασίες 

άρχισαν 9/11/2016 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν 

στις 7/11/2017 έναντι ποσού συμβολαίου €1.309.320 + ΦΠΑ. 

Υπήρξε σοβαρή καθυστέρηση και το συμβόλαιο διακόπηκε. 

Προκηρύχθηκαν νέες προσφορές για τις υπόλοιπες εργασίες και οι 

εργασίες άρχισαν στις 4/3/2019 και βάσει συμβολαίου θα έπρεπε να 

ολοκληρωθούν στις 22/12/2019 έναντι ποσού συμβολαίου 

€1.177.700 + Φ.Π.Α. Λόγω καθυστέρησης, η ολοκλήρωση του έργου 

αναμένεται αρχές του 2020.  

 

300.000 

 

 

2.  

 

Διακανονισμός τελικού λογαριασμού για ανακατασκευή/βελτίωση 

γεφυρών στο δρόμο Πόλης-Λατσιού-Νέου Χωριού (Μελέτη-

Κατασκευή). Οι εργασίες άρχισαν 26/1/2015 και ολοκληρώθηκαν 

30/6/2016, έναντι ποσού συμβολαίου €461.000 + ΦΠΑ. 

 

 

 

 

650.000 

3. 

 

Αντικατάσταση αρμών σε διάφορες γέφυρες στις Επαρχίες 

Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού. 

 

4. Βελτιωτικά Έργα σε διάφορες γέφυρες που παρουσιάζουν φθορές και 

προβλήματα. 
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5. Έναρξη εργασιών για αναβάθμιση/επιδιόρθωση της γέφυρας 

Καλαβασού στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, έναντι 

προκαταρκτικής δαπάνης €2.150.000 + Φ.Π.Α. Η έναρξη 

τοποθετείται φθινόπωρο του 2020 με διάρκεια 18 μηνών.   

300.000 

 Σύνολο 1.250.000 

(Άρθρο 03353.2 «Συντήρηση Γεφυριών»)  

 

(δ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για τη 

συντήρηση 490 χιλιομέτρων δρόμων εντός Δημοτικών Περιοχών, για την περιοδική συντήρηση 

δρόμων μέσα στις Δημοτικές Περιοχές (επίστρωση με πρέμιξ ή με σφραγιστικό ασφαλτοπολτό 

της ασφαλτικής επιφάνειας ή και ενίσχυση), καθώς και για συντήρηση υπόγειων καναλιών 

κάτω από αστικές λεωφόρους ή κύριους δρόμους. 

(Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») 

 

(ε) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες του 

συμβολαίου που σχετίζονται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Ρύθμισης των Φώτων 

τροχαίας (SCOOT)*, των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου: 

       €     

1. Έξοδα συντήρησης: (με βάση το συμβόλαιο συντήρησης). 

 

42.000 

 

2. Έξοδα ενοικίασης και συντήρησης τηλεφωνικών γραμμών από 

Α.Τ.Η.Κ (data transmission lines) και παροχή επιπρόσθετων 

γραμμών. 

 

 

 

56.000 

3. Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται στο 

συμβόλαιο συντήρησης (όπως η παλινόρθρωση καταστραφέντων 

ανιχνευτών τροχαίας από κατασκευαστικές εργασίες άλλων 

υπηρεσιών, συντήρηση διαμορφωτών/ αποδιαμορφωτών και άλλες 

εργασίες).  

 

 

 

 

           

2.000 

 Σύνολο 100.000 

 

Σημ. * Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 25/7/19 αποφάσισε (αρ. Απόφασης 

35.907) να εγκρίνει όπως την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος SCOOT έχει 

ο Κλάδος Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος και όπως τη δαπάνη για την αγορά, 

εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος επωμίζεται εξ ολοκλήρου η Κυβέρνηση, χωρίς 

συνεισφορά από τους Δήμους. Το σύστημα συντηρείται από ιδιώτη εργολάβο.  

(Άρθρο 03383.2 «Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €190.000 για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους οίκους για 

ετοιμασία μελετών/εγγράφων/σχεδίων και προετοιμασία έργων του δημοσίου καθώς και για 

μισθώσεις υπηρεσιών από άτομα για άλλες εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

έργων. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: 

 

(α)  Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €26.000 που προορίζονται να καλύψουν τα τέλη 

συνδρομής στο International Road Federation (Ι.R.F.) στο PIARC. 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

(β)  Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για 

συντηρήσεις των στρατώνων της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ περιλαμβανομένων 

της καταβολής ενοικίων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα σημεία ελέγχου. 

(Άρθρο 04153.2 «Ειρηνευτική Δύναμη ΟΗΕ Κύπρου») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν ζημιές/αποζημιώσεις που πιθανό να προκύψουν κατά την εκτέλεση 

έργων. 

(Άρθρο 04602.2 « Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04650 – Ζημιές και Θεομηνίες 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 που 

προορίζονται να καλύψουν ζημιές που προκαλούνται σε ενοικιαζόμενα από τα διάφορα 

Κυβερνητικά Τμήματα/Υπηρεσίες υποστατικά, όταν αυτά εγκαταλειφθούν, και οι οποίες ζημιές 

δεν θεωρούνται φυσική φθορά. 

(Άρθρο 04652.2 «Ζημιές σε Κτίρια με Ενοίκιο») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.000 που προορίζονται να καλύψουν την αντικατάσταση των "Piezoelectric Sensors" 

των ζυγιστικών μηχανών ψηλής ταχύτητας και άλλα εξαρτήματα που τυχόν θα χρειαστούν, 

καθώς και συμπλήρωσης εργασιών του εξοπλισμού για τον κλιματισμό και τη θέρμανση του 

κτιρίου.  

(Άρθρο 07653.2 «Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») 

  

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

      ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:  

 

(α) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.400.000 που προορίζονται να καλύψουν συμβατικές και 

άλλες υποχρεώσεις για τα ακόλουθα έργα: 

  € 

1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Κυπριακή Προεδρία EU2012 έναντι ποσού 

συμβολαίου €20.472.000 + ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένης 10ετούς 

συντήρησης. Οι εργασίες άρχισαν τον Φεβρουάριο του 2010 και 

650.000 
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ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2012. Μέχρι 31/12/2018 

δαπανήθηκε ποσό €21.178.565 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για το 

συμβόλαιο αυτό, καθώς και για πρόσθετες εργασίες στο ΑΞΙΚ, 

εξοπλισμό, έργα εξωραϊσμού στους περιβάλλοντες δρόμους, 

αποκατάσταση χώρων που χρησιμοποιήθηκαν και δόσεων 

συντήρησης. Το προτεινόμενο ποσό θα καλύψει τη συμβατική 

υποχρέωση για τη συντήρηση του κτιρίου η οποία καταβάλλεται σε 

ετήσια βάση μέχρι το 2022. 

 

2. Ανέγερση Γραφείων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας με 

τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή-συντήρηση και χρηματοδότηση.  

Καταβολή του υπόλοιπου ποσού των δόσεων (γραμματίων), για τις 

πρόσθετες εργασίες που έγιναν και έχουν ενταχθεί στη χρηματοδότηση 

και τη 15ετή συντήρηση. Υπάρχει εκκρεμότητα για πρόσθετο ποσό 

€107.000+ΦΠΑ που αφορά καθυστερημένες δόσεις για τα έτη 2014-

2016 λόγω ενστάσεων του Γενικού Ελεγκτή. Μέχρι τις 31/12/2018 

δαπανήθηκε ποσό €13.510.298. Συνολικό κόστος €15.000.000. 

 

150.000 

3. Νέα Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, στο χώρο του παλιού 

Νοσοκομείου Πάφου - διευθέτηση απαιτήσεων. Το θέμα βρίσκεται σε 

διαιτησία και τα έξοδα καλύπτονται από την πρόνοια του έργου. Η 

δαπάνη για τη διαιτησία ανήλθε σε €57.027 για τα έτη 2012-2018. 

 

10.000 

4. Κατεδάφιση του Οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια. Οι 

εργασίες άρχισαν στις 22/1/2018 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να 

ολοκληρωθούν την 21/1/2019, έναντι ποσού συμβολαίου €1.392.000 + 

ΦΠΑ. Υπάρχει καθυστέρηση λόγω του ότι το μεταλλείο Αμιάντου στο 

οποίο απορρίπτονται τα αμιαντούχα υλικά παρέμεινε κλειστό μέχρι τον 

Μάιο του 2019, λόγω της παρατεταμένης βροχερής περιόδου. Οι 

εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2020. 

Υπάρχει επίσης αύξηση στο κόστος λόγω αυξημένων ποσοτήτων 

αμιαντούχων υλικών. Μέχρι τις 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό 

€1.047.200 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πρόνοια του 2020 θα 

καλύψει δαπάνες για τον τελικό λογαριασμό/απαιτήσεις. 

 

250.000 

5. Ανέγερση Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Λευκωσία. Στις 

4/3/2019 υπογράφηκε συμβόλαιο με την Αρχιτέκτονα το οποίο 

διαλαμβάνει την ετοιμασία λεπτομερών μελετών, κατασκευαστικών 

σχεδίων και εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού για κατασκευή του 

έργου και στη συνέχεια την επίβλεψη / διαχείριση του συμβολαίου. Η 

αμοιβή του Αρχιτέκτονα ανέρχεται σε 9,5% επί του κόστους 

κατασκευής + ΦΠΑ. Η σύμβαση θα ολοκληρωθεί 6 μήνες μετά την 

έκδοση του πιστοποιητικού παραλαβής του έργου.  

 

Η προκήρυξη προσφορών για κατασκευή του έργου αναμένεται να 

γίνει τον Νοέμβριο του 2020 και η έναρξη του έργου τον Μάιο του 

2021. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε €83 εκ. + 

ΦΠΑ και διαλαμβάνει το κτίριο με τις αίθουσες για τα εκθέματα, 

αποθηκευτικούς χώρους για τις αρχαιότητες, εργαστήρια, εστιατόριο, 

καφετέρια, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατάστημα/art 

shop του μουσείου, υπόγειους χώρους στάθμευσης για 100 οχήματα 

και μέρος της τοπιοτέχνησης των εξωτερικών χώρων.  

 

2.940.000 

6. Αποκατάσταση κτιρίου του ακίνητου Κορωναίου στην Αθήνα. Το 

κτίριο θα χρησιμοποιηθεί για στέγαση του γραφείου του 

1.400.000 
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Υφυπουργείου Ναυτιλίας στον Πειραιά. Το κόστος υπολογίζεται σε 

€2.500.000 + ΦΠΑ και επιπλέον ποσό €300.000 αφορά τις αμοιβές 

των Συμβούλων και τις αναγκαίες πολεοδομικές άδειες. 

 Σύνολο 5.400.000 

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 

 

(β) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

βελτίωσης σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια, ως εξής: 

 

1. Βελτίωση της ασφάλειας ή/και αντισεισμικής επάρκειας υφιστάμενων δημόσιων 

κτιρίων.  

2. Δημιουργία προσβάσεων (ραμπών) για ανάπηρους σε υφιστάμενα κυβερνητικά 

κτίρια σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

3. Βελτιώσεις σε άλλα υφιστάμενα κυβερνητικά κτίρια περιλαμβανομένης και της 

ενεργειακής απόδοσης. 

4. Ολοκλήρωση συστημάτων ασφαλείας στο Κεντρικό Εργαστήριο Τ.Δ.Ε.. 

5. Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα Ταχυδρομεία. 

(Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)  

 

(γ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες: 

 

 (1) Της σταδιακής συντήρησης και αναπαλαίωσης στο Τρόοδος των πενήντα τριών (53) 

κυβερνητικών κατοικιών (οι υπόλοιπες δεν συντηρούνται από το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων), του συγκροτήματος της Προεδρικής Κατοικίας, του κτιρίου που 

χρησιμοποιείται ως ξενώνας νεότητας, του αστυνομικού σταθμού, του 

ταχυδρομείου και της ταχυδρομικής κατοικίας, του γραφείου και των αποθηκών 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και των εσωτερικών δρόμων που οδηγούν 

στις κατοικίες. 

 (2)  Για βελτίωση άλλων κυβερνητικών κατοικιών. 

(Άρθρο 08163.3 «Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

(α) ύψους €1.060.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: 

  € 

1. Έναρξη εργασιών για την αναβάθμιση του κόμβου Κόρνου. Το έργο 

διαλαμβάνει κατασκευή εισόδου προς Λεμεσό και επέκταση της 

λωρίδας επιτάχυνσης προς Λευκωσία. Η έναρξη τοποθετείται πριν τα 

μέσα του 2020 με διάρκεια κατασκευής 1 χρόνο έναντι 

προκαταρκτικής δαπάνης €1,3εκ + ΦΠΑ. 

 

600.000 

2. Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή 

Αλάμπρας (παλαιός δρόμος Λευκωσίας-Λεμεσού). Έχει ετοιμαστεί 

Σημείωμα Έργου (PCN) εντός του 2018. Ζητήθηκαν πρόσθετα 

στοιχεία από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση που δεν είναι 

ικανοποιητικά τα στοιχεία που θα δοθούν από το ΤΔΕ θα πρέπει να 

ετοιμαστεί σχετική περιβαλλοντική μελέτη. Η έναρξη του έργου 

τοποθετείται τέλος του 2020, έναντι προκαταρκτικής δαπάνης 

€3,5εκ+ΦΠΑ με διάρκεια 18 μήνες. 

350.000 
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3. Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σταυρού στην είσοδο της 

Λευκωσίας (Μελέτη). Έχει εξασφαλιστεί έγκριση από τη ΓΔ ΕΠΣΑ, 

με βάση την τεχνοοικονομική, προκαταρκτική και περιβαλλοντική 

μελέτη που έγινε παλαιότερα. Το έργο είναι αναγκαίο για την 

κυκλοφοριακή διαχείριση και αποσυμφόρηση στην είσοδο της 

Λευκωσίας. Η προτεινόμενη πρόνοια θα διατεθεί για την ετοιμασία 

των κατασκευαστικών σχεδίων έναντι προκαταρκτικής δαπάνης 

€60.000+ΦΠΑ. Η μελέτη αναμένεται να αρχίσει στα μέσα του 2020 με 

διάρκεια 2χρόνια. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε 

€19,5εκ.+ ΦΠΑ.  

 

10.000 

4. Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, παρά την κοινότητα Αλάμπρας μήκους 

1χλμ. Η πρόνοια προορίζεται για έναρξη εργασιών εγκατάστασης 

ηχοπετασμάτων στη δυτική πλευρά του αυτοκινητοδρόμου έναντι 

προκαταρκτικής δαπάνης €1εκ.+ ΦΠΑ. Η έναρξη του εργασιών 

αναμένεται στα τέλη του 2020 με διάρκεια 1χρόνο. 

100.000 

 Σύνολο 1.060.000 

(Άρθρο 08202.3 «Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Λεμεσού») 

 

(β) ύψους €404.100 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν: 

  € 

1. Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για τη δημιουργία πρόσβασης 

από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, προς τα γήπεδα των 

ομάδων της Λεμεσού. Η μελέτη για τα κατασκευαστικά σχέδια άρχισε 

στις 2/10/2018 έναντι ποσού συμβολαίου €19.740 + Φ.Π.Α. με 

διάρκεια 12 μήνες.  

 

4.100 

2. Έναρξη εργασιών για την κατασκευή πρόσβασης από τον 

αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου προς τα γήπεδα των ομάδων της 

Λεμεσού. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε €5 εκ. + ΦΠΑ και η 

έναρξη εργασιών τοποθετείται περί τα τέλη του 2020 με διάρκεια        

2 χρόνια.  

400.000 

 Σύνολο 404.100 

(Άρθρο 08203.3 «Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου») 

 

(γ) ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν την διευθέτηση 

των συμβατικών υποχρεώσεων για την ετοιμασία των αναγκαίων κατασκευαστικών σχεδίων 

από ιδιώτες μελετητές για αναβάθμιση του δρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, από κόμβο 

Αναγυιών μέχρι την πρόσβαση Καλού Χωριού Κλήρου, μήκους 12χλμ., σε αυτοκινητόδρομο 4 

λωρίδων κυκλοφορίας, με παράκαμψη ορισμένων τμημάτων του υφιστάμενου δρόμου. Η 

μελέτη άρχισε στις 15/5/2008 και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί έναντι ποσού συμβολαίου €326.000 

+ ΦΠΑ. Μέχρι την 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό €230.834 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ Το 

συνολικό κόστος του έργου όπως σχεδιάστηκε προκαταρκτικά, υπολογίζεται με σημερινές τιμές 

να είναι της τάξεως των €72εκ.+ ΦΠΑ. Για το έργο ετοιμάστηκε σημείωμα έργου (PCN) αρχές 

του 2018 το οποίο αξιολογήθηκε και δόθηκαν οδηγίες για επανεξέταση υπαλλακτικών λύσεων 

για μείωση του κόστους. Οι σχετικές διαδικασίες προωθούνται και αναμένεται να ανατεθεί 

στον μελετητή τροποποίηση της μελέτης που να διαλαμβάνει αυτοκινητόδρομο μέχρι την 

Αγροκηπιά και μετατροπή κάποιων κόμβων σε ισόπεδους. Στόχος είναι η προώθηση της 

κατασκευής το 2021. Το πρώτο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο Αναγυιών μέχρι 

τον κόμβο Ανθούπολης μήκους 7χλμ. περιλήφθηκε στο έργο του Περιμετρικού 

Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας. 

(Άρθρο 08204.3 «Δρόμος Λευκωσίας – Παλαιχωρίου – Αγρού») 
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(δ) ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την έναρξη 

εργασιών για βελτίωση τμήματος του παλαιού δρόμου Λάρνακας-Αμμοχώστου μεταξύ 

Ορμήδειας και Ξυλοφάγου μήκους 1,5 χλμ. έναντι δαπάνης €1,2 εκ. + ΦΠΑ. Γίνεται 

επικαιροποίηση της μελέτης από ιδιώτη μελετητή. Οι εργασίες αναμένεται ν΄ αρχίσουν πριν τα 

μέσα του 2020 και να ολοκληρωθούν μέσα στο 1
ο
 εξάμηνο του 2021. 

(Άρθρο 08205.3 «Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας-Αμμοχώστου») 

  

(ε) ύψους €760.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση της κατασκευής 

μέτρων για μείωση της ηχορύπανσης στους κόμβους και στον Παρακαμπτήριο Λεμεσού, όπου 

τα επίπεδα θορύβου έχει διαπιστωθεί ότι βρίσκονται άνω των 70dBA, έναντι συνολικής 

εκτίμησης €6 εκ. περίπου.  

(Άρθρο 08210.3 «Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων του Παρακαμπτήριου Λεμεσού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €80.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για έργα που εκτελούνται κάτω από το 

συνεχιζόμενο αυτό σχέδιο ως εξής: 

  € 

1. Βελτιωτικά έργα εντός Κακοπετριάς 50.000 

2. Βελτίωση δρόμου εντός Ευρύχου 30.000 

  Σύνολο  80.000 

(Άρθρο 08334.3 «Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων 

Χωριών»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

 

(α) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για 

εργασίες βελτίωσης/ συντήρησης σε διάφορους υφιστάμενους δρόμους. Συγκεκριμένα, οι 

πιστώσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: 

  € 

1. Βελτιωτικά έργα σε προβληματικά σημεία του οδικού δικτύου και 

μέτρα οδικής ασφάλειας σε σημεία που χρήζουν άμεσης επέμβασης, 

με στόχο την πρόληψη οδικών δυστυχημάτων που αποφασίζονται από 

την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης 

Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, περιλαμβανομένων και 

παρεμβάσεων για βιώσιμη κινητικότητα. 

 

400.000 

 

 

 

 

 

2. Υλοποίηση βελτιωτικών έργων/μέτρων σε προβληματικά σημεία/ 

τμήματα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν ψηλή συχνότητα 

δυστυχημάτων (μελανά σημεία). 

 

100.000 

 

 

3. Βελτιωτικά έργα και μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης που 

αποφασίζονται από την Τεχνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας 

Μαθητών, για την εξυπηρέτηση υφιστάμενων σχολείων. 

 

50.000 

 

 

4. Εκτέλεση σημαντικών έργων/μέτρων που έχουν περιληφθεί στις 

δράσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τη βελτίωση του οδικού 

δικτύου στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική 

Ασφάλεια εντός δημοτικών περιοχών. Στα πλαίσια αυτά θα 

προωθηθούν οι Κυκλικοί Κόμβοι στις συμβολές των δρόμων 

400.000 
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Λευκωσίας -Παλαιχωρίου με το δρόμο προς Δευτερά, Μακαρίου/Π. 

Κατελάρη στη Λακατάμια και Μεγάλου Αλεξάνδρου/25
ης

 Μαρτίου 

στην περιοχή Λατσιών.  

 

 

 

 

5. Βελτιωτικά έργα/ συντηρήσεις σε υφιστάμενους δρόμους που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων. 

 

2.100.000 

6. Σταδιακή επένδυση αυλακιών/κατασκευή ρείθρων και μικρών τοίχων 

για προστασία από κατολισθήσεις στους κύριους δρόμους των 

ορεινών περιοχών και σε άλλους με ασταθή και προβληματικά εδάφη. 

  

300.000 

 

 

7. Κατασκευή έργων διευκόλυνσης της διακίνησης αναπήρων στις 

συμβολές/διασταυρώσεις υφιστάμενων δρόμων σε κατοικημένες 

περιοχές με προτεραιότητα σε δρόμους εντός πόλεων. 

 

100.000 

 

 

8. Διακανονισμός τελικού λογαριασμού για αποκατάσταση σοβαρής 

κατολίσθησης στην περιοχή Σίμου. 

 

 

- 

9. Διακανονισμό τελικού λογαριασμού για διάνοιξη του οδοφράγματος 

Λεύκας-Απλικίου. Οι εργασίες άρχισαν στις 24/4/2017 και βάσει 

συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι 18/12/2017 έναντι ποσού 

συμβολαίου €2.338.160 + ΦΠΑ. Μέχρι 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό 

ύψους €2.797.778 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

50.000 

 

 

 

 

 Σύνολο 3.500.000 

(Άρθρο 08601.3 «Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων»)  
 

(β) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης στηθαίων ασφαλείας, συστημάτων απορρόφησης 

ενέργειας (crash cushions) καθώς και αντιθαμβωτικών συστημάτων σε υφιστάμενους δρόμους 

όπου υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας. 

(Άρθρο 08602.3 «Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους») 

 

(γ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για 

βελτίωση/του δρόμου προσπέλασης προς την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου στο Ασκά και 

τυχόν άλλα έργα με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

(Άρθρο 08604.3 «Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία») 

 

(δ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας (γραμμές, πινακίδες, οριοδείκτες, αντανακλαστικά καρφιά, 

διαβάσεις πεζών και δείκτες αποκλίνουσας σήμανσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. 

(Άρθρο 08605.3 «Διεθνή Οδικά Σήματα») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €237.500 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υλικών και εκτέλεση 

έργων για άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. 

(Άρθρο 03256.2 «Κατασκευαστικά Υλικά»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €60.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν βελτιώσεις, 

διαρρυθμίσεις στα διάφορα εργοτάξια συμπεριλαμβανουμένου και του Ξυλουργείου, αγορά 

λυόμενων γραφείων και αποχωρητηρίων.  

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

 

 (α) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €170.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

για τη συνήθη συντήρηση κύριων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, καθάρισμα 

οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών κλπ.) 73 χιλιομέτρων 

αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων τροχιών) της Επαρχίας Λευκωσίας.  

 (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») 

 

 (β) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €800.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

από το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας για τη συνήθη συντήρηση Δευτερεύοντων 

Δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, καθάρισμα οχετών, 

οδική σήμανση κλπ.) 561 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και δρόμων μέσα 

στις Δημοτικές Περιοχές) της Επαρχίας Λευκωσίας.  

 (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων») 

 

 (γ) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €380.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες 

για τη συνήθη συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών (σφραγιστικές 

επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική 

σήμανση κλπ.) 121 χιλιομέτρων δρόμων μέσα στις Δημαρχούμενες Περιοχές της 

Επαρχίας Λευκωσίας.  

 (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €332.500 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών για 

εκτέλεση έργων άλλων υπηρεσιών και οργανισμών. 

(Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Kατασκευή ΄Εργων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:  

 

(α) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.100.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ως 

ακολούθως: 
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  € 

1. Για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων του νέου περιμετρικού 

δρόμου Λευκωσίας από ιδιώτες μελετητές. Έχει ήδη ετοιμαστεί η 

περιβαλλοντική/τεχνοοικονομική και συγκριτική μελέτη. Η μελέτη για τα 

κατασκευαστικά σχέδια άρχισε στις 30/5/2007 έναντι ποσού συμβολαίου 

€1.964.892 + Φ.Π.Α. με διάρκεια 24 μήνες. Επιπλέον έχει εγκριθεί πρόσθετο 

ποσό για αλλαγές της τάξεως των €645.370 + ΦΠΑ.  

 

Ο προτεινόμενος αυτοκινητόδρομος θα αρχίζει από την περιοχή Γερίου, θα 

συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού στην περιοχή 

Χαλεπιανών, θα διέρχεται βόρεια του Τσερίου και εντός της Λακατάμιας και 

θα καταλήγει στον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης-Κοκκινοτριμιθιάς σε 

μήκος 25 χλμ. περίπου. Επιπλέον το έργο θα διαλαμβάνει και τμήμα του 

αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, μήκους 7 χλμ. περίπου, από 

τον κόμβο Ανθούπολης μέχρι τον κόμβο Αναγυιών. Ο αυτοκινητόδρομος θα 

είναι συνολικού μήκους 32 χλμ. περίπου και μελλοντικά θα μπορεί να 

επεκταθεί και στις κατεχόμενες σήμερα περιοχές. Επίσης θα περιλαμβάνει 

συνδετήριους δρόμους πρόσθετου μήκους 25 χλμ. περίπου καθώς και 3,2 

χλμ. αστικού δρόμου στη Λακατάμια πάνω από αντίστοιχο υπογειοποιημένο 

τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Το κόστος του αυτοκινητοδρόμου 

υπολογίζεται προκαταρκτικά να είναι της τάξεως των €360 εκ. περίπου.  

 

Τα κατασκευαστικά σχέδια για όλες τις φάσεις στάληκαν στο Κτηματολόγιο 

και στις Υπηρεσίες για τις δικές τους μελέτες. Η φάση Α΄ αφορά το τμήμα 

που συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, είναι μήκους 

8χλμ. και διαλαμβάνει 4 ανισόπεδους κόμβους από τους οποίους ο ένας είναι 

κόμβος μεταξύ αυτοκινητόδρομων. Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται 

να είναι της τάξεως των €60 εκ.. 

 

Η φάση Β΄ αφορά την επέκταση του αυτοκινητόδρομου μέχρι τον 

υφιστάμενο δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, είναι μήκους 5,7 χλμ. και 

διαλαμβάνει 3,2 χλμ. υπογειοποιημένο τμήμα στη Λακατάμια και 3 

ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται 

προκαταρκτικά σε €130 εκ. περίπου. 

 

Η φάση Γ΄ του έργου αφορά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – 

Παλαιχωρίου από Ανθούπολη μέχρι Ανάγυια, είναι μήκους 7 χλμ. με 

τέσσερις ανισόπεδους κόμβους και το κόστος της υπολογίζεται γύρω στα €90 

εκ. 

 

Η φάση Δ΄ αφορά επεκτάσεις του περιμετρικού, ανατολικότερα της φάσης 

Α΄ μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή Γερίου, είναι μήκους 5 χλμ. περίπου, με 2 

ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος υπολογίζεται στα €35 εκ.. 

 

Η φάση Ε΄ αφορά επέκταση δυτικότερα της φάσης Γ΄ μέχρι τον 

αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς- Τροόδους, είναι μήκους 4,5 χλμ., με 2 

ανισόπεδους κόμβους. Το κόστος υπολογίζεται σε €55 εκ. 

 

Τα κατασκευαστικά σχέδια για όλες τις φάσεις στάληκαν στο Κτηματολόγιο 

και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. 

 

Ο δρόμος έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). 

100.000 
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2. Έναρξη εργασιών για κατασκευή του πρώτου τμήματος του έργου μεταξύ 

του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Λεμεσού και της λεωφόρου Στροβόλου-

Τσερίου, μήκους 7,5χλμ. Περιλαμβάνονται επίσης 7χλμ. Δευτερεύοντος 

οδικού δικτύου και 6χλμ. συνδετικού οδικού δικτύου (κόμβοι – ράμπες).. Το 

έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνδέοντας την Ευρώπη του 

Ταμείου Συνοχής (CEF) για την περίοδο 2014-2020. Το κόστος του υπό 

αναφορά τμήματος υπολογίζεται σε €61,5εκ. + ΦΠΑ και το ποσό 

συγχρηματοδότησης υπολογίζεται σε €44,0εκ. περίπου. Προηγήθηκαν οι 

αναγκαίες κυκλοφοριακές και τεχνοοικονομικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί 

η βιωσιμότητα του έργου και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 

τμήμα αυτό επηρεάζει τα σχέδια 3 φάσεων και έγιναν οι σχετικές 

αναθεωρήσεις. Το κόστος των απαλλοτριώσεων ανέρχεται σε €8 εκ. 

σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου. Οι 

εργασίες αναμένεται ν΄ αρχίσουν αρχές του 2020 και να ολοκληρωθούν σε 

διάστημα 3 χρόνων. 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύνολο 10.100.000 

(Άρθρο 08206.3 «Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας»)  

 

(β) Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €690.000 που προορίζονται να διατεθούν για την 

προώθηση εργασιών στον παλαιό δρόμο και στον νέο αυτοκινητόδρομο ως ακολούθως: 

  € 

1. Ετοιμασία προμελέτης τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης για 

τον καθορισμό όδευσης για δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου νότια των 

κοινοτήτων Ακακίου, Περιστερώνας και Αστρομερίτη για σύνδεση του 

αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Δένειας με τον προτεινόμενο 

αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη-Ευρύχου. Η μελέτη άρχισε στις 18/11/2016 

έναντι ποσού €169.500 + ΦΠΑ με διάρκειά 22 μήνες. Έχει ήδη υποβληθεί 

στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος για απόψεις. Το κόστος του δρόμου (19 χλμ. 

περίπου) με προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου αναμένεται να είναι της 

τάξεως των €100εκ. + Φ.Π.Α.. 

 

30.000 

2. Διακανονισμό του τελικού λογαριασμού για την κατασκευή νέου δρόμου 

προσπέλασης προς το Μένοικο από τον υφιστάμενο παλαιό δρόμο πριν το 

Ακάκι (αρχίζει από τον κυκλικό κόμβο του συνδετήριου του 

αυτοκινητόδρομου). Ο δρόμος είναι μήκους 3χλμ. και κατασκευάζεται σε 

πλάτος 7-10μ.. Οι εργασίες άρχισαν στις 5/2/2018 και βάσει συμβολαίου 

έπρεπε να ολοκληρωθούν στις 19/4/2019 έναντι ποσού €2.088.000 + Φ.Π.Α. 

Λόγω καθυστέρησης η πληρωμή αναμένεται να γίνει το 2020. Πρόσθετο 

ποσό €120.000 θα διατεθεί για Υπηρεσίες. 

 

60.000 

3. Τοποθέτηση πρόσθετων προστατευτικών ηχοπετασμάτων για τη μείωση της 

ηχορύπανσης στον αυτοκινητόδρομο σε τμήματα από την πρόσβαση 

Αρχαγγέλου μέχρι τον κόμβο Ανθούπολης μήκους 1100μ. έναντι δαπάνης 

€1.000.000 + ΦΠΑ. Η έναρξη εργασιών αναμένεται μέσα του 2020 με 

διάρκεια 12 μήνες (κόμβος Αρχαγγέλου, αριστερό σκέλος). 

 

500.000 

4. Oριστικοποίηση των μελετών όσον αφορά το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου 

μεταξύ Αστρομερίτη και Ευρύχου. Για το έργο ετοιμάστηκε σημείωμα έργου 

(PCN) αρχές του 2018 το οποίο αξιολογήθηκε και δόθηκαν οδηγίες για 

επανεξέταση υπαλλακτικών λύσεων για μείωση του κόστους. Οι σχετικές 

διαδικασίες προωθούνται και αναμένεται να ανατεθεί σε ιδιώτη μελετητή η 

τροποποίηση της μελέτης έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης €120.000+ΦΠΑ 

με διάρκεια 1 χρόνο. Το τελικό κόστος θα διαφανεί με την επιλογή του 

100.000 
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προτιμητέου σεναρίου. Στη μελέτη περιλαμβάνεται επικαιροποίηση της 

περιβαλλοντικής μελέτης και εκπόνηση Δέουσας Εκτίμησης για τις περιοχές 

Natura 2000. Υπάρχει πρόνοια για διακοπή της εφόσον δεν εξασφαλιστεί 

περιβαλλοντική έγκριση. Στόχος είναι η προώθηση της κατασκευής το 2021.  

Το έργο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ΕΣΑΟΚ). 

 

 Σύνολο 690.000 

(Άρθρο 08212.3 «Δρόμος Λευκωσίας – Ανθούπολης – Κοκκινοτριμιθιάς – Αστρομερίτη - 

Ευρύχου»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 08230 – Οδικές Αρτηρίες 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) ύψους €100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για διάφορα βελτιωτικά 

έργα στον δρόμο Πολυστύπου - Άλωνας – Πλατανιστάσας - Κάτω Μονής, κυρίως λόγω 

κατολισθήσεων και οδικής ασφάλειας (ο δρόμος βελτιώθηκε με τεχνικά 

χαρακτηριστικά 5,5-7,5 μέτρα). 

   (Άρθρο 08231.3 «Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας») 

 

 (β) ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες για κατασκευή 

πεζοδρομίων και άλλων βελτιωτικών εργασιών στο δρόμο Μαλούντας - Κλήρου - 

Καλού Χωριού για λόγους οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες εκτελούνται από τον 

Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας. 

 (Άρθρο 08235.3 «Δρόμος Αρεδιού - Μαλούντας - Κλήρου - Καλού Χωριού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 08300 – Χωριτικοί Δρόμοι  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για βελτιωτικά έργα για 

προστασία από κατολισθήσεις καθώς και αντιπλημμυρικά έργα, περιλαμβανομένου και 

του παρακαμπτηρίου Παλαιχωρίου προς Ασκά. 

 (Άρθρο 08301.3 «Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού») 
 

 (β) ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση βελτιωτικών 

έργων στο δρόμο Αγίας Μαρίνας – Ξυλιάτου – Λαγουδερών (τοίχοι, οχετοί , προστασία 

από κατολισθήσεις κτλ.). 

(Άρθρο 08305.3 «Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας 

Μαρίνας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας»)  

 

 (γ) ύψους €5.000 θα διατεθούν, για πληρωμή της δόσης συντήρησης για τον 

ηλεκτροφωτισμό του κόμβου Σιας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. 

 (Άρθρο 08306.3 «Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς») 

 

 (δ) ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συνέχιση των εργασιών 

για διαπλάτυνση στο τμήμα Αγίου Γεωργίου-Κανναβιών-Αγίας Ειρήνης-Σπηλιών, 

μήκους 12 χλμ. περίπου. Οι εργασίες διαλαμβάνουν βελτιώσεις στροφών, επένδυση 

αυλακιών, προστασία από κατολισθήσεις κλπ.. Επίσης μέρος των πιστώσεων θα 

διατεθούν για βελτιωτικά έργα εντός Βυζακιάς και Νικηταρίου. Οι εργασίες 

εκτελούνται σταδιακά από τον Επαρχιακό Μηχανικό Λευκωσίας.   

 (Άρθρο 08310.3 «Βελτίωση Δρόμου Νικηταρίου - Βυζακιάς - Αγίας Ειρήνης - Σπηλιών») 
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 (ε) ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την κατασκευή 

βελτιωτικών έργων (οχετών, τοίχων, επενδύσεων αυλακιών) με επέκταση προς 

Πρόδρομο. 

 (Άρθρο 08338.3 «Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 03 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) ύψους €20.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές 

επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών) 13 

χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων λωρίδων) της Επαρχίας Αμμοχώστου.  

 (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») 
 

 (β) ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης των 

Δευτερεύοντων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, 

καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση) 61 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και 

δρόμων μέσα στις δημοτικές περιοχές) της Επαρχίας Αμμοχώστου.  

 (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων») 

 

 (γ) ύψους €275.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης δρόμων 

(σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα 

οχετών, οδική σήμανση) 61χλμ. μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας 

Αμμοχώστου.  

 (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λάρνακας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης (σφραγιστικές 

επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών) 82 

χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμων (τεσσάρων λωρίδων) της Επαρχίας Λάρνακας. 

 (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») 

 

 (β) ύψους €610.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης των 

Δευτερεύοντων δρόμων (σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, 

καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση) 257 χιλιομέτρων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων 

και δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές) της Επαρχίας Λάρνακας. 

 (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων») 
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   (γ) ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης δρόμων 

(σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα 

οχετών, οδική σήμανση) 80 χιλιομέτρων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της 

Επαρχίας Λάρνακας.  

 (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού 

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 - Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

 (α) ύψους €500.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης σφραγιστικές 

επαλείψεις, καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση, κλάδεμα δένδρων και φυτών 80 

χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομων τεσσάρων λωρίδων της Επαρχίας Λεμεσού.  

 (Άρθρο 03351.2 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων») 

 

 (β) ύψους €630.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης 

δευτερευόντων δρόμων σφραγιστικές επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων, 

καθάρισμα οχετών, οδική σήμανση 455 χιλιομέτρων εκτός των αυτοκινητόδρομων 

και δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας Λεμεσού.  

 (Άρθρο 03352.2 «Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων») 

 

 (γ) ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συντήρησης σφραγιστικές 

επαλείψεις, επιδιορθώσεις ερεισμάτων και πεζοδρομίων, καθάρισμα οχετών, οδική 

σήμανση 53 χιλιομέτρων δρόμων μέσα στις δημαρχούμενες περιοχές της Επαρχίας 

Λεμεσού. 

 (Άρθρο 03354.2 «Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά υπηρεσιών για 

εκτέλεση έργων άλλων υπηρεσιών και οργανισμών.  

(Άρθρο 03616.2 «Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή ΄Εργων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.075.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες που αφορούν τον Αυτοκινητόδρομο 

Λεμεσού - Πλατρών: 

 € 

(α) Μελέτη  

Συνέχιση της μελέτης για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για 

τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Σαϊττά για την όδευση που έχει 

 

75.000 
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επιλεγεί με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες που έγιναν. Η μελέτη 

άρχισε στις 2/11/2009 έναντι ποσού συμβολαίου €820.500 + ΦΠΑ και 

προωθείται σε 2 φάσεις. Εγκρίθηκε ποσό €55.000 + ΦΠΑ για 

απαιτήσεις για πρόσθετες εργασίες/αλλαγές. Μέχρι 31/12/2018 

δαπανήθηκε ποσό €745.718 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 Η 1η φάση διαλαμβάνει το Τμήμα Πολεμιδιών - Άλασσας (ΧΘ5-16) με 

διάρκεια μελέτης 20 μήνες. Το κόστος κατασκευής της φάσης αυτής 

υπολογίζεται σε €85,0εκ. περίπου. Υποβλήθηκε η τελική μελέτη για τη 

φάση Α1 μέχρι την Παλώδια για να προωθηθεί κατά προτεραιότητα. 

(κόστος €27 εκ.). Τα σχέδια για την Α1 φάση στάληκαν στο 

Κτηματολόγιο τον Μάρτιο του 2013 και οι απαλλοτριώσεις 

δημοσιεύτηκαν 8/3/2019 ενώ για την Α2 φάση στάληκαν τον Αύγουστο 

του 2013. Για τη φάση Α2 υποβλήθηκε επίσης προσχέδιο τελικής 

μελέτης το οποίο αξιολογήθηκε και αναμένεται η τελική μελέτη αφού 

ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες των υπηρεσιών. 

Η 2η φάση αφορά το τμήμα Άλασσας - Σαϊττά (ΧΘ16-27) με διάρκεια 

μελέτης 24 μήνες. Το κόστος της φάσης αυτής υπολογίζεται σε €75 εκ. 

περίπου. Υποβλήθηκε προκαταρκτική τελική μελέτη η οποία 

αξιολογήθηκε και αναμένεται το προσχέδιο τελικής όταν υποβληθούν 

οι μελέτες των υπηρεσιών. Στάληκε στο Κτηματολόγιο τον Ιούλιο του 

2018. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται να είναι 

της τάξεως των €160 εκ. 

 

 

(β) Κατασκευή 

Έναρξη εργασιών για κατασκευή της Φάσης Α1 (Πολεμίδια-Παλώδια) 

μήκους 3,6 χλμ., Χ.Θ. 4,8-8,4 έναντι προκαταρκτικής δαπάνης €27 εκ. 

+ ΦΠΑ. Οι σχετικές προσφορές ζητήθηκαν στις 14/3/2019 και 

υποβλήθηκαν στις 28/6/2019. Οι εργασίες αναμένονται να αρχίσουν 

Απρίλιο 2020 με διάρκεια 30 μήνες. Το έργο περιλαμβάνεται στις 

προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των 

Ορεινών Κοινοτήτων. 

 

4.000.000 

Σύνολο 4.075.000 

(Άρθρο 08211.3 «Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών»)  

 

Υποομάδα Δαπανών 08230 – Οδικές Αρτηρίες 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, , περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν:(i) Βελτιωτικά έργα στους δρόμους της 

περιοχής Λεμύθου-Προδρόμου (τοιχαράκια, οχετούς, τοπικές διαπλατύνσεις και (ii) 

Προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για ζήτηση προσφορών εντός του 2021 για 

κατασκευή του Παρακαμπτηρίου Κάτω Πλατρών προς Φοινί, μήκους 1 χλμ.) έναντι 

προκαταρκτικής δαπάνης €1,0εκ. + ΦΠΑ. Η μελέτη και οι απαλλοτριώσεις χρειάζονται 

επικαιροποίηση. Το έργο περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για 

την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων. 

(Άρθρο 08238.3 «Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών - Φοινίου - Παλιόμυλου - Λεμύθου - 

Προδρόμου») 
 

(β) ύψους €56.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για: 

  € 

1. Διευθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων για τη μελέτη του 

τμήματος Κάτω Μύλου – Αγρού μήκους 3,2χλμ έναντι ποσού 

συμβολαίου €56.213+ΦΠΑ. Μέχρι 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό 

6.000 
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€62.900 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το κόστος του έργου 

υπολογίζεται σε €5.0εκ+ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνεται στην Εθνική 

Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων  

 

 

 

 

2. Βελτιωτικές εργασίες στα τμήματα του δρόμου Λεμεσού-Αγρού. 50.000 

 Σύνολο 56.000 

(Άρθρο 08247.3 «Δρόμος Λεμεσού – Αγρού») 

 

(γ)  ύψους €2.706.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για:  

  € 

1. Διευθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων για τη μελέτη του δρόμου 

Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας – Αρακαπά μήκους 16χλμ 

έναντι ποσού συμβολαίου €106.300+ΦΠΑ. Μέχρι 31/12/2018 

δαπανήθηκε ποσό €87.420 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

6.000 

 

 

 

2. Συνέχιση των εργασιών για την κατασκευή του τμήματος του δρόμου 

μεταξύ Ακρούντας και Διερώνας, μήκους 8χλμ., έναντι ποσού 

συμβολαίου €6.893.000 + ΦΠΑ. Η έναρξη του έργου έγινε στις 

26/8/2019 και η ολοκλήρωση αναμένεται στις 25/8/2021. 

 

2.700.000 

 

 

 

 Σύνολο 2.706.000 

(Άρθρο 08248.3 «Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας – Αρακαπά - 

Συκόπετρας»)  

 

(δ) ύψους €700.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συνέχιση των εργασιών 

για την κατασκευή του παρακαμπτηρίου Πελενδρίου. Οι εργασίες άρχισαν 12/3/2018 και 

βάσει συμβολαίου θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι 11/3/2019 έναντι ποσού 

συμβολαίου €1.809.673+ ΦΠΑ. Οι εργασίες διακόπηκαν εκ μέρους του εργολάβου και 

θα επαναπροκηρυχθούν νέες προσφορές για ολοκλήρωση του έργου. Επανέναρξη 

εργασιών αναμένεται εντός του 2020, με διάρκεια 18 μήνες περίπου. Ποσό €350.000 θα 

διατεθεί για υπηρεσίες. 

(Άρθρο 08253.3 «Δρόμος Τριμίκλινης – Πελενδρίου – Ποταμίτισσας - Αγρού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 - Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 – ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί  

 

Προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.007.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τον νέο 

και υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς: 

 

  € 

1. Έναρξη εργασιών της 1
ης

 φάσης του αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης 

Χρυσοχούς με δύο μόνο λωρίδες κυκλοφορίας, από Αγία Μαρινούδα μέχρι 

Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ.. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο 

κόμβο στη συμβολή με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, παρά την 

Αγία Μαρινούδα, 2 διατρητικές σήραγγες 730μ. και 290μ. αντίστοιχα, 5 

κοιλαδογέφυρες, 2 υπέργειες διαβάσεις και 9 υπόγειες διαβάσεις. Το 

κόστος υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €70 εκ. + ΦΠΑ. Οι προσφορές για 

την κατασκευή του έργου με την μέθοδο Μελέτη/Κατασκευή ζητήθηκαν 

και η έναρξη εργασιών αναμένεται αρχές του 2020 με διάρκεια 42 μήνες. 

 

7.000.000 
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Σημειώνεται ότι το τμήμα αυτό θα συνδεθεί με τον υφιστάμενο δρόμο μετά 

το Στρουμπί και θα λειτουργεί αυτόνομα. Για την ολοκλήρωση του έργου 

όπως σχεδιάστηκε, υπολείπεται τμήμα άλλων 15χλμ. από Στρουμπί μέχρι 

την είσοδο της Πόλης. 

 

 

 

 

 

2. Ολοκλήρωση εργασιών για κατασκευή της 1
ης

 φάσης των βελτιωτικών 

έργων στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς. Οι εργασίες 

άρχισαν στις 9/7/2018 και βάσει συμβολαίου έπρεπε να ολοκληρωθούν 

7/6/2019 έναντι ποσού συμβολαίου €903.000 + ΦΠΑ. Λόγω 

καθυστέρησης του έργου η πληρωμή αναμένεται να γίνει το 2020. Το έργο 

θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο CEF της Ε.Ε. με ποσοστό 30%. 

 

200.000 

 

 

 

 

 

 

3. Ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων / εγγράφων προσφορών, για την Β΄ 

φάση των βελτιωτικών έργων. Η μελέτη άρχισε στις 4/6/2018 και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2019, έναντι του ποσού 

συμβολαίου €33.750 + ΦΠΑ. 

 

7.000 

 

 

 

4. Έναρξη εργασιών, για την 2
η
 φάση των βελτιωτικών έργων στον 

υφιστάμενο δρόμο. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν στα μέσα του 

2020 και να ολοκληρωθούν σε 1 χρόνο έναντι προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης €2,2εκ + ΦΠΑ.  

 

800.000 

 

 

 

 Σύνολο 8.007.000 

(Άρθρο 08207.3 «Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς» 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Προστασία Παραλίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – Λειτουργικές Δαπάνες 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση υφιστάμενων 

έργων, υδρογραφήσεις, φωτογραφήσεις, αποτυπώσεις, δειγματοληψίες και τη συλλογή 

κυματικών στοιχείων για τους σκοπούς της Μελέτης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της 

Κύπρου, έναντι των πιο κάτω αναγκών: 

 

1. Γενικά διοικητικά έξοδα (ενοικίαση βάρκας, ταχυδρομικά τέλη, φωτοτυπίες, 

φωτογράφηση ακτών, αναλώσιμα, κόμιστρα, εξαρτήματα κλπ.) 

 

2. Λειτουργία, έλεγχος, αγορά και συντήρηση φωτογραφικών μηχανών και 

υδρογραφικού εξοπλισμού (GPS κλπ.)  

 

3. Αγορά εξειδικευμένων προτύπων/προγραμμάτων ακτομηχανής/ κυματικών 

δεδομένων 

 

4. Πληρωμή ετήσιου τέλους άδειας χρήσης και σχεδίου υποστήριξης (Maintenance 

Plan) και αναβάθμισης των εξειδικευμένων προγραμμάτων HYPACK και MIKE 21  

 

5. Αγορά κυματομετρητών 

 

6. Αγορά βυθομέτρων  

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €249.375 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες προώθησης διάφορων μελετών ως εξής: 

 

1. Διακανονισμό τελικού λογαριασμού της μελέτης για την προστασία και βελτίωση του 

Βορειοδυτικού Παραλιακού μετώπου Πάφου. Η μελέτη άρχισε την 1/11/2010 έναντι 

ποσού συμβολαίου €497.000 + ΦΠΑ και ολοκληρώθηκε τέλος του 2015. Υποβλήθηκε 

στην Περιβαλλοντική Αρχή για έγκριση. Η μελέτη αφορά το τμήμα από το Φάρο μέχρι 

το Ακρωτήριο Δρέπανο μήκους 25,4χλμ.. Μέχρι τις 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό 

€568.436 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

  

2. Λεπτομερής μελέτη για τα έργα προστασίας της παραλίας μεταξύ Ακρωτηρίου Δόλος 

(Ζύγι) και ποταμού Τρέμιθου (Περβόλια), στη βάση του Γενικού Σχεδίου που ετοίμασε 

το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έναρξη μελέτης 8/11/2018 με ημερομηνία αποπεράτωσης 

8/1/2021, έναντι ποσού €83.000+ ΦΠΑ.  

  

3. Μελέτη για εισαγωγή γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για διαχείριση της 

παράκτιας ζώνης και των θαλάσσιων υποδομών/έργων της Κύπρου. Κόστος μελέτης 

€100.000 + ΦΠΑ. Έναρξη μελέτης. 

 

4. Μελέτη προτεινόμενων πιλοτικών έργων και νέων υλικών για έργα παράκτιας 

προστασίας με τη χρήση φυσικών μοντέλων και εργαστηριακών δοκιμών για 

εναλλακτικά υλικά σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Κόστος μελέτης 

€90.000 + ΦΠΑ 

  

5. Ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για την προστασία και βελτίωση του κόλπου του 

Κουρίου. Κόστος μελέτης €160.000 + ΦΠΑ. 

  

6. Ετοιμασία λεπτομερούς μελέτης για τη βελτίωση και προστασία του παραλιακού 

μετώπου από τον Φάρο Περβολιών μέχρι το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Έναρξη μελέτης 

20/8/2018 με ημερομηνία αποπεράτωσης 20/5/2020 έναντι ποσού €52.500+ ΦΠΑ  

  

7. Ετοιμασία Μελέτης για Προστασία και Βελτίωση της Παράκτιας Περιοχής, μεταξύ 

Αγίου Τύχωνα και Πύργου Λεμεσού. Κόστος μελέτης €100.000 + ΦΠΑ. 

 

8. Ετοιμασία ολοκληρωμένης μελέτης για την προστασία του ευρύτερου κόλπου 

Χρυσοχούς μεταξύ Νέου Χωριού και Παχυάμου. Έναρξη μελέτης 13/9/2018 με 

ημερομηνία αποπεράτωσης 13/11/2020, έναντι ποσού €94.000+ ΦΠΑ.. 

 

9. Ετοιμασία μελέτης για προστασία και βελτίωση της παράκτιας περιοχής ανατολικά του 

αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας – περιοχή Πανταχού.-Γλυκί Νερό. Έναρξη μελέτης 

3/6/2019 με ημερομηνία αποπεράτωσης 3/3/2021, έναντι ποσού €66.000+ ΦΠΑ. 

Συνεισφορά Δήμου 50%. 
 

10. Ετοιμασία μελέτης για βελτίωση και προστασία τμήματος του παραλιακού μετώπου 

Πέγειας (περιοχή Ασκός). Έναρξη μελέτης 3/6/2019 με ημερομηνία αποπεράτωσης 

3/3/2021, έναντι ποσού €66.000+ ΦΠΑ. Το κόστος θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον 

Δήμο Πέγειας. 

 

11. Ετοιμασία μελέτης για προστασία και βελτίωση της παραλίας στην περιοχή Κουκλιών 

(7 χλμ.). Κόστος μελέτης €120.000 + ΦΠΑ. Η δαπάνη θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο 
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μέρος από την Κοινότητα. Υπάρχει δέσμευση του ΥΜΕΕ για συνεισφορά του σε 

ποσοστό 20%. 

(Άρθρο 03553.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – Κατασκευαστικά Έργα  

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους  

€1.200.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για: 

  € 

1. Προστασία ακτών σε έκτακτες περιπτώσεις λόγω ακραίων κυματικών 

φαινομένων και κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης 

παραλιών για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί λεπτομερείς μελέτες που 

αφορούν τη θωράκιση ακτών και παραλιακών δρόμων - έκτακτες 

περιπτώσεις (περιοχές Μενεού, Μαζωτού, Αγίου Θεοδώρου, Κιτίου, 

Ορμήδειας, Αγ. Μαρίνας, Αργάκας, Ποτίμων, Κ. Πύργου κλπ.).  

400.000 

 

 

 

 

 

 

2. Κατασκευή έργων προστασίας και βελτίωσης στην παραλιακή περιοχή 

Χλώρακα παρά τα ξενοδοχεία "Laura" και "St George". Το κόστος του 

έργου υπολογίζεται προκαταρκτικά σε €5,0εκ+ΦΠΑ. Η τοπική αρχή 

της Χλώρακας αποδέχτηκε να καταβάλει την συνεισφορά της που 

ανέρχεται σε 2/3 του κόστους. και μπορεί να ανακτήσει το 1/2 από 

τους επωφελούμενους επιχειρηματίες (1/3 του συνολικού κόστους). Η 

έναρξη του έργου αναμένεται περί τα μέσα του 2020, με διάρκεια 2 

χρόνων. 

 

800.000 

 

 

 

 Σύνολο 1.200.000 

(Άρθρο 08924.3 «Προστασία Παραλίας») 
 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Φώτα Τροχαίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03350 – Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που σχετίζονται με το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου και Ρύθμισης 

των Φώτων Τροχαίας (Scoot) των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. 

(Άρθρο 03383.3 «Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας»)  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 - ΔΡΟΜΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08600 – Άλλα Οδικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €300.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση 20 περίπου 

νέων μονάδων ηλεκτρονικών φώτων τροχαίας (σε διασταυρώσεις στις περιοχές Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου) και ειδικών φώτων τροχαίας τύπου "Pelican" για 

εξυπηρέτηση των πεζών (θα εγκατασταθούν σε προβληματικά σημεία και στα πλαίσια νέων έργων).  

Το 1/3 της δαπάνης αποτελεί συνεισφορά των Τοπικών Αρχών η οποία θα πρέπει να κατατίθεται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, πριν από την έναρξη των εργασιών. 

(Άρθρο 08610.3 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας»)  
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Κεντρικό Εργαστήριο  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διατήρηση και 

επέκταση του Συστήματος Διαπίστευσης του Τομέα Εργαστηρίων με το πρότυπο CYS EN ISO 

17025. Στις δαπάνες περιλαμβάνεται η διακρίβωση των οργάνων του Συστήματος Διαπίστευσης και 

οι δαπάνες της επιθεώρησης από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης καθώς επίσης και οι λοιπές 

σχετικές δαπάνες. Περαιτέρω, θα καλύπτονται ανάγκες που θα προκύπτουν από τον ορισμό του 

Κεντρικού Εργαστηρίου ως Οργανισμού Τεχνικών Αξιολογήσεων, σύμφωνα με τον CPR 305/2011. 

Το κονδύλι θα κατανεμηθεί για την κάλυψη των δαπανών του Κεντρικού Εργαστηρίου και των 

Επαρχιακών Εργαστηρίων. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €19.000 που 

προορίζονται να καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις ελέγχου εργοστασίων παραγωγής και 

εμπορίας σκυροδέματος από σύμβουλους μηχανικούς, ώστε να δύνανται να εκδίδονται άδειες 

λειτουργίας εργοστασίων σκυροδέματος από την αρμόδια αρχή, που είναι το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων.  

(Άρθρο 03553.2 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €17.300 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη συνδρομή του Κεντρικού Εργαστηρίου στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικών Αξιολογήσεων (Ε.Ο.Τ.Α.)  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους /Ιδρύματα κλπ.») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 –Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €829.559 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

  € 

Α. Πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου 

INTEREG 2012-2015. Τα έργα εγκρίθηκαν από την κοινή Τεχνική 

Γραμματεία INTEREG Ελλάδος-Κύπρου και συγχρηματοδοτήθηκαν 

κατά 80% από ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι δαπάνες αφορούν συντήρηση 

και δεν συγχρηματοδοτούνται. 

 

85.499 
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 1. Έργο ΔΙΑΥΛΟΣ – Εισαγωγή συστημάτων ITS για την πόλη της 

Λευκωσίας και το υπεραστικό δίκτυο. Το έργο ολοκληρώθηκε 

έναντι δαπάνης €810.000 + ΦΠΑ. Η προτεινόμενη δαπάνη 

αφορά 5ετές συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης των 

συστημάτων που εγκαταστάθηκαν και ενοικίαση των γραμμών 

της CYTA. Η έναρξη του συμβολαίου έγινε στις 1/1/2016 με την 

εταιρεία SWARCO-MIZAR SPA έναντι ποσού €233.750 + 

ΦΠΑ.   

 

 

 2. i) Έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - Η πρόνοια αφορά τη συντήρηση 

εξοπλισμού/συστημάτων τηλεματικής για το έργο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

που διαλαμβάνει την παρακολούθηση/διαχείριση ιδιαίτερα 

επικίνδυνων, υπέρβαρων και υπερμεγεθών φορτίων που 

διακινούνται από και προς το Λιμάνι Λεμεσού μέσω του 

υπεραστικού δικτύου. Η παρακολούθηση γίνεται σε συνεργασία 

με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία. Το κόστος 

ανήλθε σε €286.550 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και επιπλέον 

μισθοί. Το συμβόλαιο διαλαμβάνει 1 χρόνο δωρεάν συντήρηση 

(2016) και τετραετή συντήρηση με έναρξη από την 1/1/2017 επί 

πληρωμή. 

 

Τα 2 πιο πάνω προγράμματα συνδέονται και μέχρι 31/12/2018 

δαπανήθηκε ποσό €1.309.954 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B. Ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων TEN-T & CEF. Ύψος 

συγχρηματοδότησης 20% - Επιλέξιμες δαπάνες: κόστος υλοποίησης, 

μισθοί εμπλεκόμενου προσωπικού. 

 

 

 1. (i) Πρόγραμμα "Crocodile ΙΙ" - Συνέχιση του Προγράμματος 

"Crocodile I". Συνολικός Προϋπολογισμός €34,5εκ.. Η 

συμμετοχή της Κύπρου είναι €560.000. Αφορά τη 

δημιουργία/συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 

σχετικών με τις μεταφορές και επεξεργασία τους για την 

παροχή/σύνδεση στην κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα 

www.data.gov.cy (Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών 

Δεδομένων). Θα συμπεριλάβει και εξοπλισμό/μετρητές στο 

οδικό δίκτυο. Ζήτηση προσφορών 2ο εξάμηνο 2019 μαζί 

το CROCODILE III, για αναβάθμιση / εξέλιξη του κέντρου 

διαχείρισης κυκλοφορίας Δίαυλος.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ii) Πρόγραμμα "Crocodile ΙΙI" - Συνέχιση του Προγράμματος 

"Crocodile II". Συνολικός Προϋπολογισμός €10εκ. 

Συμμετοχή της Κύπρου είναι €1.1εκ. Αφορά τη 

δημιουργία/ συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 

σχετικών με τις μεταφορές και επεξεργασία τους για την 

παροχή/σύνδεση στην κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα 

www.data.gov.cy (Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών 

Δεδομένων). Θα συμπεριλάβει και εξοπλισμό/ μετρητές 

στο οδικό δίκτυο. Ζήτηση προσφορών 2ο εξάμηνο 2019 

μέσα στον ίδιο διαγωνισμό με το CROCODILE II, για 

αναβάθμιση /εξέλιξη του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας 

Δίαυλος. Οι δαπάνες θα αρχίσουν μέσα στο 2020. 

 

570.000 

 

 

 

 

 

 

 

  (iii) Πρόγραμμα "TN-ITS Go" - Συναφείς εργασίες με το 

Πρόγραμμα "Crocodile II" και "Crocodile III" - 

52.250 
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Δημιουργία GIS εντός ΤΔΕ - Συνολικός Προϋπολογισμός 

€2εκ. Η συμμετοχή της Κύπρου είναι €115.000. Αφορά τη 

δημιουργία/ συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών 

σχετικών με τις μεταφορές και επεξεργασία τους για την 

παροχή/σύνδεση στην κεντρική κυβερνητική πλατφόρμα 

www.data.gov.cy (Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών 

Δεδομένων). Θα συμπεριλάβει και εξοπλισμό/ μετρητές 

στο οδικό δίκτυο. Ζήτηση προσφορών 2ο εξάμηνο 2019 

μέσα στον ίδιο διαγωνισμό με το CROCODILE II&III, για 

αναβάθμιση /εξέλιξη του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας 

Δίαυλος. Οι δαπάνες θα αρχίσουν μέσα στο 2020. 

 

 2. Τεχνική Βοήθεια στα πλαίσια του Κανονισμού "Συνδέοντας την 

Ευρώπη". Συγχρηματοδοτείται 100%.  

 

121.790 

 3. Πρόγραμμα Cynergy το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη 

στρατηγικών σχεδίων χρήσης του φυσικού αερίου στις οδικές 

μεταφορές και τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και της 

ναυτιλίας στην Κύπρο. Το κλειδί είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

και πλήρως λειτουργικής αγοράς φυσικού αερίου για την παροχή 

καθαρής και προσιτής ενέργειας στον τελικό χρήστη. Αποτελεί 

συνεργασία ειδικών σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και 

επενδύσεων, καθώς και δημόσιων και κυβερνητικών φορέων της 

Κύπρου και της Ελλάδας. Το έργο, επικεντρώνεται στον 

ελλιμενισμό πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης 

φυσικού αερίου (FSRU), και κατασκευής λιμενικών υποδομών 

για πρόσδεση, πλεύριση και αγκύρωση του FSRU, καθώς και 

χερσαίων υποδομών για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής στο Βασιλικό. Συμμετέχουν το Υπουργείο 

Ενέργειας, ΔΕΦΑ, ΗΜΥ, Αρχή Λιμένων. Ο ρόλος του ΤΔΕ είναι 

συντονιστικός ως διαχειριστής του Ταμείου και σε ό,τι αφορά τις 

ανάγκες για αδειοδοτήσεις. 

 

10 

Γ. Πρόγραμμα HORIZON 2020: Στήριξη του ΤΔΕ από το Κέντρο 

Αριστείας ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια του 

προγράμματος HORIZON 2020 για την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

προγραμμάτων έρευνας στους τομείς τηλεματικής, δικτύων, GIS για 

συγκοινωνίες/μεταφορές. Το ποσό αντιπροσωπεύει τη συμμετοχή του 

ΤΔΕ στην υλοποίηση του προγράμματος. Θα υπογραφεί σχετική 

συμφωνία με αναλυτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα εργασιών με 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 

10 

 Σύνολο 829.559 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08200 –ΔΡΟΜΟΙ 

  

Υποομάδα Δαπανών 08201 – Υπεραστικοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €150.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για διακανονισμό του τελικού λογαριασμού και 

απαιτήσεων για την κατασκευή του νέου κόμβου στον αυτοκινητόδρομο, παρά το στάδιο ΓΣΠ 

και των προσβάσεων. Οι εργασίες άρχισαν στις 20/11/2009 και ολοκληρώθηκαν στις 

25/11/2011 έναντι ποσού €21.511.985 + ΦΠΑ. Μέχρι τις 31/12/2018 δαπανήθηκε ποσό 
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€25.577.490 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και €1.198.692 bonus για την επίσπευση του έργου. 

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2008 – 2013).  

(Άρθρο 08215.3 «Αναβάθμιση του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού μεταξύ των 

Κόμβων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάμπρας»)  
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €73.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στη Διεθνή Ένωση 

Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU) (1/4 της μονάδας συνεισφοράς). Η συνεισφορά ανέρχεται στο ποσό 

των 79.500 Ελβετικών Φράγκων. 

(Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.») 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €63.464 που προορίζονται να καλύψουν τους βασικούς μισθούς δύο (2) έκτακτων 

Λειτουργών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.570 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται 

στον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μισθοδοσία Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €20.183 που προορίζονται να καλύψουν τα βασικά ωρομίσθια δύο (2) καθαριστριών, 

ενός (1) οδηγού/κλητήρα και ενός (1) αχθοφόρου/κλητήρα, που υπηρετούν στο Τμήμα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

(Άρθρο 02302.2 «Ωρομίσθιο Προσωπικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν τις μεταβάσεις, με βάση χιλιομετρική απόσταση, 

σε λειτουργούς του Τμήματος που μεταβαίνουν (ιδιωτικό όχημα) εκτός χώρου εργασίας για 
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υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. συναντήσεις, μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, επιτήρηση της 

αγοράς). 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €110.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν το ενοίκιο του 

κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

(β ) ύψους €950 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ανάγκες: 

 

1. Δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης του 

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, την εφαρμογή της στρατηγικής για την κοινωνία της 

πληροφορίας, και την εφαρμογή της πολιτικής για τις τεχνολογίες διαστήματος, 

2. Δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνιστικών 

διαδικασιών για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, 

3. Δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, σχετικά με το πλαίσιο εφαρμογής των υπηρεσιών 

εμπιστοσύνης (π.χ ηλεκτρονικές υπογραφές),  

4. Δημοσιεύσεις στον εγχώριο τύπο, σχετικά με ραδιοεξοπλισμό που εντοπίζεται στην 

αγορά και δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου και των σχετικών 

Κανονισμών. 

5. Την ετοιμασία διαφημίσεων, ενημερωτικών εντύπων κλπ. 

(Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €14.250 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αγοράς υπηρεσιών από εργαστήρια ή/και 

κοινοποιημένους οργανισμούς για τον έλεγχο της τεχνικής συμμόρφωσης του 

ραδιοεξοπλισμού, των τεχνικών φακέλων κατασκευής, καθώς επίσης και της διαδικασίας 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις 

πρόνοιες της Οδηγίας 2014/53/ΕE. Επιπρόσθετα, μέρος της προτεινομένης πρόνοιας 

προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη για την αγορά δειγμάτων ραδιοεξοπλισμού, τα οποία θα 

αποστέλλονται στα πιο πάνω εργαστήρια ή/και κοινοποιημένους οργανισμούς για τεχνικό 

έλεγχο καθώς επίσης και της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε 

θέματα συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού, μέσω του διαδικτύου.  

(Άρθρο 03129.2 «Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογή των Νομοθεσιών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.420 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την αγορά καυσίμων και 

λιπαντικών για τις ανάγκες των τεσσάρων (4) υπηρεσιακών οχημάτων του Τμήματος. 

(Άρθρο 03161.2 «Αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για διάφορες ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, 

μηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €800 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση των υφιστάμενων συσκευών 

κλιματισμού. 

(Άρθρο 03454.2 «– Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €6.500 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση του υφιστάμενου τηλεφωνικού 

κέντρου, των τηλεφωνικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών, συντήρηση οργάνων μετρήσεων 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, αγορά ανταλλακτικών και αγορά μπαταριών. Τα φορητά όργανα 

μετρήσεων και εποπτείας του φάσματος χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα σε μετρήσεις 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για προστασία της υγείας του κοινού. Ο εν λόγω εξοπλισμός κάθε 

δυο χρόνια, σύμφωνα με τον εκάστοτε κατασκευαστή, χρειάζεται βαθμονόμηση, ενώ υπάρχει 

περίπτωση να χρειαστεί και αποκατάσταση βλαβών, όταν και εφόσον προκύψουν. 

(Άρθρο 03462.2 «Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α)  ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν το κόστος συμμετοχής των Λειτουργών 

του Τμήματος στις διάφορες Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας και Εργαστήρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(β)  ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής του Τμήματος 

στις ομάδες εργασίας, επιτροπές, διασκέψεις, εργαστήρια και συναντήσεις, σε σχέση με 

τους διεθνείς οργανισμούς ITU και CEPT, στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 

μέλος, καθώς και σε άλλες διεθνείς δραστηριότητες προκειμένου να προβάλλονται και να 

υποστηρίζονται τα συμφέροντα της κυπριακής αγοράς και κοινωνίας. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) €109.250 για την κάλυψη της αντιμισθίας (2) αποσπασμένων Λειτουργών (Α8-10-11), από 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Οι 

πιστώσεις καταβάλλονται για αντιμισθία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο, 

σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (Ν. 47(Ι)/2017). 

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

(β) €117.325 που προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη αγοράς υπηρεσιών για σύναψη 

σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση των πιο κάτω: 

• εποπτεία της αγοράς του ραδιοεξοπλισμού 

• διαχείριση και προώθηση των δορυφορικών πόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

πλαίσιο των Κανονισμών της ITU (International Telecommunications Union) 

• διεξαγωγή μετρήσεων και μελετών για τα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων   

• υλοποίηση έργων Ψηφιακής Στρατηγικής, 

• υλοποίηση έργων για τις τεχνολογίες διαστήματος, 

• μεταφράσεις διεθνών συμβάσεων, κανονισμών και προδιαγραφών.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 - Εκστρατεία Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500.000 

που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

(α) Ενημερωτική εκστρατεία για:  

•  ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, 

•  οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών συναλλαγών, 

•  ανάπτυξη ψηφιακής (on-line) κουλτούρας και 

•  προβολή διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

(β)   Επικαιροποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου. 

(γ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και αγορά εξοπλισμού για τη χρήση ψηφιακών 

τεχνολογιών στη διαδικασία μάθησης.       

(δ)  Εκπαιδεύσεις και πιστοποίηση κοινού στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. 

(ε)      Υπερύψηλη ευρυζωνική σύνδεση σε κοινωνικοοικονομικούς φορείς και πολίτες. 

(στ) Υποστήριξη στο έργο ‘EXCELSIOR’ στο οποίο το Τμήμα συμμετέχει ως ‘Partner’. 

(ζ)        Δραστηριότητες προώθησης και χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνολογίες 

πληροφοριών και επικοινωνιών και τεχνολογίες διαστήματος). 

(Άρθρο 03723.2 «Προώθησης της Ψηφιακής Στρατηγικής») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.700.000 

που προορίζονται να καλύψουν την ετήσια συνεισφορά της Κύπρου στους οργανισμούς 

CEPT, ECO, Eurisy, SATMoU και ESA καθώς και τις δαπάνες από τη συμμετοχή του ΤΗΕ σε 

αυτές τις δραστηριότητες, ως ακολούθως: 

 

(α) Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT):   €1.000 
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(β) Ευρωπαϊκό Γραφείο Επικοινωνιών (ΕCΟ):       €9.000 

(γ) Eurisy                                                                                                       €3.000 

(δ) SATMoU                                                                                                 €7.000 

(ε) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA):         €1.680.000 

      Σύνολο              €1.700.000 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €30.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά εξοπλισμού, ο οποίος αναμένεται να 

αυξήσει την αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Τμήματος, σχετικά με διερεύνηση και 

επίλυση θεμάτων παρεμβολών σε συστήματα κινητής τηλεφωνίας, ψηφιακής τηλεόρασης, 

ραδιοφώνου καθώς και συστημάτων της Αστυνομίας και της Πολιτικής Αεροπορίας, ως 

επίσης και θεμάτων προστασίας της υγείας του κοινού από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

α) την ανανέωση της άδειας ειδικού λογισμικού για σκοπούς συντονισμού των Δορυφορικών 

Συστημάτων που έχει αδειοδοτήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και 

 

β) την αγορά, λειτουργία και συντήρηση μηχανογραφημένου συστήματος (hardware & 

software) διαχείρισης των δορυφορικών δικαιωμάτων της Κύπρου, στο πλαίσιο των 

Κανονισμών της ITU. 

(Άρθρο 07652.3 «Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08630 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08800 – Άλλα Έργα Υποδομής 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €380.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις συντήρησης και τα λειτουργικά 

έξοδα του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 

(ΕΣΔΕΦ), τις δαπάνες για την ανάπτυξη επιπρόσθετων αναγκαίων υποδομών, τις δαπάνες για 

συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών, καθώς και τις δαπάνες συμμετοχής 

σε συναντήσεις στο εξωτερικό. To υφιστάμενο συμβόλαιο συντήρησης λήγει το 2020. Οι 

πιστώσεις που αναφέρονται στα έτη 2021 και 2022 θα καλύψουν το κόστος αγοράς και 

συντήρησης του νέου Συστήματος. 

(Άρθρο 08805.2 «Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος 

Ραδιοσυχνοτήτων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €23.750 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Τμήματος, 

ως εξής: 

 

(α) Διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και διεξαγωγή 

πλειστηριασμού για χορήγηση εξουσιοδοτήσεων λειτουργίας ραδιοδικτύων ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (όπως συστήματα ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα κινητών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών κλπ), που γίνονται στα πλαίσια της εναρμόνισης του τομέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 

 

(β)  Διατήρηση και αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής βάσης δεδομένων με τη χρήση 

ψηφιακού χάρτη, η οποία θα παρέχει πληροφορίες στο κοινό αναφορικά με τα επίπεδα 

έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και άλλα στοιχεία, 

 

(γ)  Πλήρης μηχανογράφηση των εσωτερικών διαδικασιών γνωστοποίησης, ελέγχου και 

απεικόνισης των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71- Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες συμμετοχής Λειτουργών του Τμήματος στις 

διαδικασίες συντονισμού με τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε να τροποποιηθεί η Συμφωνία GE-

06, με σκοπό η κάθε χώρα να εξασφαλίσει ραδιοσυχνότητες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε 

ραδιοφάσμα χαμηλότερο των 700 MHz και ταυτόχρονα να διατεθεί η ζώνη των 700 MHz για 

τις ανάγκες της κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΕΕ.  

(Άρθρο 03525.2 «Συμμετοχές σε Προγράμματα & Πρωτοβουλίες Ε.Ε.») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 –ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 –Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €5.100 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας της 

Διευθύντριας του Τμήματος.  

(Άρθρο 02208 «Επίδομα Φιλοξενίας»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΏΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 –Άλλα Λειτουργικά Έξοδα  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.200 που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή του Προέδρου και των Μελών της 

Επιτροπής (6 άτομα) η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο Ν.182(Ι)/2002 με αρμοδιότητα να 

αποφασίζει για την έκδοση ή όχι άδειας εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών,  καθώς και των 

επιτροπών που συστάθηκαν για την προώθηση της ανέγερσης του νέου κτιρίου του Κυπριακού 

Μουσείου.  

(Άρθρο 03104.2 «Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 –Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες  πιστώσεις 

ύψους €25.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη διαφόρων ηλεκτρολογικών, 

υδραυλικών, μηχανολογικών, οικοδομικών και άλλων εργασιών στα μουσεία, μνημεία και άλλα 

κτίρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €90.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Μίσθωση υπηρεσιών Αρχαιολόγου για ψηφιοποίηση κινητών ευρημάτων, 

αρχαιοτήτων, αρχαίων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων. 

2. Μίσθωση υπηρεσιών για ψηφιοποίηση αρχείου, στο Εργαστήριο Συντήρησης 

Μεταλλικών και άλλων αρχαιολογικών αντικειμένων. 

3. Μίσθωση υπηρεσιών Αρχιτέκτονα για αποτυπώσεις αρχαίων μνημείων 

4. Μίσθωση υπηρεσιών Αρχιτέκτονα για αναβάθμιση των μονίμων μουσειακών 

εκθέσεων των κέντρων επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων, αναβάθμιση 

των πωλητηρίων και άλλων εργασιών του Τμήματος. 
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5. Μίσθωση υπηρεσιών Τεχνικού για εκτιμήσεις και έλεγχο προσφορών, 

ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού και διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης 

συμβάσεων, εκτιμήσεων επιχορηγούμενων έργων, ετοιμασία πιστοποιητικών 

πληρωμής και άλλων εργασιών που αφορούν προσφορές. 

6. Μίσθωση υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού για στατικές μελέτες, επίβλεψη 

στο αποχετευτικό έργο Λάρνακας σε θέματα στατικότητας και ασφάλειας, 

επίβλεψη έργων σε αρχαία μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε 

άλλα έργα του Τμήματος.  

7. Μίσθωση υπηρεσιών Τεχνικού για ψηφιοποίηση σχεδίων, χαρτών και 

αποτυπώσεων 

8. Μίσθωση υπηρεσιών Σχεδιαστή/Αρχιτέκτονα για σχεδιαστική αποτύπωση 

ευρημάτων και αρχιτεκτονικών καταλοίπων έκτακτων ανασκαφών.         

9. Μίσθωση υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για μελέτες φωταγώγησης 

μνημείων και μουσείων. 

10. Μίσθωση υπηρεσιών Γραφίστα για την ετοιμασία πληροφοριακού υλικού.  

11. Μίσθωση υπηρεσιών Συντηρητή κεραμικής και Σχεδιαστή αντικειμένων για 

σχεδιαστικές εργασίες προς δημοσίευση. 

12. Μίσθωση υπηρεσιών για μελέτη φωτισμού μουσείων                    

13. Μίσθωση υπηρεσιών Ειδικού Συμβούλου/Μουσειολόγου για διοργάνωση 

περιοδικών εκθέσεων σε αρχαία μνημεία.                      

14. Μίσθωση υπηρεσιών για δημιουργία διαχειριστικού σχεδίου για τον 

Αρχαιολογικό χώρο Ταμασσού στο Πολιτικό. 

15. Αγορά υπηρεσιών άλλων ειδικοτήτων που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την 

διάρκεια του έτους. 

 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τις πιο κάτω εκδόσεις: 

 

1. Σχεδιασμός, επιμέλεια και εκτύπωση της επιστημονικής επετηρίδας του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων Κύπρου (RDAC) New Series 2. 

 2. Σχεδιασμός, επιμέλεια και εκτύπωση της  έκδοσης «Ανασκαφές στην Αμαθούντα 

Τόμος ΙΙ». 

 3. Σχεδιασμός, επιμέλεια και εκτύπωση της έκδοσης του Τμήματος «Tombs of the 

Kings» 

4. Εκτύπωση πρακτικών διημερίδας του Τμήματος. 

5. Σχεδιασμός και εκτύπωση άλλων μελετών ή καταλόγων του Τμήματος. 

(Άρθρο 03655.3 «Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων»). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ  

ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς 

ή/και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €102.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες : 

 

1. Πρόγραμμα για τη συντήρηση ενάλιων αρχαιοτήτων το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Honor Frost Foundation Grant.  

2. Πρόγραμμα CCAP (CYPRUS COASTAL ASSESSEMENT PROJECT) το οποίο 

χρηματοδοτείται από το Honor Frost Foundation Grant. 

3. Πρόγραμμα για καταγραφή υλικού αρχαιολογικών θέσεων που βρίσκονται στο 

κατεχόμενο μέρος της Κύπρου της εποχής του σιδήρου με χρηματοδότηση από το 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.  

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες 

Πηγές»). 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €200.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες : 

       

1. Αγορά Υπηρεσιών και του σχετικού εξοπλισμού για τις ανάγκες δημιουργίας- 

 

(α) Ψηφιακών οδηγών για αρχαιολογικούς χώρους/Μνημεία/Μουσεία (π.χ. μέσω 

κινητής τηλεφωνίας – mobile applications), 

 (β) Συστήματος αυτόματης ακουστικής και πολυμεσικής ξενάγησης σε μουσεία (audio 

guides). 

 

2. Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Διαμόρφωση 

σχεδίου χρήσης και ένταξης νέων τεχνολογιών σε μνημεία και πολιτιστικούς χώρους 

και σχεδίου εφαρμογής της δημιουργίας τεχνολογικών εργαλείων για την εξ’ 

αποστάσεως εξυπηρέτηση των επισκεπτών και χρηστών, στα πλαίσια της της Εθνικής 

Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. 

 

3. Άλλες ανάγκες σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 
(Άρθρο 07655.3 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού»). 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07750 – ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07800 – Αρχαιότητες 

 

Κάτω από την ομάδα αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται πρόνοια  ύψους €50.000 για τον 

επαναπατρισμό και  επιστροφή πολιτιστικών αντικειμένων, καθώς και έξοδα λειτουργίας της 

Εθνικής Επιτροπής για πάταξη της σύλησης και της παράνομης διακίνησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

(Άρθρο 07801.2 «Επαναπατρισμός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων). 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08830 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 08900 – Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

 

(α)  ύψους €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη διοργάνωση εκθέσεων 

και εκδηλώσεων καθώς και απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών που θα παρουσιαστούν στη 

διάρκεια του χρόνου για προβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων.  

 

1. Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Ημέρας Μνημείων 

2. Εκθέσεις και Εκδηλώσεις Ημέρας και Νύκτας Μουσείων 

3. Άλλες Εκθέσεις και εκδηλώσεις Μνημείων 

4. Άλλες Εκθέσεις και εκδηλώσεις Μουσείων 

5. Πινακίδες Μνημείων 

6. Πινακίδες Μουσείων 

7. Δράσεις για την αύξηση της επισκεψιμότητας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

8. Άλλες απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες. 

(Άρθρο 08901.3 «Διαμόρφωση, Παρουσίαση, και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και 

Μουσείων»). 

 

(β)  ύψους €730.000 -  Μέρος της δαπάνης προορίζεται να καλύψει τη διεξαγωγή εργασιών για 

αναστύλωση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια ως 

ακολούθως: 

 

1.  Αναστύλωση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Α´ Πίνακα - Κυβερνητικές 

περιουσίες - Για την Κατηγορία των Αρχαίων Μνημείων Α΄ Πίνακα, που είναι 

κρατικά, η δαπάνη καλύπτεται πλήρως (100%) από τον ετήσιο Προϋπολογισμό του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων.    

2.  Αγορά υπηρεσιών από Αρχιτέκτονες/Σχεδιαστές για την αποτύπωση/σχεδίαση των 

Μνημείων. 

3. Αναστύλωση και αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων Β´ Πίνακα - μη Κυβερνητικές  

περιουσίες. 

4. Επιχορήγηση επίβλεψης Αρχιτεκτόνων/Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών της υλοποίησης εγκεκριμένων μελετών, που ανατίθενται στον ιδιωτικό 

τομέα από τους ιδιοκτήτες αρχαίων Μνημείων Β΄ Πίνακα. 

 

Για την αποκατάσταση Μνημείων Β΄ Πίνακα, που δεν είναι κρατική περιουσία, το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων, είτε εκτελεί το ίδιο έργα σε αυτά με αυτεπιστασία, ή με ποσό βοηθείας 

(επιχορήγηση) για την υλοποίηση έργου προς τον ιδιοκτήτη.  

 

Το ποσό βοηθείας/επιχορήγησης καταβάλλεται βάσει του άρθρου 8, του περί Αρχαιοτήτων 

Νόμου και Κανονισμού, ημερομηνίας 13/10/2000, σύμφωνα με τον οποίο ο Διευθυντής του 

Τμήματος με εξουσιοδότηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δύναται να 

χορηγήσει ποσό βοηθείας σε πρόσωπο που έχει συμφέρον σε Αρχαίο Μνημείο, για τη 

συντήρηση ή διατήρησή του, κατόπιν σύστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κρατικών 

Επιχορηγήσεων σε Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, με ποσά προνοίας στους ετήσιους 

προϋπολογισμούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.  Η επιχορηγούμενη δαπάνη για τα Αρχαία 

μνημεία Β΄ Πίνακα, όπως οι εκκλησίες, τα μνημεία κοινής ωφέλειας, οι οικίες λαϊκής 

αρχιτεκτονικής, ή τα μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής με εμπορική χρήση, ανέρχεται στο 50% 

της συνολικής δαπάνης και με ανώτατο όριο τις €100.000. (Το ανώτατο όριο μετά από 

απόφαση της Διευθύντριας του Τμήματος και με την σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Κρατικών Επιχορηγήσεων κατά την συνεδρία της ημ. 05/01/16, αυξήθηκε από τις 
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€80.000 στις €100.000 ευρώ, δηλαδή  το ανώτατο όριο της επιχορηγούμενης δαπάνης 

καθορίστηκε στο ποσό των €200.000 ευρώ.) 

 

Κατηγορία 

Ανώτατο όριο 

επιχορηγούμενης 

δαπάνης 

Ποσοστό 

επιχορήγησης 

Ανώτατο ποσό 

επιχορήγησης 

Αρχαία Μνημεία   Β΄ πίνακα €200.000 50% €100.000 

 

Επίσης θα συνεχίσει να καταβάλλεται επιχορήγηση των μελετών ως ακολούθως:  

Υποκατηγορία 

Ανώτατο όριο 

επιχορηγούμενης 

δαπάνης 

Ποσοστό 

επιχορήγησης 

Ανώτατο ποσό 

επιχορήγησης 

Αρχιτέκτονας/ Πολιτικός 

Μηχανικός 
7.800 50% 3.400 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 3.400 50% 1.700 

(2)  Μέρος της δαπάνης προορίζεται να καλύψει το ½ του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το 

έργο στο Τέμενος Κεπήρ, που θα υλοποιηθεί με ξένη χρηματοδότηση. Το υπόλοιπο ½ θα 

πληρωθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

(3) Μέρος της δαπάνης προορίζεται να καλύψει την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του 

Παλαιοχριστιανικού Ναού του Προφήτη Ηλία στη Γερμασόγεια και την κατασκευή 

στεγάστρων στον αρχαιολογικό χώρο των Ψηφιδωτών στην Κάτω Πάφο. 

(Άρθρο 08908.3 «Αναστύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων»). 

 

(γ)  ύψους €766.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την διαμόρφωση των πιο 

κάτω αρχαιολογικών χώρων: 

1. Πύλη Πάφου - Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου στην τάφρο προ της Πύλης. 

2. Πύλη Αμμοχώστου -Διαμόρφωση και λήψη μέτρων αποστράγγισης της ράμπας που 

γειτνιάζει με το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας και του Προμαχώνα για 

ανακοπή του εμποτισμού του Μνημείου με νιτρικά άλατα και γενικές εργασίες 

συντήρησης.  

3. Πέγεια – Έργα διαμόρφωσης  (διάδρομοι επισκεπτών, πινακίδες κ.α.) 

4. Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Λόφου Αγίου Γεωργίου, εξωτερικά του χώρου 

του νέου κτιρίου της Βουλής. 

5. Άλλες απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων. 

(Άρθρο 08915.3 «Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων»). 

 

Υποομάδα Δαπανών 08920 – Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €255.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκτέλεσης των πιο κάτω έργων σε αρχαία μνημεία ή/και 

άλλα κτίρια του Τμήματος. 

 

 

1.  Κατασκευή  στεγάστρων.  

2.  Συντήρηση στεγάστρων. 

3.  Περιφράξεις σε αρχαία μνημεία.  

4.  Αγορά και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού σε Κάστρα και Αρχαία Μνημεία. 

5.  Μονώσεις στεγών αρχαίων μνημείων. 

6.  Μελέτη και αγορά  λυόμενων χρηστικών κατασκευών (φυλάκιο/wc) σε 

αρχαιολογικούς χώρους ή και αγορά μικρού λυόμενου για τις ανάγκες του 

Τμήματος. 
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7.  Εργασίες επέκτασης του εκδοτηρίου του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Γεωργίου 

Πέγειας. 

8.  Αρχαιολογικό Πάρκο στην Κάτω Πάφο- Αναβάθμιση και ανακατασκευή χώρου 

Πωλητηρίου, εσωτερική διαρρύθμιση  του Κέντρου Επισκεπτών στα Ψηφιδωτά και 

αναβάθμιση χώρων υγιεινής Ωδείου και προσθήκη καμαρινιών. 

9.  Αρχαιολογικός Χώρος Χοιροκοιτίας - Αναβάθμιση και ανακατασκευή εκδοτηρίου 

και χώρου Πωλητηρίου. 

10.  Αποκατάσταση οικίας ανασκαφών (Dig House) Κ.Πάφος και μετατροπή του σε 

εκπαιδευτικό κέντρο. 

11.  Συντήρηση και αποκατάσταση απαλλοτριωμένων οικιών στα Κούκλια. 

12.  Αποθηκευτικός χώρος επί της οδού 28
ης

 Οκτωβρίου, πλησίον Σχολής Τυφλών- 

Κατασκευή ραφιών βαρετού τύπου για την φύλαξη αποθεμάτων. 

13.  Αναβάθμιση και αξιοποίηση μνημείων, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής 

Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. 

14.  Άλλα έκτακτα κατασκευαστικά έργα. 

(Άρθρο 08923.3 «Άλλα Κατασκευαστικά Έργα»). 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €2.500.000 

που επιβαρύνουν το Πάγιο Ταμείο και προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις 

του Τμήματος σχετικά με τη συνδρομή της Κύπρου στους ακόλουθους οργανισμούς: 

(α) Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) - €50.000, και 

(β) Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) - €2.450.000. Το 

ποσό αντικατοπτρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οργανισμό, την 

είσπραξη εκ μέρους του Τμήματος του τέλους διαδρομής, καθώς επίσης και τη συμβολή του 

Τμήματος στο συνταξιοδοτικό σχέδιο του Οργανισμού.  

(Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.570 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ’ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στον 

Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €1.800.000 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο επίδομα που καταβάλλεται στους 

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για τη μείωση των καθυστερήσεων καθώς επίσης και 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν από τον Διευθυντή Διαχείρισης Δικτύου (Network Manager) 

του Eurocontrol, οι οποίοι είναι υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

(Άρθρο 02237.2 «Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €28.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του τομέα της Διοίκησης στο 

εξωτερικό και αφορούν τις ακόλουθες αποστολές: 
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1. Συμμετοχές του Λογιστηρίου σε Επιτροπές του Eurocontrol.  

2. ECAC Directors General of Civil Aviation (2) 

3. ECAC Annual special meeting of Directors General 

4. ECAC Forum 

5. EASA Management Board Meeting (4) 

6. ICAO EUR Regional Aviation Safety Group  

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €37.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κύπρου στον Οργανισμό European Civil Aviation 

Conference (ECAC) και για τη συνεισφορά του τομέα στον Οργανισμό Flight Safety 

Foundation.  

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.800 που προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του τομέα 

Ασφάλειας Πτήσεων για τη διακίνηση Επιθεωρητών στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 

για επιθεώρηση αεροσκαφών ξένων εταιρειών που πραγματοποιούν πτήσεις στην Κύπρο. 

Μέρος της δαπάνης ανακτάται από τις αεροπορικές εταιρείες και πιστώνεται στα έσοδα. 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €33.250 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη εκπαίδευσης σε ομάδα 

Επιθεωρητών από ξένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα κληθούν στην Κύπρο για 

το σκοπό αυτό.  

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

(β) ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού 

της Μονάδας Ασφάλειας Πτήσεων στο εξωτερικό και αφορούν: 

 

1. Εκπαίδευση των Τομέων Πτητικών Επιχειρήσεων, Αεροπλοϊμότητας, Αδειοδότησης σε 

νέες πρακτικές που πηγάζουν από πρόσφατους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, και 

2. Εκπαίδευση σε θέματα SAFA. 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 
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Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €15.485, με στόχο τη συμμετοχή στις σημαντικότερες συναντήσεις των Επιτροπών: 

 

1. AIR SAFETY Committee (2) 

2. EASA Committee Meeting(2) 

3. EASA Management Board (3) 

4. Third Country Operators(1) 

5. SAFA Steering Committee (2) 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(β) ύψους €19.223 με στόχο τη συμμετοχή στις απολύτως αναγκαίες αποστολές:  

 

1.  EASA ΤeB AIRWORTHINESS(4)  

2.  EASA TeB AIR OPERATIONS(2)  

3.  EASA TeB AIR CREW(2)  

4.  EASA PART MEDICAL (1) 

5.  ECCAIRS S(NETWORK OF Analysts) (1) 

6. National Coordinator Meeting (1) 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €760.000 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

1. Αγορά υπηρεσιών σε Επιθεωρητές της UK CAA. 

2. Αγορά υπηρεσιών σε Επιθεωρητές πτητικών επιχειρήσεων, αδειών και 

αεροπλοιμότητας (ICAO, Hellenic CAA, άλλες Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας 

ανεξάρτητοι κλπ.).  

3. Αγορά υπηρεσιών Ιατρού για την Αεροπορική Ιατρική όπου αποτελεί το AMS (Aero 

Medical Section) του Τομέα. 

4. Αγορά Υπηρεσιών Εξεταστών Πτήσεων για έκδοση των PPL. 

5. Αγορά Υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη DRONES.  

6. Έξοδα ανανέωσης των πτυχίων και αδειών των χειριστών αεροσκαφών του Τμήματος 

που ασχολούνται με την επιθεώρηση και τον έλεγχο αεροσκαφών.  

7. Ασφάλεια Ζωής για κάλυψη των χειριστών αεροσκαφών της μονάδας. 

8. Αγορά Υπηρεσιών 2 ατόμων διοικητικής υποστήριξης. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €11.495 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κινήσεως των Ελεγκτών Εναέριας 

Κυκλοφορίας οι οποίοι μεταβαίνουν στο νέο Κέντρο Ελέγχου στην Κοκκινοτριμιθιά.  

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

(β) ύψους €1.137 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά ορισμένων 

υπαλλήλων στον Αερολιμένα Λάρνακας λόγω κεκτημένου δικαιώματος τους, επειδή η 

τοποθέτησή τους θεωρείται ο Αερολιμένας Λευκωσίας.  

(Άρθρο 03005.2 «Μεταφορικά») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €902.500 που προορίζονται να καλύψουν τα τηλεφωνικά τέλη για τις υφιστάμενες 

τηλεφωνικές γραμμές και μισθωμένες συνδέσεις (list – lines) του παλαιού Κέντρου Ελέγχου 

Περιοχής Λευκωσίας, των Πύργων Ελέγχου και των Γραφείων Κινήσεων των δύο αερολιμένων 

καθώς επίσης και των νέων τηλεφωνικών γραμμών που έχουν εγκατασταθεί στο νέο Κέντρο 

Ελέγχου στην Κοκκινοτριμιθιά. Επίσης συμπεριλαμβάνονται χρεώσεις των μισθωμένων 

συνδέσεων που εξυπηρετούν τα συστήματα αεροναυσιπλοίας του Κέντρου Ελέγχου και των 

Πύργων Ελέγχου των Αερολιμένων. Στο κονδύλι συμπεριλαμβάνεται επίσης η συνδρομή στον 

SITA, ο οποίος παρέχει τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των 

αεροπορικών εταιρειών και τους οργανισμούς αεροναυτιλιακών υπηρεσιών. 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €324.900 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για την ασφαλιστική 

κάλυψη του Εναέριου Χώρου της Δημοκρατίας (FIR Λευκωσίας), έναντι τρίτου και έναντι 

τρομοκρατικών ενεργειών.  

(Άρθρο 03078.2 «Ασφάλιση Κτιρίων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ωρομίσθια του τεχνίτη του Επαρχιακού 

Γραφείου Η.Μ.Υ. Λευκωσίας που είναι μόνιμα τοποθετημένος στο Κέντρο Ελέγχου Εναέριας 

Κυκλοφορίας και επιμελείται τη συντήρηση του κτιρίου καθώς επίσης επιβλέπει τη συντήρηση 

του εξοπλισμού του κτιρίου.  

(Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείου») 

  

(β) ύψους €250.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και 

οικοδομικές εργασίες που χρειάζεται το κτήριο του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας 

στην Κοκκινοτριμιθιά έτσι ώστε να μπορεί να είναι λειτουργήσιμο. Συμπεριλαμβάνονται επίσης 
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εργασίες οι οποίες θα προκύψουν από την επικείμενη μεταστέγαση του Κέντρου Ελέγχου 

Περιοχής Λευκωσίας στην Κοκκινοτριμιθιά η οποία υπολογίζεται να αρχίσει εντός του 2019 

και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μεταφορά μηχανημάτων και εξοπλισμού καθώς επίσης και 

μελέτη επισκόπησης ασφάλειας κτηρίου.  

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €80.000 για κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων για τη συντήρηση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας στην 

Κοκκινοτριμιθιά. Συγκεκριμένα προορίζεται να καλύψει τις πιο κάτω συμβάσεις συντήρησης:  

 

1. Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών. 

2. Συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας. 

3. Συστημάτων πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, ελέγχου πρόσβασης, κλειστού κυκλώματος 

τηλεόρασης και αλεξικέραυνου. 

4. Ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών. 

5. Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €247.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες εκπαίδευσης:  

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €294.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εκπαίδευση στο εξωτερικό ως ακολούθως: 

 

1. Εκπαίδευση των ΕΕΚ στο πρόγραμμα IANS του Eurocontrol για 30 εκπαιδευτικές 

αποστολές για θέματα ασφάλειας, ποιότητας, προστασίας κτλ.  

1. AIS workshops και training για τις ανάγκες του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών 

για θέματα που αφορούν το ADQ compliance και e TOD. 

2. 

 

3. 

Εκπαίδευση των ΕΕΚ των Μονάδων του Τομέα από εμπειρογνώμονες του Eurocontrol 

για εξέταση ELPAC. 

Εκπαίδευση των ΕΕΚ των Μονάδων του Τομέα σε διάφορα θέματα όπως FEAST. 

4. Εκπαίδευση των Μονάδων του Τομέα (Κέντρο Ελέγχου, Πύργος Ελέγχου Λάρνακας 

και Πύργος Ελέγχου Πάφου) από εμπειρογνώμονες του Eurocontrol. Σημειώνεται ότι, 

μέχρι το έτος 2014 οι εντόπιες εκπαιδεύσεις που προσφέρονταν από τον Eurocontrol 

παρέχονταν δωρεάν, ενώ από το 2014 άρχισε χρέωση ύψους €10.000 για κάθε 

κατηγορία εκπαίδευσης.  

5. Εκπαίδευση των ΕΕΚ των Μονάδων του Τομέα σε διάφορα θέματα όπως OJTI, 

Emergency & Abnormal Situations Handling Refresher, Contingency Plan, MATS Parts 

I & II, Fire Plan, First Aids, Quality Management και Security Awareness 
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2. ES2 – Safety Management Workshops  

3. SMS at Singapore Aviation Academy (3) 

4. Training workshops on SMS and other ATM issues (4) 

5. Εκπαιδεύσεις προσωπικού του Τομέα Αεροναυτιλίας σε θέματα οργάνωσης, 

εκπαίδευσης, ανθρωπίνου δυναμικού και διοίκησης (όπως FEAST, English Competency)  

6. Study Group for the Route Charges (CRCO Eurocontrol) (2).  

7. EAD training για τις ανάγκες του Γραφείου Αεροναυτικών Πληροφοριών. 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις:  

 

(α) ύψους €8.075.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω συμβατικές υποχρεώσεις 

του τμήματος: 

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στελέχωσης και ενδυνάμωσης, μέχρι την πλήρωση των 

μονίμων θέσεων του Τομέα Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Eurocontrol, σύμφωνα με 

Απόφαση του Υπ. Συμβ. με αρ. 64.938 ημερ. 31/1/2007. Το Τμήμα επί του παρόντος 

μισθώνει τις υπηρεσίες ενός Συμβασιούχου. Συγκεκριμένα η αγορά υπηρεσιών αφορά 

ένα (1) Μηχανικό Συστημάτων – Ηλεκτρονικής Μηχανικής για περίοδο 3 ετών. 

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 

Eurocontrol, ως η σχετική Συμφωνία που υπογράφτηκε το έτος 2009 συνολικού 

ποσού €2εκ. για περίοδο 5 ετών, με ετήσια συνδρομή περίπου €400.000 και καλύπτει 

θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο ΑΤΜ και στο Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας (SMS) αλλά και νέα έργα, κ.α. 

3. Αγορά Υπηρεσιών της CYTA για παροχή τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων και 

συντήρησης του Ραντάρ Κιονιών, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 

Τμήματος. Το Τμήμα διεκπεραιώνει πληρωμή μηνιαίων λογαριασμών που εκδίδει η 

CYTA η οποία κυμαίνεται στις €700.000. Σημειώνεται ότι με τη λειτουργία του νέου 

Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, θα συνεχίσει για περίοδο 2 περίπου ετών η 

λειτουργία του παλαιού Κέντρου, το οποίο επί του παρόντος στεγάζεται σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις της CYTA όπου καταβάλλεται ενοίκιο.  

4. Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων σχετικά με υποχρεώσεις Ευρωπαϊκών Κανονισμών 

σχετικά με το Quality Management για θέματα (ISO). Η εν λόγω απαίτηση αφορά το 

Κέντρο Ελέγχου, τους Πύργους Ελέγχου των δυο Αερολιμένων καθώς και το Γραφείο 

Κινήσεων Αερολιμένα Λάρνακας.  

5. Αγορά Ιατρικών Υπηρεσιών για κάλυψη των εξόδων ανανέωσης των πτυχίων και 

αδειών των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), βάσει Κανονισμών για σκοπούς 

αδειοδότησης των ΕΕΚ του ICAO και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανανέωση 

περιλαμβάνει ιατρικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι ΕΕΚ. 

6. Αγορά υπηρεσιών για το Γραφείο Αεροναυτικών Πληροφοριών για τις αναβαθμίσεις 

των λογισμικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των χαρτών, 

του AIP και των άλλων εκδόσεων του όπως απορρέουν από τις σχετικές πρόνοιες των 

συμβάσεων με τους Διεθνείς Οργανισμούς και δεν μπορεί να προσφερθεί από το 

Τ.Υ.Π.  

7. Αγορά υπηρεσιών για τη διαχείριση αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του Γραφείου 

Αεροναυτικών Πληροφοριών ούτως ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις των Διεθνών 

Οργανισμών και δεν μπορεί να προσφερθεί από το Τ.Υ.Π.  
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8. Αγορά Υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη DRONES, εγγραφές αεροσκαφών και 

εποπτεία υπερέλαφρων.  

9. Αγορά υπηρεσιών για το Γραφείο Διαχείρισης Συστήματος Ασφάλειας (SMS) από 

τον ιδιωτικό τομέα (εσωτερικού ή εξωτερικού) για υπηρεσίες που δεν προσφέρει η 

κρατική μηχανή λόγω εξειδίκευσης, σε διάφορα θέματα όπως: 

 θέσπιση συστήματος εγγύησης ασφάλειας λογισμικών, αξιολόγηση των 

προμηθευτών για προγραμματισμένα και έκτακτα συστήματα και 

υποσυστήματα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, 

 αξιολόγηση αλλαγών και μείωση της επικινδυνότητας, αξιολόγηση της 

ασφάλειας των εξωτερικών υπηρεσιών και προμηθευτών, καθοδήγηση για τις 

καλύτερες πρακτικές που εφαρμόζονται σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας και  

 αξιολόγηση κτιρίου Κοκκινοτριμιθιάς για να μπορεί να υποστηρίξει την 

ασφαλή παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, αξιολογήσεις 

νοοτροπίας για την ασφάλεια και αξιολογήσεις για το επίπεδο ωριμότητας στην 

Διαχείριση Ασφάλειας. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(β) ύψους €123.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα του κλιμακίου της Ελληνικής 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που διεξάγει εναέριο έλεγχο των Αεροναυτιλιακών 

Βοηθημάτων. Στα έξοδα περιλαμβάνεται το επίδομα του πληρώματος, η διαμονή και 

μετακίνησή του, η επίγεια εξυπηρέτηση του αεροσκάφους τους καθώς και ο ανεφοδιασμός του 

αεροσκάφους. 

(Άρθρο 03603.2 «Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €36.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος με συνδρομές του Τομέα 

στους πιο κάτω Οργανισμούς:- 

 

 

  

  

  

 

 

 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

(α) ύψους €5.900.000 για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για την παροχή Αεροναυτιλιακών 

Υπηρεσιών στον Εναέριο Χώρο Περιοχής Λευκωσίας. Με βάση τη Συμφωνία του 1996, την 

ευθύνη και συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού εκ μέρους του Τμήματος, έχει η CYTA. Μερικά από τα πιο 

κάτω έργα έχουν ήδη αρχίσει και η εν λόγω πρόνοια αποτελεί συνέχιση τους, ενώ κάποια άλλα 

       € 

1. Satellite Distribution System (SADIS) – MET Office 1.400 

2. JEPPESEN & CO 1.500 

3. CANSO – Civil Air Navigation Services Organization 15.100 

4. GLOPAL & EUROPE 18.000 

3.    

 Σύνολο 36.000 
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αποτελούν νέα έργα τα οποία τροχιοδρομούνται από τη CYTA σε συνεργασία με τον Τομέα. 

Τα υπό αναφορά έργα είναι τα ακόλουθα:  

 

1. Συστήματα Ραδιοανίχνευσης (SSR) στο Αεροδρόμιο Πάφου και τη Λάρα 

2. Μετακίνηση εφεδρικών VCCS (Back up) από Κοκκινοτριμιθιά στην Ακρόπολη  

3. Αγορά εφεδρικών VCCS για τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 

4. Αναβάθμιση του συστήματος Top Sky 

5. IP NETWORK και PENS INTEGRATION 

6. Αναβάθμιση του συστήματος Κιονιών  

7. Datalink  

8. Αγορά ILS AND DME (ILS) για τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου  

9. Ενσωμάτωση συστήματος Mode-S Data στο κεντρικό σύστημα στην Ακρόπολη 

10. Για app unit δίκτυα 50.000 ευρώ 

11. App system 500.000 ευρώ 

12. Electronic flight progress strip for LCLK &LCPHC 2.200.000 ευρώ. 

(Άρθρο 07655.3 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

(β) ύψους €70.000 για την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης πίστας του χώρου 

στάθμευσης αεροσκαφών στον Αερολιμένα Λάρνακας αλλά και ηλεκτρονικού συστήματος 

παρακολούθησης πτήσης. Eπίσης, περιλαμβάνονται και 20.000 ευρώ για app unit security and 

firefighting system. 

(Άρθρο 07661.3 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας») 

 

(γ) ύψους €150.000 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει 100.000 ευρώ για app unit και 50.000 ευρώ 

για UPS SYSTEM.. 

(Άρθρο 07652.3 «Άγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

(α) ύψους €8.122 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα κινήσεως των λειτουργών που 

μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους μεταξύ των αερολιμένων ή των κεντρικών γραφείων 

και αερολιμένων. 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα κινήσεως») 

 

(β) ύψους €855 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά ορισμένων 

υπαλλήλων στον Αερολιμένα Λάρνακας λόγω κεκτημένου δικαιώματός τους επειδή η 

τοποθέτησή τους είναι ο Αερολιμένας Λευκωσίας. 

(Άρθρο 03005.2 «Μεταφορικά») 
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Υποομάδα Δαπανών 03150 – Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €13.252 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω ανάγκες του Τμήματος για 

προμήθεια cards, spring clips, plastic holder για την έκδοση προσωπικών δελτίων εισόδου και 

αγορά παπουτσιών μίας χρήσης. 

(Άρθρο 03159.2 «Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €48.070 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού του 

Τομέα Αεροπορικών Μεταφορών στο εσωτερικό και εξωτερικό και αφορούν τα πιο κάτω: 

1. Dangerous Goods Initial (CAT 6) 

2. Airport Certification 139/2014 

3. Advanced Safety Management Systems (5 Μέρες) 

4. Basic Safety MGT System 

5. Heliports (4 μέρες) 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €23.750 ως 

ακολούθως : 

 

(α) ύψους €9.500 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του 

Τομέα σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε  

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
 

(β)  ύψους €14.250 που προορίζονται να καλύψουν έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του 

Τομέα Αεροπορικών Μεταφορών για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές ξένων οργανισμών 

όπως ICAO, ECAC, IATA. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές: 

1. Ομάδες εργασίας για Brexit 

2. ECAC Facilitation Meeting 

3. Schedules Optimisation Meeting  

4. ICAO Air Services Negotiations Event (ICAN) 

5. EUACA Meetings  

6. IATA Slot Conferences 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή της Κύπρου στους Οργανισμούς EUACA (European 

Union Airport Coordinator’s Association) και WWACG (World Wide Airports Coordinator’s 

Association). Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό ανακτάται πλήρως από τις τρεις εταιρείες που 

συμμετέχουν στο Coordination Committee. 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Εθνική Εποπτική Αρχή  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.425 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διακίνησης των Επιθεωρητών Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας 

μεταξύ των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος και των Μονάδων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.800 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΕΑ στο 

εξωτερικό και αφορούν τις πιο κάτω εκπαιδεύσεις: 

 

1. SAF-HFA Human Factors for ATM Actors  

2. DPS-DPC: Data Processing chain in ATM  

3. LEX-LAW Aviation Law for Managers  

4. SAA, Safety Oversight Managers (Singapore)  

5. SAF-INV: ATM Occurrence investigation and analysis  

6. LEX -AUDIT 1 Audit techniques and practice stage 1  

7. LEX - SOCH:Safety oversight of changes in ATM/ANS  

8. LEX-SORA: Safety oversight/implementation of safety  

occurrence reporting and assessment  

9. SAF-SA1: Introduction to Safety Assessment  

10. SAF-INV: ATM occurrence investigation and analysis  

11. SUR RAD-ADV: Advanced Radar Technology  

12. Fundamentals of AIS - Concepts and application (Singapore)  

13. ASM-ATFCM introduction to air traffic flow and capacity management  

14. Άλλα 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €42.750 ως 

ακολούθως: 

 

(α) ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του 

Τομέα σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας ή/και ομάδες εποπτικού ελέγχου της EASA καθώς 

επίσης και τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού του Τομέα σε Επιτροπές και Ομάδες 

Εργασίας του BLUE MED FAB.  

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

538 

 

(β) ύψους €19.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της 

ΕΕΑ για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές, οι οποίες είναι αυξημένες λόγω των συχνών 

συνεδριάσεων που απαιτούνται κυρίως για το Single Sky Committee. Η προτεινόμενη πρόνοια 

αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές και μέρος των εξόδων ανακτάται από την Ε.Ε.: 

1. Single Sky Committee της Ευρωπαϊκής Ένωσης (12), 

2. Διάφορες ομάδες εργασίας του NSA Coordination Platform (12) 

3. EASA Management Board Meeting (4) 

4. ICAO EUR Regional Aviation Safety Group  

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €52.250 που 

προορίζονται να καλύψουν την ανάγκη για αγορά υπηρεσιών της Εθνικής Εποπτικής Αρχής για 

Αναγνωρισμένους Οργανισμούς (Ελεγκτικό γραφείο ή ακαδημαϊκό οργανισμό όπως το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου) ή/και συμβούλους σε εξειδικευμένα θέματα, όπως τα 

χρηματοοικονομικά. Η εν λόγω ανάγκη προκύπτει λόγω μειωμένου προσωπικού του Τομέα και 

συσσωρευμένου όγκου εργασίας όπου θα απαιτηθεί η αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης 

ειδικευμένων φορέων για να συνδράμουν στο έργο της ΕΕΑ, με βάση το Άρθρο 3 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 550/2004. Καλύπτει επίσης και αγορά υπηρεσιών ιατρού για την Αεροπορική 

Ιατρική όπου αποτελεί το AMS (Aero Medical Section) του Τομέα. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών»)  

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Υπηρεσία Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.354 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα διακίνησης των Εθνικών Επιθεωρητών, οι οποίοι 

διενεργούν επιθεωρήσεις τόσο στους Αερολιμένες όσο και σε άλλους φορείς.  

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €9.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες της εκπαίδευσης του προσωπικού της ΥΑΠΑ, στο 

εξωτερικό και αφορούν τις πιο κάτω εκπαιδεύσεις: 

1. EU Inspector Training Course. 

2. ECAC Auditors Course. 

3. European Aviation Security Management Course. 

4. Behavior Detection 

5. Cyber Security 

6. Contingency Plan 

7. Cargo 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 
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Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €21.600 ως 

ακολούθως: 

 

(α) ύψους €11.400 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της 

ΥΑΠΑ σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες ήδη είναι μέλη. 

Οι υποχρεώσεις της ΥΑΠΑ για συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές είναι αυξημένες λόγω των 

συνεδριάσεων που απαιτούνται κυρίως για το AVSEC Committee (4) αλλά και το Inspectors 

Meeting της Ε.Ε. Η προτεινόμενη πρόνοια αφορά κυρίως τις πιο κάτω συμμετοχές και μέρος 

των εξόδων ανακτάται από την Ε.Ε.: 

 

1. EU Regulatory Committee for Civil Aviation Security (4) – Μόνιμη εξειδικευμένη 

Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ανελλιπώς όλες οι χώρες και στην οποία ψηφίζονται 

από τα κ.μ. της Ε.Κ. 

2. EU Inspectors Meeting – Υποχρεωτική συμμετοχή των Εθνικών Επιθεωρητών της 

Κύπρου που δηλώθηκαν στην Ε.Ε., με βάση Ε.Κ.  

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

(β) ύψους €9.120 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής του προσωπικού της 

ΥΑΠΑ στο εξωτερικό και αφορούν τις πιο κάτω αποστολές: 

 

1. ECAC Airport Security Audit – Υποχρεωτική συμμετοχή του Εθνικού Επιθεωρητή της 

Κύπρου που δηλώθηκε με βάση το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί. 

2. ECAC Security Forums (2) – Η Κύπρος, ως μέλος του Οργανισμού στον οποίο 

συμμετέχει και η Τουρκία, η παρουσία της είναι επιβεβλημένη. 

3. ECAC Auditors Meeting – Υποχρεωτική συμμετοχή του Εθνικού Επιθεωρητή της 

Κύπρου που δηλώθηκε με βάση το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €142.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για την υλοποίηση της 3ης φάσης του Προγράμματος 

BLUE MED το οποίο, βάσει κοινοτικής νομοθεσίας, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον 

Δεκέμβριο του 2012. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στρατηγικό στόχο τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού και έχει δημιουργήσει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση του στόχου 

αυτού. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού ΕC 551/04 (Κανονισμός για τον Εναέριο 

Χώρο) τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να αναδιαρθρώσουν τον ανώτερο εναέριο χώρο σε 

λειτουργικά τμήματα (Functional Airspace Blocks – FABs). Για το σκοπό αυτό, η Κύπρος έχει 

συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα για τη δημιουργία λειτουργικού 

τμήματος εναέριου χώρου στο χώρο της Μεσογείου. Το πρόγραμμα συνεργασίας ονομάζεται 

BLUE MED και θα ασχολείται με ευρύ πεδίο θεμάτων όπως την εναρμόνιση επιχειρησιακών 

διαδικασιών και τεχνολογιών, την ασφάλεια κ.α. 

Η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την υλοποίηση του Σχεδίου 

Εφαρμογής του BLUE MED FAB το οποίο, βάσει Κοινοτικής Νομοθεσίας, έχει τεθεί σε πλήρη 
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εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2012. Για τη διενέργεια των εργασιών και των σχετικών 

συναντήσεων προϋπολογίζονται τα κόστη αποστολών και των (κατά περίπτωση) εξόδων 

φιλοξενίας. Προϋπολογίζονται επίσης τα κόστη για κοινά έργα. Συγκεκριμένα, 

προγραμματίζεται έργο που αφορά την εκπόνηση διαδικασιών προσέγγισης και πλοήγησης με 

τη χρήση δορυφόρου (Performance Based Navigation) οι οποίες θα δοκιμαστούν σε εξομοιωτή 

πτήσεων, κατόπιν σχετικής αγοράς υπηρεσιών. Το ΤΠΑ έχει ήδη πετύχει την επιδότηση του πιο 

πάνω έργου από Ευρωπαϊκά κονδύλια, σε ποσοστό 80% . Η αγορά υπηρεσιών για την 

εξομοίωση υπολογίζεται να ανέλθει στα €200.000 τα οποία θα ανακτηθούν στο ποσοστό που 

αναφέρθηκε.  

Τονίζεται ότι τα κόστη που επωμίζεται το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία του 

FAB συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της μονάδας τέλους διαδρομής και ανακτώνται 

πλήρως από τα τέλη υπερπτήσεων.  

Το ΤΠΑ έχει ήδη υποβάλει αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιδότηση των πιο 

πάνω έργων. Για τη διενέργεια των εργασιών και των σχετικών συναντήσεων 

προϋπολογίζονται τα κόστη αποστολών και των εξόδων φιλοξενίας. 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 
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ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €40.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνδρομή του Τμήματος στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση. 

(Άρθρο 04152.1 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ.») 

 

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€351.500 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:  

1. Παραχώρηση επιδόματος οδοιπορικών στους ταχυδρομικούς διανομείς που αφορά χρήση 

της ιδιωτικής μοτοσυκλέτας τους, για τη διανομή αλληλογραφίας (εγκύκλιος ΤΔΔΠ με 

αρ.1493 και ημερ. 7/2/2014). 

2. Κατ΄ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών Διευθυντή. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ΄ αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€523.000 που προορίζονται να καλύψουν την ενοικίαση υποστατικών για τη στέγαση 

ταχυδρομικών γραφείων, σύμφωνα με τα ενοικιαστήρια συμβόλαια. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

  (α) ύψους €123.500 που προορίζονται να καλύψουν τα τέλη ειδικής άδειας και τα τέλη 

γενικής εξουσιοδότησης του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), σύμφωνα με το υφιστάμενο διάταγμα.  

(Άρθρο 03109.2 «Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών») 

(β) ύψους €1.235.000 που αφορούν καταληκτικά δικαιώματα επιστολικού ταχυδρομείου, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών συστημένων Prime και Express, ως αποτέλεσμα 

συμβατικών υποχρεώσεων. 

(Άρθρο 03111.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου»)  
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(γ) ύψους €475.000 που αφορούν καταληκτικά τέλη των αντικειμένων EMS DataPost ως 

αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων. 

(Άρθρο 03112.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα DataPost») 

 

  (δ) ύψους €76.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες οι οποίες αφορούν 

συμβατικές υποχρεώσεις του Τμήματος: 

1. Προμήθεια στους αντιπροσώπους του εξωτερικού για την πώληση γραμματοσήμων 

2. Προμήθεια για τη χρήση πιστωτικών καρτών 

3. Προμήθεια στους Ταχυδρομικούς Πράκτορες εσωτερικού για την πώληση γραμματοσήμων 

4. Προμήθεια για διεκπεραίωση ταχυδρομικών επιταγών και COD εξωτερικού. 

(Άρθρο 03113.2 «Προμήθειες») 

 

(ε) ύψους €403.750 που προορίζονται να καλύψουν τα καταληκτικά τέλη των ταχυδρομικών 

δεμάτων καθώς και δεμάτων EPG, ως αποτέλεσμα συμβατικών υποχρεώσεων. 

(Άρθρο 03119.2 «Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων») 

 

(στ) ύψους €1.330.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς υπηρεσιών 

ταχυδρομικών πρακτόρων και διανομέων για την ταχυδρομική εξυπηρέτηση της υπαίθρου ως 

ακολούθως: 

 

  € 

1. Αμοιβή 217 Ταχυδρομικών Πρακτόρων Γ΄ /Διανομέων σε 195 κοινότητες πέραν 

των 200 κατοίκων και πρόνοια για επέκταση της κατ΄ οίκον διανομής σε 

αγροτικές κοινότητες. 

1.249.250 

2. Αμοιβή 217 Ταχυδρομικών Πρακτόρων Β’ για παραλαβή και αποστολή του 

ταχυδρομικού σάκου καθώς σε κοινότητες μικρότερες των 200 κατοίκων, καθώς 

και για μερική αντικατάσταση Ταχυδρομικών Λειτουργών (πχ. Αγρός). 

80.750 

 ΣΥΝΟΛΟ 
1.330.000 

(Άρθρο 03134.2 «Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€220.000 για τα ακόλουθα: 

Είδη εμπορικής εκμετάλλευσης: 

1. Εκτύπωση και προμήθεια γραμματοσήμων και ΦΠΗΚ. 

2. Εκτύπωση προσωπικών / εταιρικών γραμματοσήμων. 

3. Κατασκευή λευκωμάτων και ειδικών λευκωμάτων των αναμνηστικών σειρών γραμματοσήμων. 

4. Φιλοτέχνηση και εκτύπωση νέων αυτοκόλλητων ετικετών γραμματοσήμων και ΦΠΗΚ. 

5. Φάκελοι αλληλογραφίας εύθραυστων αντικειμένων, φάκελοι αλληλογραφίας με προτεραιότητα, 

φάκελοι συστημένης αλληλογραφίας, χαρτοκιβώτια και φάκελοι με προπληρωμένο τέλος. 
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Είδη για είσπραξη τελών και αναλώσιμα: 

1. Φάκελοι, ειδικές συσκευασίες φιλοτελικών παραγγελιών. 

2. Κατασκευή σφραγίδων, κλισέ πρώτης ημέρας κυκλοφορίας και αναμνηστικών συνθημάτων. 

3. Φιλοτέχνηση προσωπικών / εταιρικών γραμματοσήμων. 

4. Εκτύπωση και προμήθεια προσφυγοσήμων. 

5. Φιλοτέχνηση γραμματοσήμων (αναμνηστικών σειρών και λευκωμάτων). 

6. Εκτύπωση και αποστολή διαφημιστικών φυλλαδίων , ειδικών καρτών και καρτών μάξιμουμ. 

(Άρθρο 03226.2 «Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, πιστώσεις ύψους €280.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις παρακάτω δαπάνες: 

1. Χρηματοοικονομικό λογισμικό σύστημα «ΖΗΝΩΝ» € 

 Άδειες χρήσης – συμβόλαιο C2016/34(38 άδειες, XI, EP) 51.000 

 Συντήρηση συστήματος «ΖΗΝΩΝ» - συμβόλαιο C2016/34 48.500 

2. Συντήρηση και άδειες χρήσης άλλων λογισμικών  

 

Λογισμικό σύστημα IPSκαι PIMSτης Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, 

που αφορούν το πρόγραμμα διαχείρισης των ταχυδρομικών αποστολών 

καθώς και τη διαχείριση των δελτίων ελέγχου (Verification Notes). 

72.000 

 Αναβάθμιση έκδοσης IPS 14.000 

 
Πρόγραμμα Customs Declaration System (CDS), της Παγκόσμιας 

Ταχυδρομικής Ένωσης που αφορά την τελωνειακή διαχείριση αντικειμένων 
26.000 

 Υπηρεσία Leginet – Τράπεζα Νομικής Πληροφόρησης (συνδρομή) 2.500 

 Λογισμικό συστήματος Parcel 24 2.000 

 Εφαρμογή για έξυπνα κινητά 900 

 Εφαρμογή για magento 800 

 
Άδειες χρήσης συστήματος εκπαίδευσης χειριστών ακτινοδιαγνωστικής 

μηχανής στο Ανταλλακτήριο Γραφείο 
2.500 

 Ιστοσελίδα-συντήρηση και φιλοξενία 7.000 

 Άδειες χρήσης για πλατφόρμα customer relations manager 20.000 

3. Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εκτυπωτές και σαρωτές 12.000 

 Διαγνωστικές μονάδες ελέγχου ποιότητας επιστολικού ταχυδρομείου 19.000 

 Άλλα  1.800 

 ΣΥΝΟΛΟ 280.000 

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€210.900 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες:  

 

  € 

1 

Έλεγχος οικονομικών αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικού λογισμικού 

συστήματος “ΖΗΝΩΝ”, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας 

και υποστηρικτικές εργασίες (έλεγχος και ετοιμασία τελικών λογαριασμών, 

έλεγχος κοστολογικών αποτελεσμάτων, αναλογιστική μελέτη, εκτίμηση 

ακινήτων) 

42.750 

2 
Καθαριότητα γραφείων από ιδιώτες εκεί όπου οι ανάγκες δεν ικανοποιούνται 

από ωρομίσθιες καθαρίστριες 
23.750 

3 Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (προσφορά Τ.Υ.14/17) 36.100 

4 Αγορά υπηρεσιών εκτυπωτών βαριάς χρήσης 5.700 

5 Μελέτη χαρακτηριστικών αλληλογραφίας (Real Mail Study) 4.750 

6 Μέτρηση της ποιότητας ταχυδρομείου εσωτερικού (KPI) 47.500 

7 
Μέτρηση ικανοποίησης πελατών από καθολική υπηρεσία και υπηρεσίες εκτός 

καθολικής (KPI) 
5.700 

8 Μελέτη για ομοιόμορφη εμφάνιση ταχυδρομικών γραφείων 17.100 

9 Μελέτες με σκοπό την ανάπτυξη της αγοράς παροχής νέων υπηρεσιών  27.550 

 ΣΥΝΟΛΟ 210.900 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€100.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν: 

1. Διεξαγωγή διαγωνισμού σύνταξης επιστολών από νεαρά άτομα με θέμα την Παγκόσμια 

Ταχυδρομική Ένωση. 

2. Διαφήμιση της υπηρεσίας αντικειμένων υψίστης προτεραιότητας 

EMS/DATAPOST,QUICKPOST, τοπικών ταχυμεταφορών Post Express (μέσω 

τηλεόρασης, ραδιοφώνου/εφημερίδων, περιοδικών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.). 

3.  Διαφημιστική εκστρατεία για τις υπόλοιπες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται 

(μέσω ραδιοφώνου/εφημερίδων, περιοδικών κλπ.). 

4.  Διαφημιστικά δώρα. 

5.  Ξενάγηση μαθητών και άλλων επισκεπτών στο Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας και 

άλλες ταχυδρομικές εγκαταστάσεις. 

6.  Συμμετοχή σε διαφημιστικές εκστρατείες μεταφοράς χρημάτων (συμβατική υποχρέωση 

σύμφωνα με το συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ ΤΤΥ και Moneygram). 

7.  Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων. 

8. Προώθηση υπηρεσιών ΚΕΠΟ. 

9.  Άλλα έκτακτα. 

(Άρθρο 03702.2 «Ενημερωτικές Εκστρατείες») 
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Υποομάδα Δαπανών 03730 – Συμμετοχή σε Εκθέσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €15.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς φιλοτελικές εκθέσεις, με στόχο την 

προώθηση των Κυπριακών γραμματοσήμων. 

(Άρθρο 03732.3 «Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη συνεισφορά του Τμήματος προς την Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία 

για τη διοργάνωση και συμμετοχή της σε διάφορες φιλοτελικές εκθέσεις. 

 (Άρθρο 04093.2 «Χορηγία στην Κυπριακή Φιλοτελική Εταιρεία») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €256.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις συνδρομές/συνεισφορές του Τμήματος, στους πιο κάτω 

οργανισμούς: 

 

Α. Παγκόσμια Ταχυδρομική Ενωση (UPU) 

 

 € 

Συνεισφορά στα ετήσια έξοδα της Υπηρεσίας Μεταφράσεων στην αγγλική. 2.000 

EMS-DATAPOST Cooperative. Πρόκειται για συνδρομή σε Πρόγραμμα ΠΤΕ 

για προώθηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας Κατεπειγόντων EMS-DATAPOST 
8.000 

Telematics Cooperative. 5.000 

Συνεισφορά για την αρίθμηση γραμματοσήμων με το σύνθημα (WADP- WNS). 1.000 

Μετρήσεις ποιότηταςUPU Quality Link Terminal Dues. 19.000 

Πρόγραμμα επιστροφών (Return Solution). 5.000 

Συνδρομή στο σύστημα .post για ασφαλή πλατφόρμα διαδικτύου και domain 5.000 

Διάφορα. 2.000 

ΣΥΝΟΛΟ 47.000 
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Β. Άλλοι Διεθνείς Ταχυδρομικοί Οργανισμοί / Σύνδεσμοι / Ιδρύματα 

 

 € 

Συνεισφορά στα ετήσια έξοδα λειτουργίας του γραφείου επί των εκκαθαρίσεων 

λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Clearcom. 

5.000 

Συνεισφορά στον Οργανισμό International Post Corporation (IPC). 140.000 

Συνεισφορά στα ετήσια έξοδα λειτουργίας της European Public Postal Operator 

Association-PostEurope και στην συνεργασία G-PlusEurope. 

6.000 

Συνεισφορά στον Οργανισμό Ταχυδρομική Ένωση για τη Μεσόγειο (Postal 

Union for the Mediterranean). 

3.000 

Συνδρομή στην υπηρεσία EPG τουIPC 5.000 

Συνδρομή στο πρόγραμμα αντικειμένων PRIME του IPC 4.500 

Συνδρομή στο πρόγραμμα Tray&BagPool της IPC 6.000 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα InterConnect (ECIP) για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 19.000 

Ετήσια συνδρομή στον Επίτροπο Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών 

Χρηματοοικονομικής Φύσεως. 
500 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Incoming Mail Registration 10.000 

Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα αξιοποίησης τεχνολογίας του οργανισμού IPC 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ 209.000 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λπ.») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04600 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04601 – Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €200.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη αποζημίωσης για απώλεια ή καταστροφή συστημένων 

αντικειμένων, δεμάτων, δεμάτων EPG και αντικειμένων EMS/DATAPOST. 

(Άρθρο 04612.2 «Αποζημίωση για Απώλεια Συστημένων Επιστολών/Δεμάτων») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 – ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07651 – Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από αυτή την υποομάδα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€700.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς του ακόλουθου εξοπλισμού: 

1. Αγορά επιπρόσθετων συστημάτων της υπηρεσίας Parcel24 (προσφορά ΤΥ 5/2018) 

2. Σαρωτές ραβδωτού κώδικα 

3. Ζυγαριές 

4. Ηλεκτρονικές κάρτες μέτρησης χρόνου διακίνησης αλληλογραφίας. 

5. Εκτυπωτές ετικετών 

6. Πλαστικά κιβώτια μεταφοράς ταχυδρομείου 

7. Απόκτηση συστημάτων drones 

8. Σύστημα διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων (προσφορά ΤΥ6/2019). 

9. Σύστημα παρακολούθησης κατάθεσης αλληλογραφίας στα γραμματοκιβώτια δρόμου. 
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10. Εξοπλισμός διαχείρισης/μεταφοράς σάκων/αποστολών στο Ανταλλακτήριο και στο ΚΕΔΑ 

11. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) 

12. Συστήματα καταγραφής RFID 

13. Άλλα έκτακτα.  

(Άρθρο 07664.3 «Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ,ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €250.000 ως 

ακολούθως: 

 

(α) €100.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταστέγαση του ανταλλακτηρίου 

γραφείου Λάρνακας στον χώρο του cargo village και μελέτες για την ανέγερση νέων ταχυδρομικών 

γραφείων στη Λεωφ. Μακαρίου στη Λεμεσό και στη Πέγεια. 

(Άρθρο 08002.3 «Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 

 

(β) €150.000 προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για βελτιώσεις σε ιδιόκτητα κυβερνητικά 

κτίρια. 

(Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €3.570 που προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που 

καταβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος.  

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €21.850 που προορίζονται να καλύψουν διάφορες δαπάνες για διεξαγωγή εξετάσεων που 

προκύπτουν από εναρμονιστικά νομοθετήματα για τα οποία το ΤΟΜ ενεργεί ως αρμόδια αρχή:  

(α) Άδειες επαγγελματικής ικανότητας οδήγησης οχημάτων δημόσιας χρήσης και 

πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας. 

(β) Άδειες επαγγελματικής κατάρτισης στην κατηγορία ταξί (Π.Ε.Κ.). 

(γ) Πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας διεύθυνσης/ διοίκησης επιχειρήσεων 

μεταφορών.  

(δ) Υπεύθυνος Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των ΙΚΤΕΟ. 

(ε) Οδηγούς οχημάτων, Συμβούλους Ασφάλειας και πραγματογνώμονες για τη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων.  

(στ) Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών. 

(ζ) Θέματα έγκρισης τύπου και μετατροπών οχημάτων. 

(Άρθρο 03035.2 «Έξοδα Εξετάσεων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €260.000 που προορίζονται να καλύψουν την ετοιμασία και εκτύπωση πλαστικών 

καρτών: 

(α) Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 

εμπορευμάτων. 

(β) Αδειών Οδήγησης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/126/ΕΚ, περιλαμβανομένων του 

Δελτίων Επιμόρφωσης Οδηγών, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/59/ΕΚ. Κατά τα έτη 

2020-2022 αναμένεται να γίνει πληρωμή για περίπου 50.000 @€5,13 τιμή συμβολαίου με 

2,5% αύξηση κάθε χρόνο 

(Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών & Εξοπλισμού») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €150.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

 

(α) για τις εναπομείνασες εργασίες στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος στα οποία θα 

δημιουργηθούν ΚΕΠ. (€135.000) 

(β) για άλλα μικρά δευτερεύοντα έργα του Τμήματος (€15.000) 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €21.850 που 

προορίζονται να καλύψουν υπηρεσίες που αγοράζει το Τμήμα από τον ιδιωτικό τομέα και 

σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του, όπως επιδιορθώσεις και μικρές αναβαθμίσεις του 

μηχανογραφικού συστήματος, έρευνες σε θέματα αρμοδιότητας του όπως για τις επιβατικές 

(λεωφορεία και ταξί) και εμπορευματικές μεταφορές, βοήθεια στον εκσυγχρονισμό νομοθεσιών 

του Τμήματος καθώς και για συγγραφή, γλωσσική επεξεργασία, επιμέλεια και σελιδοποίηση 

κειμένων που προωθούνται από το Τμήμα και διατίθενται με την καταβολή ανάλογου 

τιμήματος.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €53.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές του Τμήματος στους πιο κάτω οργανισμούς: 

  € 

1. Συμμετοχή στο σύστημα «EUCARIS» (European Car and Driving 

License Registration System)/RESPER/ERRU/CBE/RSI 

 

40.000 

2. Συνδρομή για τη χρήση της βάσης δεδομένων και τη συμμετοχή στο 

ETAES (ELECTRONIC TYPE APPROVAL EXCHANGE SYSTEM)                                                                                                     

 

3.000 

3. Συνδρομή στη Διεθνή Επιτροπή Εξέτασης Οδηγών (CIECA) 10.000 

   

Σύνολο 53.000 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τη δωρεάν μεταφορά οργανωμένων ομάδων 

Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. 

(Άρθρο 04531.2 «Μεταφορά Τουρκοκυπρίων») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16– Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04500 – Άλλες Κοινωνικές Παροχές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €220.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για τα πιο κάτω: 

 

(α)  Αποζημιώσεις που θα προκύψουν επειδή με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 16Β των περί 

της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμων του 2001 μέχρι (αρ. 2) του 

2009, κάθε υφιστάμενος πάροχος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης επιβατικού οχήματος του 

οποίου η άδεια «Ε» ή η άδεια οδικής χρήσης παύει να ισχύει και ο οποίος δεν αποτελεί ή 

δεν συμμετέχει στον ανάδοχο φορέα δημόσιας υπηρεσίας βάσει της σύμβασης 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας που υπογράφηκε για την Καθορισμένη Γεωγραφική 

Περιοχή στην οποία δραστηριοποιείτο ως «υφιστάμενος πάροχος», δικαιούται να 

διεκδικήσει αποζημίωση όπως καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εν λόγω εδαφίου.  

 

(β)  Επιδότηση των υφιστάμενων Περιφερειακών Εταιρειών για κάλυψη των ειλημμένων 

υποχρεώσεων του κράτους που προκύπτουν από την Απόφαση του Υπουργ. Συμβ. με αρ. 

44.463 και ημερ. 27/06/96, με βάση την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο επιδότησης ζημιών 

οικονομικών χρήσεων των ΠΕΑΑΛ, νοουμένου ότι από τη συνολική λειτουργία τους 

προκύπτει ζημιά στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης, πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι 

ασκούν συνετή διαχείριση. Σχετική είναι και η Απόφαση του Υπουρ. Συμβ. με αρ. 68.090 

και ημερ. 10/12/2008. 

 

(γ) Κατασκευή στεγάστρων σε πιάτσες ταξί. 

(Άρθρο 04521.2 «Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02200 – Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €4.240 που 

προορίζονται να καλύψουν το ετήσιο κατ΄ αποκοπή επίδομα φιλοξενίας που καταβάλλεται στο 

Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. 

(Άρθρο 02208.2 «Επίδομα Φιλοξενίας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €118.750 ως 

ακολούθως: 

  

(α)  €95.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων που αφορούν 

μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση, την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 

και τους Ενεργειακούς Ελέγχους των κυβερνητικών κτιρίων και αγορά εξοπλισμού μέτρησης 

και καταγραφής ενεργειακών δεδομένων. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων») 

 

(β)  €23.750 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση 

με τα διάφορα έργα που εκτελούνται. 

(Άρθρο 03563.3 «Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €305.900 που 

προορίζονται να καλύψουν την αγορά υπηρεσιών για τα ακόλουθα: 

 

α)  €255.472 για το σύστημα παρακολούθησης του στόλου των οχημάτων της Δημόσιας 

Υπηρεσίας. 

 

β)  €48.179 για επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του συστήματος για την διαχείριση 

του στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας.  

 

γ) €2.249 για την επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης ISO5001. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03651-Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την έκδοση καρτών ταχογράφου. Η δαπάνη είναι 

επαναλαμβανόμενη για περίοδο 6 ετών αρχομένης από το 2019 μέχρι το 2025. 

(Άρθρο 03671.2 «Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07650 –ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 

Υποομάδα Δαπανών 07651-Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €60.000, που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών 

υπηρεσιών (εγκατάσταση Wifi) σε ορεινές κοινότητες Τροόδους, στα πλαίσια της Εθνικής 

Στρατηγικής Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. 

(Άρθρο 07655.2 «Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 01 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €380.000 που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:  

 

1. Το 75% των εξόδων της A.H.K. για το φωτισμό των λεωφόρων Γρίβα Διγενή, 

Αθαλάσσας, Λεμεσού και Αγλαντζιάς. 

 

2. Το φωτισμό όλων των δημοσίων υπεραστικών δρόμων, κυκλοφοριακών κόμβων, 

ανισόπεδων διαβάσεων και ζυγιστικών σταθμών της περιοχής Λευκωσίας 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

Επιδιορθώσεις/αντικαταστάσεις κολώνων και αλλαγή φωτιστικών στην περίπτωση 

καταστροφής ή βλάβης κολώνων/φωτιστικών λόγω αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων 

και άλλων αιτιών φθοράς τους. 

 

Νέοι μετρητές (8) που αφορούν τον φωτισμό του οδικού δικτύου παρά το ΓΣΠ και 

διαπλάτυνση και αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Αλάμπρας, 

(Οδικός Φωτισμός προς Λατσιά προς Δάλι, προς Αλάμπρα, προς Κοτσιάτη). 

 

Συμβόλαιο συντήρησης LED σε αυτοκινητόδρομους. 

 

Ενεργοποίηση όλων των σημείων φωτισμού. 

(Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 04 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λάρνακας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €421.591 που προορίζονται να καλύψουν: 

 € 

α) Τον φωτισμό όλων των δημόσιων υπεραστικών δρόμων, κυκλοφοριακών κόμβων, 

ανισόπεδων διαβάσεων στις επαρχίες Αμμοχώστου - Λάρνακας (κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος) 

 

304.000 

β) Επιδιορθώσεις/Αντικαταστάσεις πυλώνων και αλλαγή φωτιστικών σε περίπτωση 23.750 
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καταστροφής ή βλάβης πυλώνων οδικού φωτισμού λόγω τροχαίων δυστυχημάτων 

και άλλων αιτιών φθοράς τους 

 

γ) Συντήρηση LED σε αυτοκινητόδρομους 

 

δ) Αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών στους αυτοκινητόδρομους Λάρνακας-

Αμμοχώστου 

27.341 

 

66.500 

 

  

Σύνολο 421.591 

(Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 05 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €795.150 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη συντήρησης και λειτουργίας του 

φωτισμού των υπεραστικών δρόμων της επαρχίας Λεμεσού συμπεριλαμβανομένης και της 

σήραγγας του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου και των ανισόπεδων διαβάσεων 

παρακαμπτήριου Λεμεσού ως ακολούθως: 

 

  € 

1. Συντήρηση φωτισμού και εξοπλισμού σήραγγας αυτοκινητόδρομου 

Λεμεσού – Πάφου. 
313.500 

2. Συντήρηση φωτισμού υπεραστικών δρόμων επαρχίας Λεμεσού. 48.925 

3. Συντήρηση φωτισμού νέων ανισόπεδων διαβάσεων παρακαμπτήριου 

Λεμεσού. 
57.000 

4. Τέλη Α.Η.Κ. 375.725 

 Σύνολο 795.150 

(Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 06 – Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 –ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

ύψους €101.650 που προορίζονται να καλύψουν: (i) τα έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος των 

δρόμων, κόμβων και ανισόπεδων διαβάσεων και λωρίδων διαφυγής, (ii) αντικατάσταση 

κολώνων και φωτιστικών εξαρτημάτων που καταστρέφονται ή φθείρονται λόγω φυσικών 

αιτιών ή δυστυχημάτων, και (iii) έξοδα που αφορούν συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Η 

αύξηση οφείλεται στα επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά την 

διάρκεια διεξαγωγής της συντήρησης του οδικού φωτισμού, τα οποία, σύμφωνα με το Τμήμα 

Δημοσίων έργων, περιλαμβάνουν χρήση δύο εγκεκριμένου τύπου φωτεινών τόξων και 

αστυνόμευση καθόλη τη διάρκεια των συντηρήσεων. 

(Άρθρο 03610.2 «Φωτισμός Δρόμων») 
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση 

στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη συνεχή 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους 

πολίτες.  

ΟΡΑΜΑ 
Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες και για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

ΑΞΙΕΣ 

Αξίες σε σχέση με την προσφορά προς την κοινωνία  

 Κοινωνική προσφορά: Παροχή υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία 

ευρύτερα, με σεβασμό προς τις ανάγκες τους και με γνώμονα τη συλλογική ευημερία, την προστασία 

του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και την επένδυση στις μελλοντικές 

γενεές. 

 Ισότητα στην υγεία: Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και συστημάτων που να 

εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας και να διασφαλίζουν ίσα 

δικαιώματα και μεταχείριση, μακριά από κάθε είδους διακρίσεις.  

 Ποιότητα στην υγεία: Αποτελεσματική διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

παραμέτρους της δομής, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, με στόχο την παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο 

κόστος για τον ασθενή. 

 Βελτίωση ποιότητας ζωής με έμφαση στην πρόληψη: Φροντίδα υγείας με έμφαση στην παροχή 

υπηρεσιών και στην ανάπτυξη προγραμμάτων που να προλαμβάνουν τις ασθένειες, να βελτιώνουν και 

να προάγουν την ανθρώπινη υγεία.   

Εσωτερικές Αξίες του Οργανισμού  

 Αριστεία: Οργάνωση εργασιών και ανάπτυξη προγραμμάτων, με στόχο την προώθηση της 

έρευνας, της καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας, για διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης και 

ανάπτυξη κουλτούρας αριστείας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Ακεραιότητα:  Καθορισμός και βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων στη βάση του περί δικαίου 

αισθήματος, με γνώμονα τις αρχές της εκτίμησης, της δικαιοσύνης, της αναλογικότητας, της καλής 

πίστης και της διακριτικότητας.   

 Αποδοτικότητα: Ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (προϋπολογισμού, εξοπλισμού, 

υποδομής, ανθρώπινου δυναμικού), για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. 

 Επαγγελματισμός: Συμπεριφορά του προσωπικού, κατά τρόπο που να εμπνέει εμπιστοσύνη και 

ωριμότητα, με σεβασμό στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, στις απόψεις των συνεργατών του 

και στα δικαιώματα του πολίτη. 

 Σεβασμός: Ανάπτυξη των αρχών της εκτίμησης, της υπευθυνότητας, της εμπιστευτικότητας και της 

τήρησης των Νόμων και Κανονισμών, με την αποδοχή της διαφορετικότητας, τόσο στην επικοινωνία 

με τους συναδέλφους όσο και στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Ομαδικότητα: Ανάπτυξη της συλλογικής εργασίας μεταξύ του προσωπικού, στη βάση ενός 

διαδραστικού και εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας προς όφελος του πολίτη, αλλά και της 

κοινωνίας στο σύνολο. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  

 Αναδιαμόρφωση του  Συστήματος Υγείας της χώρας.  

 Ενίσχυση και Αναβάθμιση  Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health). 

    Ενίσχυση της Ενεργούς και Αποτελεσματικής παρουσίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές       

   Περιβάλλον. 

    Προώθηση της Πρόληψης και Προαγωγή της Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του         

   Ανθρώπου. 

 Διαχείριση, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας. 

 Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

555 

 

  

Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.      

                                                                                                 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001  –  Μισθοδοσία Αξιωματούχων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται  προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Υπουργού, σύμφωνα 

με την Σημείωση με αρ.33 του περί Προϋπολογισμού Νόμου. (Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί 

Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260  –  Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να 

καλύψουν  τα επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης: 

 

(α)  του Διοικητικού προσωπικού και των Λειτουργών Υπηρεσιών Υγείας 

(β)  του προσωπικού του Τμήματος Έκδοσης Καρτών Νοσηλείας 

(γ)  του προσωπικού της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών 

(δ)  του προσωπικού του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής που είναι αποσπασμένοι 

(ε)  του προσωπικού της Διεύθυνσης Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 

              (στ)  άλλου προσωπικού του Υπουργείου Υγείας 

 (Άρθρο 02261.2  «Υπερωριακή αμοιβή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

 

 (α)  ύψους €134.900 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα της Ομάδας Διαχείρισης 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΟΔΕΠ) του Υπουργείου Υγείας, καθώς και των συμμετεχόντων στα 

προγράμματα εκπαίδευσης, για τους οποίους εξασφαλίστηκε έγκριση για καταβολή οδοιπορικών από 

το ΤΔΔΠ καθώς και άλλα έξοδα Λειτουργών της Διοίκησης που ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς 

σκοπούς. 

(Άρθρο  03002.2 «Έξοδα Κινήσεως»)  
 

  (β) ύψους €2.850 που προορίζονται να καλύψουν, μεταξύ άλλων, το επίδομα στους δύο Διευθυντές 

Υπηρεσιών Υγείας.  

(Άρθρο  03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €460.769 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες των πιο κάτω Επιτροπών: 

 

1. Επιτροπή Εποπτείας Ψυχικά Ασθενών της οποίας η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον 

περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο του 1997. 

2. Επιτροπή Βιοηθικής της οποίας η ίδρυση και λειτουργία διέπεται από τον Νόμο 150(1) του 

2001. 
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3. Εθνική Επιτροπή «Παιδί – Περιβάλλον και η Υγεία του» (Απ. Υπ. Συμβ. αρ. 59.304 και ημερ. 

28.1.2004). 

4. Επιτροπή Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών. 

5. Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων. 

6. Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Πασχόντων και Φίλων. 

7. Εθνική Επιτροπή Καρκίνου. 

8. Εθνική Επιτροπή Θαλασσαιμίας 

9. Δημιουργία σπιτιού για ενήλικες 

 (Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων /Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

 

(α) ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα/αμοιβές ειδικών και 

εμπειρογνωμόνων καθώς και για διάφορες άλλες δαπάνες που αφορούν την ετοιμασία μελετών και 

εξειδικευμένες περιπτώσεις που θα παραστεί ανάγκη να εξετασθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου.  

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 

 

(β)  ύψους €91.200 που προορίζονται να καλύψουν τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων και άλλα έξοδα 

για μελέτη, αναφορικά με τον υπολογισμό του μέσου κόστους των υπηρεσιών υγείας που 

προσφέρονται σε ευρωπαίους συνταξιούχους και στα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν 

μόνιμα στην Κύπρο καθώς και για τα μέλη της οικογένειας μισθωτού ή μη μισθωτού τα οποία δεν 

κατοικούν στο ίδιο κράτος –μέλος με αυτούς θα καλύψουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

θέματα νομοθεσίας και κανονισμών σύστασης και λειτουργίας μητρώων, και έκδοση ετήσιων 

εκθέσεων για αξιολόγηση αποτελεσμάτων του έργου για δημιουργία συστήματος παρακολούθησης 

υγείας, καθώς και αγορά υπηρεσιών για καταχώρηση δεδομένων (Data Entry Services). 

(Άρθρο 03561.3 «Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Δικαιώματα 

Εμπειρογνωμόνων») 
 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€95.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης για 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, την αγορά υπηρεσιών νοσηλευτών και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες 

που αφορούν υπηρεσίες, η παροχή των οποίων θα καταστεί αναγκαία.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €200.000 που προορίζονται να 

καλύψουν δαπάνες για εκστρατείες διαφώτισης στους πιο κάτω τομείς: 

 

1. Κάπνισμα 

2. AIDS 

3. Καρκίνος 

4. Διατροφή 
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5. Καρδιοπάθειες 

6. Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων 

7. Διαβήτης 

8. Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων 

9. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης της Υγείας στα Σχολεία 

10. Προαγωγή της Υγείας Παιδιών και Εφήβων 

11. Υγιεινή Τροφίμων, Υγιείς Πόλεις 

12. Αιμοδοσία 

13. Πρόληψη και Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

14. Λοιμώδη Νοσήματα 

15. Φροντίδα Υγείας Ηλικιωμένων  

16. Ανάγκες που προκύπτουν από Ιδιωτικούς Φορείς για Υγειονομική Διαφώτιση 

17. Παραγωγή και προβολή συνθημάτων υγείας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, στην κρατική 

έκθεση κλπ  

18. Μαστογραφικός Έλεγχος 

19. Βία στην Οικογένεια 

20. Ρευματικά Νοσήματα 

21. Ημέρα Υγείας 

22. Μικροβιακή Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά  

23. Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού 

24. Σπάνια Νοσήματα 

25. Φυματίωση 

26. Δικαιώματα του Παιδιού 

27. Μητρικός Θηλασμός 

28. Εμβολιασμοί 

29. Προαγωγή Υγείας – Διάφορα 

 

Οι πιο πάνω εκστρατείες περιλαμβάνουν την οργάνωση σεμιναρίων, διαφώτιση με τη χρήση 

ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τη διοργάνωση εβδομάδων υγείας σε συνεργασία με τους διάφορους 

συνδέσμους και άλλα. 

(Άρθρο 03710.3 «Υγειονομική Διαφώτιση και Προληπτική Ιατρική») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04001 – Ημικρατικοί Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€2.140.000 που θα καλύψουν την χορηγία έναντι του Προϋπολογισμού της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου.  

(Άρθρο 04013.2 «Χορηγία στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου»). 
 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€5.855.000 που θα καλύψουν τη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, για υπηρεσίες 

που παρέχονται στο Υπουργείο Υγείας, με βάση τη συμφωνία με ημερομηνία έναρξης 26/11/2010.  

(Άρθρο 04086.2 «Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04120 – Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.200.000 που θα καλύψουν τις 

διάφορες συνεισφορές, οι οποίες με βάση κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό 

Συμβούλιο (Αρ.Αποφ.61.712, ημερ.10/3/2005), χορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας σε διάφορους 

συνδέσμους που επιτελούν εθελοντική εργασία, και σε άλλους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα 

της υγείας. (Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €240.000 που θα καλύψουν τις 

συνδρομές στους πιο κάτω Οργανισμούς: 

   

1. Συνεισφορά στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας   

2. Διεθνής Κοινότητα Ποιοτικής Διασφάλισης (ISQUA)  

3. National External Quality Assurance Scheme           

4. Global Medical Devices Nomenclature  

5. World/Health Organization (FCTC)  

6. World/Health Organization (ICB-10)  

7. Διεθνές Δίκτυο Αιμοεπαγρύπνισης (IHN)  

 (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/ Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

 

(α)  ύψους €12.000.000 που θα καλύψουν δαπάνες για θεραπεία κυπρίων στο εξωτερικό με έγκριση 

του Ιατροσυμβουλίου. Η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό γίνεται με βάση τους Κανονισμούς που 

εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 15.5.2009.   

(Άρθρο 04383.2 «Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο Εξωτερικό») 

 

(β) ύψους €15.000.000 που θα καλύψουν τις λειτουργικές δαπάνες του Ογκολογικού                                                                                                                                                                                           

Κέντρου για το 2020, σύμφωνα με το καταπίστευμα ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 1995 μεταξύ του 

Ιατρικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

(Άρθρο 04385.2 «Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου») 

 

(γ)  ύψους €12.500.000 οι οποίες αφορούν σε εξετάσεις και θεραπείες επιδοτουμένων ασθενών, που 

δεν προσφέρονται από τα Κυβερνητικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, καθώς και για κάλυψη άλλων 

εκτάκτων αναγκών.   

(Άρθρο 04388.2  «Ιατρική Περίθαλψη στην Kύπρο») 

 

(δ)  ύψους €3.000.000 που θα καλύψουν δαπάνες για θεραπεία Κυπρίων που βρίσκονται σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης και του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

(Άρθρο 04391.2 «Δαπάνες Περίθαλψης Κυπρίων σε Χώρες Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Μεταρρυθμίσεις στον Τομέα της Υγείας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.000.000 για την 

αναδιοργάνωση και την αυτονόμηση των νοσοκομείων, μέσα στα πλαίσια προώθησης εφαρμογής του 

Γενικού Συστήματος Υγείας.  
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Έχει ήδη ψηφιστεί σε Νόμο η παροχή ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με την 

εισαγωγή Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ), που συνεπάγεται σημαντικές μεταρρυθμίσεις τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, που πρέπει να προωθηθούν και οριστικοποιηθούν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας αυτής. 

(Άρθρο 03149.3 «Άλλες Δαπάνες») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Χορηγία για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής 

Ανεπάρκειας (AIDS) 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.242.800 που αφορούν δαπάνες 

για την παραχώρηση μηνιαίου αντί ετήσιου επιδόματος, ύψους €300 στα οροθετικά άτομα μετά από 

Απ. Υπ. Συμβ. ημερ. 30/5/2018 για έγκριση του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων σε Οροθετικά Άτομα, με 

ισχύ από 1/7/2018.  

(Άρθρα 04469.2 «Μηνιαία Βοηθήματα») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 15 – Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

 Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€32.160.000, που θα καλύψουν δαπάνες για την αγορά και μεταφορά φαρμάκων και εμβολίων, 

συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που αφορούν στις εγκρίσεις της Επιτροπής Ονομαστικών 

Αιτημάτων.  

(Άρθρο 03243.2 «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα  Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€602.977 που προορίζονται να καλύψουν τα επιδόματα 36 ασκουμένων Ιατρών που θα ασκούνται προς 

€1378 βασικό μισθό το μήνα για τους δώδεκα μήνες της εξάσκησής τους. (Στο επίδομα προστίθεται, το 

εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα).  

(Άρθρο 02223.2 «Επίδομα Εξασκουμένων») 

 

Υποομάδα  Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις  

 

(1) ύψους €4.000 που προορίζονται να καλύψουν υπερωριακές αμοιβές του προσωπικού των 

Κεντρικών Γραφείων. 

 

(2) ύψους €21.000 που προορίζονται να καλύψουν την υπερωριακή αποζημίωση ιατρικού 

λειτουργού που θα καλύπτει την ιατρική μονάδα στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Ατόμων Διεθνούς 

Προστασίας Κοφίνου, με βάση την απόφαση του Υπ. Συμβ. με Αρ. 84.554 και ημερ. 14/03/2018. 

(Άρθρο 02262.2 «Κατ’ Αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 – Οδοιπορικά 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.170 

εκ των οποίων το ποσό των €3.420 προορίζεται για γενικές ανάγκες που θα προκύψουν και το υπόλοιπο 

ποσό των €4.750 προορίζεται για τα έξοδα κινήσεως των ιατρικών λειτουργών που θα καλύπτουν την 

ιατρική μονάδα στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Ατόμων Διεθνούς Προστασίας Κοφίνου, με βάση 

την απόφαση του Υπ. Συμβ. με Αρ. 84.554 και ημερ. 14/03/2018. 

(Άρθρο 03002.2 «Έξοδα Κινήσεως») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €17.575 

εκ των οποίων το ποσό των €8.075 προορίζεται για γενικές ανάγκες που θα προκύψουν εντός του 2020 

ενώ το υπόλοιπο ποσό των €9.500 προορίζεται για την εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου για τα λοιμώδη 

νοσήματα. 

(Άρθρο 03029.2 «Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα») 
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Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα  Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €214.773 

που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια των πιο κάτω υποστατικών: 

 

€ 

 Αποθήκη Αναλωσίμων Βιομηχανικής Περιοχής Στροβόλου         42.000 

 Αποθήκη Αναλωσίμων        172.773 

 Σύνολο      214.773 

(Άρθρο 03055.2 «Ενοίκια») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €28.899 

για την αποζημίωση των μελών των ομάδων εργασίας που θα συσταθεί, κατόπιν της Απ. του Υπ. Συμβ. 

με αρ. 631/2019 και ημερ. 27/3/2019, για τη δημιουργία και εφαρμογή Πρωτοκόλλων και Κλινικών 

Κατευθυντήριων Οδηγιών στον κλινικό χώρο. 

(Άρθρο 03103.2 «Επιτροπές») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1) ύψους €4.000.000 που προορίζονται να καλύψουν αναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται  στο 

Κέντρο Αίματος, στις Τράπεζες Αίματος, στο Κέντρο Θαλασσαιμίας και στο εργαστήριο 

Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής. 

(Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») 

 

(2)  ύψους €6.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες σε άλλες ιατρικές προμήθειες στο 

Κέντρο Αίματος, στις Τράπεζες Αίματος, στο Κέντρο Θαλασσαιμίας και στο εργαστήριο 

Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής. 

(Άρθρο 03253.2 «Άλλες Ιατρικές Προμήθειες») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙ΅Σ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων & Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €15.000 

που προορίζονται να καλύψουν πληρωμές που θα απαιτηθούν για συντηρήσεις των γραφειακών χώρων 

και των χώρων υγιεινής καθώς και εργασίες διαχωρισμών γραφείων.  

(Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 562 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1)  ύψους €28.500 που προορίζονται να καλύψουν τη διενέργεια εκπαιδεύσεων και  ημερίδων στην 

Κύπρο με εισηγητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, όπως, Εργαστηριακής Επιστήμης - Medical 

Laboratory Science, Σχολιατρικής εκπαίδευσης προσωπικού, Μονάδας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

στα πρότυπα, εκπαιδεύσεις του προσωπικού των Υγειονομικών Υπηρεσιών στην Εφαρμογή Συστήματος 

Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και στην Σήμανση Τροφίμων. 

 (Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

(2) ύψους €106.400 που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη των εξόδων εκπαίδευσης 

προσωπικού των κεντρικών γραφείων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Κέντρου Αίματος, των Τραπεζών Αίματος, του Κέντρου 

Θαλασσαιμίας και του εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής στο εξωτερικό.  (Συμμετοχή 

σε Συνέδρια, Ανταλλαγή Επαγγελματιών Υγείας με Κέντρα του Εξωτερικού, Συμμετοχή στις 

συναντήσεις της HOPE: Hospitals for Europe, Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων κλπ.).  

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια & Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(1)  ύψους €23.750 που προορίζονται να καλύψουν τη διοργάνωση από το Τμήμα Ιατρικών 

Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών, του Κέντρου Αίματος, των 

Τραπεζών Αίματος, του Κέντρου Θαλασσαιμίας ή του εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας και 

Ανοσογενετικής εκπαιδευτικών συνεδρίων και σεμιναρίων εντός της Κύπρου (σε θέματα 

ευαισθητοποίησης Λειτουργών Υγείας στη σωστή αντιμετώπιση ατόμων με αναπηρίες, Ιχνηλασιμότητα 

στα Τρόφιμα, Διατροφική Ισχυρισμοί και Ισχυρισμοί Υγείας κλπ)  

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

(2)  ύψους €45.600 που προορίζονται να καλύψουν τη συμμετοχή στις Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας 

της Ε.Ε. όπως π.χ. στις διάφορες Ομάδες Εργασίας για τον Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό κ.λπ. 

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε.») 

 

(3)  ύψους €148.200 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες του προσωπικού των Κεντρικών 

Γραφείων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, των Υγειονομικών 

Υπηρεσιών, του Κέντρου Αίματος, των Τραπεζών Αίματος, στο Κέντρο Θαλασσαιμίας και στο 

εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής σε ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια, αποστολές 

και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό όπως π.χ. Συνέδρια που διοργανώνονται από τον 

WHO, Ετήσιο Συνέδριο Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας κα.. 

(Άρθρο 03534.2 «Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς 

Λόγους στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις συνολικού ύψους €117.895 ως 

ακολούθως: 

 

(1) ύψους €19.000 για την διεξαγωγή επιστημονικής μελέτης (αφορούν μερική χρηματοδότηση) σε 

σχέση με τη μόλυνση του αέρα στην ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Δάλι. 

 

(2) ύψους €47.500 για μετάκληση εμπειρογνωμόνων για συγκεκριμένα θέματα ή διενέργεια μελετών 

για λοιμώδη νοσήματα 

 

(3) ύψους €47.500 για υπηρεσίες εμπειρογνώμονα για τη διεξαγωγή ελέγχου/καταγραφής για 

προσδιορισμό των δυνατοτήτων και αναγκών σε υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό που υπάρχουν 

διαθέσιμα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, για κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της 

Κύπρου στο πλαίσιο του σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην 

Κύπρο (Capacity Planning). Σκοπός είναι η δημιουργία αρχείου  με τις υποδομές του Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας. 

 

(4) ύψους €3.895 για εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανάγκες των 

Υγειονομικών Υπηρεσιών, στα πλαίσια της Σήμανσης Τροφίμων και διατροφικών ισχυρισμών. 

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις 

 

(1) ύψους €380.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών:  

 

 Μεταφορά δειγμάτων/ασκών αίματος από τα κλινικά εργαστήρια / Τράπεζα Αίματος του 

Νοσοκομείου Αρχ. Μακ. ΙΙΙ προς το Εργαστήριο (Χημείο) ή/και Τράπεζα Αίματος Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας και αντίστροφα. 

 Διαχείριση κλινικών αποβλήτων και επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων μολυσματικού και τοξικού 

χαρακτήρα του Κέντρου Αίματος 

 Για την εφαρμογή συστήματος ISO9001 στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

 Για την διεξαγωγή Γονοτυπικού Ελέγχου Ανθεκτικότητας του ιού HIV. 

 Για (1) Στατιστικολόγο για τις ανάγκες της Επιδημιολογικής Επιτήρησης. 

 Από Νομικό Σύμβουλο για ετοιμασία νομοσχεδίου για την ανακουφιστική φροντίδα 

 Από Νομικό σύμβουλο για ετοιμασία/αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα: 

- συγκεντρώσει όλες τις πρόνοιες των κανονιστικών διατάξεων σε εθνικό επίπεδο, οι 

οποίες θα καθορίζουν τις ευθύνες των ρυθμιστικών αρχών, των πληρωτών και των 

παρoχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, και θα καθορίζουν το πλαίσιο λογοδοσίας μεταξύ 

των οργανισμών του τομέα της υγείας, 

- καθιερώσει την ανάγκη για εθνικά πρότυπα και 

- συστήσει εθνική επιτροπή για τη θέσπιση προτύπων, 

στο πλαίσιο του σχεδιασμού των αναγκών και των δυνατοτήτων στον τομέα της υγείας στην 

Κύπρο (Capacity Planning). 

 Προετοιμασία των ΙΥ&ΥΔΥ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για θέματα ηλεκτρονικής Υγείας, ώστε 

να τηρούνται οι προϋποθέσεις προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα για χρησιμοποίηση της 
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το e-dispensing, e-patient summary και 

e-prescription. 

 Για υπηρεσίες συμβούλου  που θα απαιτηθεί για την αναθεώρηση/εκσυγχρονισμό του περί των 

Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμου. 

 Έκτακτες επείγουσες  ανάγκες 

 (Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

(2) ύψους €78.612 που προορίζονται να καλύψουν: 

(i)  Διαπίστευση των  Τραπεζών Αίματος, του Κέντρου Αίματος, Κέντρο Θαλασσαιμίας και 

εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής (€50.110). 

 (ii)  Αγορά Δειγμάτων για Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμό και διεξαγωγή εργαστηριακού ελέγχου 

από εργαστήρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό (€28.502). 

(Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €34.000 εκ των οποίων οι 

€30.000 προορίζονται να καλύψουν, ανάγκες σε δράσεις που θα προκύψουν στα πλαίσια συμμετοχής στο 

Κίνημα Υγιείς Πόλεις (Healthy Cities) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και οι €4.000 για 

γενικές ανάγκες που θα προκύψουν. 

(Άρθρο 03710 .3«Υγειονομική Διαφώτιση») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04120 – ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Κάτω από την ομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις συνολικού ύψους €400.000 ως ακολούθως: 

 

(α) ύψους €200.000 που προορίζονται για το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση (accreditation), στο πλαίσιο παροχής κινήτρων ενόψει του ΓεΣΥ 

Απ. Υπ. Συμβ. της 22/05/2015 με αριθμό 991/2019. 

Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων και βοήθειας υπό μορφή κυβερνητικής 

χορηγίας σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών υγείας, μέσω της εφαρμογής των προτύπων ποιότητας και της διαπίστευσης τους από 

διαπιστεύοντες / αναγνωρισμένους από το Διεθνή Οργανισμό International Society for Quality in 

Healthcare (ISQua) φορείς και σώματα.  Tο σχέδιο καλύπτει όλα τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια που θα 

συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και θα εντάξουν τις υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ. 

Η διάρκεια του σχεδίου κρίνεται σκόπιμο όπως καθοριστεί στα πέντε χρόνια, χρονική περίοδος που έχει 

χαρακτηριστεί ως μεταβατική για κάλυψη των οικονομικών ελλειμμάτων των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων 

από το κράτος, από 01/06/2019 μέχρι 31/05/2024. 

Το Σχέδιο έχει ως νομικό υπόβαθρο τους περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος 

Σημασίας – De Minimis) Κανονισμούς του 2009  και 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται.  Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την κάλυψη του κόστους της διαδικασίας 

διαπίστευσης θα ανέρχεται  στις 60.000 ευρώ ανά νοσηλευτήριο και o συνολικός προϋπολογισμός του 

σχεδίου θα είναι 3.047.500 ευρώ, για την κάλυψη της πενταετίας.  

 

(β) ύψους €200.000 που προορίζονται για το Σχέδιο Επιδότησης των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, μέσω αντικατάστασης ή/και αγοράς ιατροτεχνολογικού 
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εξοπλισμού, στο πλαίσιο παροχής κινήτρων ενόψει του ΓεΣΥ. Η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση θα 

ανέρχεται στις 200.000 ευρώ ανά νοσηλευτήριο για την τριετία.  

(Άρθρο 04135.2 «Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €20.500  που 

προορίζονται να καλύψουν συνεισφορές στους πιο κάτω Οργανισμούς: 

  € 

1. Word Marrow Donor Association 1.000 

2. Bone Marrow Donor Worldwide 3.000 

3. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανοσογενετικής (EFI) 1.500 

4. UKNEQAS 3.800 

5. International Cell Exchange Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας UCLA 1.700 

6. HOPE: Hospitals for Europe 8.500 

7. WHO (Healthy Cities) 1.000 

 Σύνολο 20.500 

(Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κ.λ.π») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.633.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Υπογόνιμων Ζευγαριών. 

(Άρθρο 04388.2 «Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο») 

 

Υποομάδα Δαπανών 04450 – Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €750.000 που 

προορίζονται να καλύψουν την επιχορήγηση αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας, σύμφωνα με σχετική 

Απόφαση του Υπ. Συμβ. με αρ. 87.724 και ημερ. 18/6/2019. 

(Άρθρο 04474.2 «Επιχορήγηση για την Αγορά Ακουστικών Βαρηκοΐας») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07401 – Ιατρικός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.000.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για εξοπλισμό  του Κέντρου Αίματος, Τραπεζών Αίματος, του 

Εργαστηρίου Ιστοσυμβατότητας και Ανοσογενετικής, της Σχολιατρικής και του Κέντρου Προστασίας 

Μητρότητας και Ευημερίας Παιδιών και άλλες υπηρεσίες που θα παραμείνουν στις Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ. 

(Άρθρο 07402.3 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού») 
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Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των κεντρικών γραφείων σε συσκευές κλιματισμού. Η 

συμπερίληψη αυξημένης δαπάνης οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης περίπου 6-8 συσκευών 

κλιματισμού (€8000).  Το υπόλοιπο ποσό (€2000) αφορά σε έκτακτες ανάγκες. 

(Άρθρο 07502.2 «Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08020 – Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €1.649.360 ως 

ακολούθως: 

(1) €1.599.366 (1.344.000 +19% ΦΠΑ)  για την ανέγερση νέου Κέντρου Αίματος.  

 

(2) €50.000 στα πλαίσια προεργασίας (π.χ. μελέτες) για την ανέγερση κτηρίου για τη νοσηλεία ατόμων 

με καταστροφικά λοιμώδη νοσήματα π.χ. ebola. 

(Άρθρο 08021.3 «Ανέγερση Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επίδομα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€370.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή. Η αύξηση της δαπάνης οφείλεται στην αλλαγή του καθεστώτος των 

υπερωριών των γιατρών με την Απόφαση του Υπ. Συμβ. στις 13/05/2015 στις αυξήσεις στα επιδόματα 

που έχουν συμφωνηθεί με τις συντεχνίες με ημερομηνία έναρξης την 01/01/2019.              

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02300 – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02301 – Μίσθωση Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €56.112 

που προορίζονται να καλύψουν το βασικό ωρομίσθιο πέντε (5) ωρομίσθιων που υπηρετούν στο 

Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, στα Τμήματα που υπάγονται στα Κεντρικά Γραφεία των 

Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 02302.2  «Ωρομίσθιο Προσωπικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΈΡΕΥΝΕΣ   

  

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €5.320 

που προορίζονται για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020, για τα Τμήματα 

του νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08020 – Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €14.000 

που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα Τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμείνουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 08023.3 «Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, πρόνοια ύψους €412.800 που προορίζεται 

να καλύψει το μηνιαίο επίδομα των €800 ανά ιατρικό λειτουργό (43 στο σύνολο), βάσει της Απ. του Υπ. 

Συμβ. με αρ. 85.753 και ημερ. 13/09/2018 για ΤΑΕΠ ΚΑΙ ΜΕΘ  :  

ΤΑΕΠ: 20 Γιατροί Χ €800Χ12 μήνες = €192.000 

ΜΕΘ:    7 Γιατροί  Χ 800 Χ 12 μήνες =€  67.200 

Aπόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 86.480 ημερομηνίας 18/12/2018 

Αναισθησιολόγοι καρδιάς :  4 Γιατροί Χ€800 Χ 12 μήνες= €38.400 

Νευροχειρουργοί               :  7 Γιατροί Χ €800 Χ 12 μήνες=€67.200 

Θωρακοχειρουργοί            :   5 Γιατροί Χ€800 Χ 12 μήνες=€48.000 

Σύνολο Ποσού    : € 412.800  

(Άρθρο 02249.2 «Επίδομα Ιατρών Ειδικής Ιατρικής») 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€3.000.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού, για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους, κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €18.620 

που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα Τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.  

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08020 – Νοσοκομεία και Ιατρικά Κέντρα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €46.900 

που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα Τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 08023.3  «Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Υγειονομικές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €230.000 ως 

ακολούθως:  

(1) €180.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού: 

1. Έλεγχος εισαγομένων τροφίμων    €120.000 

2. Έλεγχος στα οδοφράγματα  €20.000 

3. Παρακολούθηση συστήματος RASSF  €20.000 

4. Εποχιακοί έλεγχοι υποστατικών   €6.000 

5. Διαχείριση Διατροφικών Κρίσεων €5.000 

6. Έκτακτες καταστάσεις  €5.000 

7. Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις: €4.000 

                             (Συμμετοχή 2 λειτουργών στην Κρατική/Γεωργική έκθεση για 10 ημέρες) 

 (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή αμοιβή») 

 

(2) €50.000 που προορίζονται να καλύψουν τα κατ΄ αποκοπή επιδόματα υπερωριακής εργασίας που 

εκτελούν οι Επαρχιακοί Λειτουργοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές που επισκέπτονται τα λιμάνια και 

αεροδρόμια.  

(Άρθρο 02262.2 «Kατ’ αποκοπή Yπερωριακή Aμοιβή») 
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Υποομάδα Δαπανών 03050 – Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως ακολούθως: 

 

(1) €85.000 που προορίζονται να καλύψουν τα ενοίκια των πιο κάτω υποστατικών: 

 Κεντρικά Γραφεία (Γιώρκειο)                                             

 Επαρχιακό γραφείο Λευκωσίας, Εντομολογικό 

Εργαστήριο και αίθουσα εκπαίδευσης (ΕΥΡΗΚΑ)            

 Επαρχιακό γραφείο Λεμεσού (γραφεία νέο Λιμάνι)          

 (Άρθρο 03055.2 «Ενοίκια») 

 

(2)  €70.000 που προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω:  

1. Την αγορά δειγμάτων τροφίμων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Τροφίμων (Έλεγχος 

και Πώληση) Νόμου - €45.000. 

2. Την αγορά δειγμάτων, τροφίμων, σύμφωνα με τη εναρμονιστική νομοθεσία περί 

Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Κεραμικά, Υλικά σε επαφή με τρόφιμα κλπ.) - 

€10.000. 

3. Την αγορά δειγμάτων απορρυπαντικών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία  - €5.000 

4. Αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό για εξειδικευμένες αναλύσεις (αρωματικοί 

πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κλπ., σύμφωνα με νέα εναρμονιστική νομοθεσία) -  

€10.000. 

(Άρθρο 03068.2 «Δειγματοληψία αγαθών και υπηρεσιών») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03200 – Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως ακολούθως: 

 

(1) €35.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά αναλωσίμων προμηθειών και εξοπλισμού τα 

οποία χρησιμοποιούν οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές και εργάτες (πλαστικές φιάλες 

δειγματοληψίας νερού, ανταλλακτικά ψεκαστήρων, αναλώσιμα καθημερινής χρήσης κλπ.) 

Αγορά ενός ψεκαστηκού μηχανήματος ULV βαριού τύπου αξίας περί τις €12000. 

(Άρθρο 03207.2 «Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού») 

 

(2) €19.000 που προορίζονται να καλύψουν την αγορά καυσίμων και λιπαντικών για 10 

μηχανοκίνητα οχήματα του Τμήματος. Επιπλέον θα καλύψει τις ανάγκες των βενζινοκίνητων 

μηχανών ψεκασμού εντόμων και των δεντροκοπτικών μηχανών.   

(Άρθρο 03212.2 «Αγορά καυσίμων και Λιπαντικών») 

 

(3) €30.000 που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων για την ένδυση και υπόδηση 90 Υγειονομικών 

Επιθεωρητών 166 υγειονομικών εργατών. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει στολές (ρόπες άσπρες) για 

δειγματοληψία τροφίμων, σκούφους, στολές ψεκασμού και ειδικές ποδίνες για δειγματοληψία 

θαλάσσιου νερού.  (Άρθρο 03229.2 «Στολές») 

 

(4) €70.000 που προορίζονται για κάλυψη των εξόδων για την αγορά εντομοκτόνων, χορτοκτόνων, 

ποντικοφάρμακων, χλωρίνης κλπ. Οικονομική Ενίσχυση δικτύου παρακολούθησης διεισδυτικών 

στελεχών κουνουπιών (εκτίμηση για εισαγωγή τους στην Κύπρο) – μέσω των υγειονομικών 

υπηρεσιών και προς του συνεργάτες του δικτύου μας από το ΤΕΠΑΚ για αναλώσιμα, δολώματα, 

εντομοπαγίδες κλπ, (€10,000). 

(Άρθρο 03238.2 «Αγορά Εντομοκτόνων») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €15.000 ως ακολούθως: 

 

(1) €5.000 που προορίζονται για κάλυψη των δαπανών της Επαρχίας Πάφου.  

(Άρθρο 03302.2 «Συντήρηση κτιρίων γραφείων») 

 

(2) €10.000 που προορίζονται για κάλυψη απρόοπτων αναγκών οι οποίες ενδεχομένως να υπάρξουν. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €47.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα συμμετοχής των Λειτουργών του Τμήματος στις διάφορες 

Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(Άρθρο 03523.2 «Συμμετοχή σε Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07500 – Άλλα Μηχανήματα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.000 που 

προορίζονται για κάλυψη των δαπανών σχετικά με την αγορά συσκευών κλιματισμού τα οποία πιθανόν 

να κριθεί αναγκαίο να αγοραστούν κατά το έτος 2020.  

(Άρθρο 07502.2 «Αγορά και εγκατάσταση Συσκευών κλιματισμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 - ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€290.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού, για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους, κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή αμοιβή») 

 

 

 

 

 

 

 



ΚEΦΑΛΑΙΟ 2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 571 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως ακολούθως: 

 

(α) ύψους €10.500 για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα 

του νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03309.2 «Συντήρηση Νοσοκομείων») 

 

(β) ύψους €4.200 για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα 

του νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€600.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους, κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή. (Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις: 

 

(α) ύψους €7.000 για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα 

του νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03309.2 «Συντήρηση Νοσοκομείων») 

 

(β) ύψους €45.500 για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα 

του νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €3.325 που για κάλυψη 

των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του νοσοκομείου που 

παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 42 – Στέγη Αγίου Χαραλάμπους Λάρνακα 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €125.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα πιο κάτω: 

 

  Επίδομα για τη διατροφή 17 Χανσενικών 

 Πληρωμή Στέγης Ηλικιωμένων για τη διαμονή της πρώην τρόφιμου 

στη Στέγη Άγιος Χαράλαμπος (€1.200 μηνιαίως) 

  Επιχορήγηση για το μισθό του Ιερέα της Στέγης Αγ. Χαραλάμπους 

  Διάφορα  

(Άρθρο 04386.2 «Επίδομα Χανσενικών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 51 – Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€1.500.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή»)  
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €59.000 ως ακολούθως: 

(α) €45.000 για κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.  

(Άρθρο 03309.2 «Συντήρηση Νοσοκομείων») 

 

(β) €14.000 για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €49.341 για κάλυψη των 

σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του νοσοκομείου που παραμένουν 

στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 52 – Νοσοκομείο Κυπερούντας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €8.000 

που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και παραϊατρικού 

προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους, κατά την περίοδο που βρίσκονται σε 

επιφυλακή.  

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 55 – Αστικά και Αγροτικά Υγειονομικά Κέντρα Λεμεσού 
 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €7.550 που 

προορίζονται για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03433.2 «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02260 – Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€510.000 που προορίζονται να καλύψουν επιδόματα υπερωριακής απασχόλησης του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού για την πραγματική υπερωριακή εργασία τους κατά την περίοδο που 

βρίσκονται σε επιφυλακή. 

(Άρθρο 02261.2 «Υπερωριακή Αμοιβή») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03430 – Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €56.880 που 

προορίζονται για κάλυψη των σχετικών εξόδων που θα προκύψουν εντός του 2020 για τα τμήματα του 

νοσοκομείου που παραμένουν στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. 

(Άρθρο 03453.2 «Συντήρηση Άλλων Μηχανημάτων και  Εξοπλισμού») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €42.370 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για συμμετοχή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας 

Υγείας στα πιο κάτω ερευνητικά προγράμματα: 

 

                     € 

 JA2018 9.025 

 JAHEE 17.100 

 JAMS                                       16.245 

 Σύνολο 42.370 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ & ΣΧ. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05001 – Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €613.481 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες εντός του έτους 2020 για συμμετοχή των Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο Έργο «ΟΞΥΓΟΝΟ» του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. 

(Άρθρο 05142.3 «Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€1.079.659 που προορίζονται να καλύψουν το βασικό μισθό που προκύπτει από την απασχόληση 

έκτακτου προσωπικού, το οποίο θα καλύπτει έκτακτες ανάγκες (οι οποίες δεν αφορούν όμως επέκταση 

υπηρεσιών) που προκύπτουν για την αντικατάσταση προσωπικού κατά την απουσία τους με μακροχρόνια 

άδεια απουσίας, άδεια ασθενείας και άδεια τοκετού, ως ακολούθως: 

 

1. Οδοντιατρικοί Λειτουργοί μέχρι 66 ανθρωπομήνες   

2. Βοηθοί Οδοντιατρείου μέχρι 36 ανθρωπομήνες   

3. Τεχνικοί Οδοντιατρικού Εργαστηρίου μέχρι 48 ανθρωπομήνες 

 (Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες») 

 

 
ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €85.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες: 

 

1. Οδοντιατρική περίθαλψη που προσφέρεται από ιδιώτες oδοντίατρους σε μαθητές 

των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια συνεργασίας των Οδοντιατρικών 

Υπηρεσιών με ιδιώτες οδοντιάτρους.     

2. Οδοντιατρικές εξετάσεις και θεραπείες όπως ορθοδοντική που δεν παρέχονται από 

κυβερνητικά ιδρύματα. 

 

Οι πιο πάνω δαπάνες γίνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που εγκρίθηκαν με την επιστολή του Υπουργείου 

Οικονομικών με αρ. φακ. Υ.O. 22.04.2/98 και ημερομηνία 21 Απριλίου, 1998 η οποία διέπει τα πιο κάτω:  

 

1. Τα παιδιά της Ε΄ Τάξης όλων των δημοτικών σχολείων που θα επιλέγονται, θα εξετάζονται από 

κυβερνητικούς οδοντίατρους, οι οποίοι θα καταγράφουν τα ευρήματα και το είδος θεραπείας σε 

ειδικό έντυπο εις διπλούν – το ένα θα δίδεται στα παιδιά μέσω του σχολείου και το άλλο θα 

κρατείται στις οδοντιατρικές υπηρεσίες για το σχετικό έλεγχο με το τιμολόγιο του ιδιώτη 

οδοντίατρου.  Οι γονείς δύνανται να επιλέγουν τον οδοντίατρο της προτίμησής τους. 

 

2. Όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη που προσφέρεται από ιδιώτες οδοντίατρους σε 

μαθητές των δημοτικών σχολείων στα πλαίσια συνεργασίας των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών με 

ιδιώτες οδοντίατρους, οι ιδιώτες οδοντίατροι  προσφέρουν θεραπευτική εργασία που θα 

υποδείξει ο κυβερνητικός οδοντίατρος σε τιμές που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας σε 

συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά περιορίζεται στα πιο κάτω: 
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   α.  Ακτινογραφίες ενδοστοματικές 

   β.  Εμφράξεις  

   γ.  Εξαγωγές 

   δ.  Ενδοδοντική θεραπεία και έμφραξη 

   ε.  Ανασυστάσεις  

   

   3. Η αμοιβή των ιδιωτών οδοντιάτρων θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ των δύο τιμοκαταλόγων, 

δηλαδή του κυβερνητικού και εκείνου του Παγκύπριου Συλλόγου Οδοντιάτρων για αυτά τα 

περιστατικά.   Θα πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση του προγράμματος έτσι ώστε οι εγκρίσεις 

να μην υπερβαίνουν το εγκριθέν στον Προϋπολογισμό ποσό. 

(Άρθρο 04388.2 «Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07401 – Ιατρικός Εξοπλισμός 

 

 Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€211.000  που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την αγορά του πιο κάτω ιατρικού εξοπλισμού: 

 

1. Οδοντιατρικές Μονάδες  

2. Ψηφιακά ακτινογραφικά συστήματα στα κύρια Ιατρικά Κέντρα 

3. Αναλογικά ακτινογραφικά συστήματα για περιφερικά Κέντρα 

3. Κλίβανοι Αποστείρωσης Εργαλείων  

4. Φορητά Αυτόκαυστα  

5. Περιφερικό Εξοπλισμό για ενίσχυση όλων των Ιατρείων Παγκύπρια. 

6. Εργαλεία χειρός (ανιχνευτήρες κ.λ.π) για ενίσχυση όλων των Ιατρείων 

Παγκύπρια. 

(Άρθρο 07402.3 «Αγορά Ιατρικού και Άλλου Εξοπλισμού») 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2205 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – ΄Αλλα Λειτουργικά ΄Εξοδα 

         

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€15.200 για φιλοξενία συνέδρων στην Κύπρο για τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Valletta 

Technical Committee (VTC) και Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI). 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία»)          

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03460 – Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις  ύψους €37.000 

που προορίζονται να καλύψουν συμβατική υποχρέωση για συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού 

των κεντρικών γραφείων και των φαρμακείων των νοσοκομείων.    

(Άρθρο 03461.2 «Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€14.250 που προορίζονται να καλύψουν την εκπαίδευση του προσωπικού για την εφαρμογή της 

νομοθεσίας για την ιατρική κάνναβη. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 

 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€33.250 που προορίζονται να καλύψουν την εκπαίδευση του προσωπικού στους πιο κάτω τομείς: 

 

 GMP (Good Manufacturing Practice) €8.360 

 Pharmacovigilance (Φαρμακοεπαγρύπνηση) €8.360 

 Iατρική Κάνναβη €8.360 

 Φαρμακορρύθμιση €8.170 

(Άρθρο 03503.3 «Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο εξωτερικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€4.750 που προορίζονται να καλύψουν τη συντήρηση του συστήματος ISO του Τομέα 

Φαρμακορύθμισης. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04200 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04260 – Άλλες Επιχορηγήσεις 

                   

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€50.000 που προορίζονται να καλύψουν  το κόστος εφαρμογής του Σχεδίου Επιδότησης / Συμπληρωμής 

Φαρμάκων που δεν θα περιληφθεί στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (Εξωσωματική Γονιμοποίηση). 

(Άρθρο 04288.2 «Σχέδιο Επιδότησης/Συμπληρωμής Φαρμάκων») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

     

    Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €490.000 που 

προορίζονται να καλύψουν: 

 

 (α) συμβατική υποχρέωση προς τον εργολάβο του Έργου διαμόρφωσης του Φαρμακευτικού 

Εργαστηρίου σε κεντρικά γραφεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ύψους €80.000 το οποίο αποτελεί 

το 1/12 του 30% της αξίας του συμβολαίου.  Το 30% της αξίας θα κατανεμηθεί σε 12 χρόνια. (Αξία 

συμβολαίου €2.836.000 + Φ.Π.Α.), 

 

    (β) Διαχωρισμός υφιστάμενου χώρου αποθήκης, σε γραφεία λόγω αύξησης του προσωπικού 

€300.000, 

    

    (γ) Δημιουργία νέου αποθηκευτικού χώρου λόγω διαμόρφωσης του υφιστάμενου σε γραφεία €90.000, 

 

  (δ) Διάφορα αξίας €20.000. 

 (Άρθρο 08004.3 «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων») 
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία  

  

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ύψους 

€101.000 που προορίζονται να καλύψουν τα απαραίτητα έξοδα διασφάλισης ποιότητας 

διαπίστευσης, επιτήρησης από τον φορέα διαπίστευσης και εξόδων διακρίβωσης εξοπλισμού, 

αγορά πιστοποιημένων υλικών αναφοράς, προτύπων αναφοράς και συμμετοχής σε 

διεργαστηριακούς ελέγχους δεξιότητας των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα 

οποία είναι υποχρεωμένα να είναι διαπιστευμένα. 

(Άρθρο 03622.2 «Τέλη Διαπίστευσης, Επιτήρησης, Διακρίβωσης και Ελέγχου Ποιότητας») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτεινόμενες πιστώσεις ως 

ακολούθως: 

 

(α) ύψους €38.000 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για συμμετοχή του 

προσωπικού στις Επιτροπές της Ε.Ε. οι οποίες έχουν αυξηθεί με νέες επιτροπές όπως η Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων για Ισοτοπικές Αναλύσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οίνων και Επιτροπής για 

Ουσίες Προτεραιότητας στα νερά. Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων είναι ανακτήσιμο. 

(Άρθρο 03523.2 « Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε») 

 

 (β) €8.550 που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για  συμμετοχή του προσωπικού σε 

διεθνή συνέδρια/ εργαστήρια κ.λπ. όπου με ομιλίες ή αναρτήσεις προβάλλεται το 

επιστημονικό/ερευνητικό έργο του ΓΧΚ και γενικά η έρευνα στην Κύπρο.  Επίσης δίδεται η 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και 

της τεχνολογίας, της δικτύωσης του ΓΧΚ καθιστώντας το ικανό στην έγκαιρη αντιμετώπιση των 

νέων κινδύνων. 

(Άρθρο 03534.2 «Ναύλα & Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για 

Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03551 – Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €76.950 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για την υλοποίηση προληπτικών ερευνητικών 

προγραμμάτων εργοδοτώντας επιστημονικό προσωπικό. Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο  τη 

διερεύνηση τοπικών προβλημάτων, ασφάλειας τροφίμων, περιβάλλοντος κ.λ.π. που προκύπτουν 

και έχουν άμεση σχέση με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου και τις συνήθειες των Κύπριων 

καταναλωτών.  

(Άρθρο 03554.3 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων για Ετοιμασία Μελετών») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για το πρόγραμμα της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης 

«Human Biomonitoring» HBM 4 EU, που σκοπό έχει τον έλεγχο της έκθεσης του ανθρώπου σε 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία.  

(Άρθρο 05859.3 «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05890 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05891 – Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς 

η/και Άλλες Πηγές 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €125.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες για τα πιο κάτω προγράμματα: 

  € 

1. "AgroFOOD" 55.000 

2. "NatCySoap" 20.000 

3. Νpscy Driving (νέα συνθετικά ναρκωτικά)                                                          50.000 

 Σύνολο 125.000 

(Άρθρο 05892.3 «Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες 

Πηγές») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 07400 – ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 07460 – Εργαστηριακός Εξοπλισμός 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €500.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που 

χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια επί 24ώρου βάσεως, καθώς επίσης και την αγορά εξοπλισμού για 

κάλυψη νεών αναγκών ως ακολούθως 

 

A/A Αντικαταστάσεις Τιμή € με 

ΦΠΑ 

1 Ζυγός 4 δεκαδικών με εκτυπωτή και Ionizer 4.000 

2 Mικροφυγόκεντρος 4.000 

3 Orbital shaker 4.500 

4 Ζυγός τεσσάρων δεκαδικών  2.500 

5 UPLC/MS-MS 271.000 

6 Elix Advantages Water Purification system  15.000 

7 Αντλία Αέρα 6.000 

8 Incubator 5.000 

9 Ανιχνευτής φθορισμού 15.000 

 Σύνολο 327.000 
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A/A Νέες ανάγκες Τιμή € με 

ΦΠΑ 

1 Συμπυκνωτής Αζώτου 4.000 

2 Zymark συσκευή εξάτμισης 15.000 

3 T 18 digital ULTRA-TURRAX®  3.500 

4 Head- space -GC-MS 120.000 

5 Λουτρό υπερήχων 2.500 

6 Microplate washer 5.000 

7 Automated DNA Purification System 23.000 

 Σύνολο 173.000 

(Άρθρο 07463.3 «Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 70 – Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €123.500 που 

προορίζονται να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες:  

 

  
€ 

(1) Αγορά υπηρεσιών για διαχείριση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων 

προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. 

10.450 

(2) Αγορά υπηρεσιών για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του 

προγράμματος Τransition Food συμβατική υποχρέωση με την Ε.Ε. και 

σχετική Απ. του Υπ. Συμβ. με αρ. 66.743 και ημερ. 6/2/08. 

80.750 

(3) Αγορά υπηρεσιών για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 

Ύδατα (2000/60/ΕΕ) και των θυγατρικών οδηγιών και εκτελεστικών 

αποφάσεων της Ε.Ε.  

15.200 

(4) Αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό. 17.100 

 Σύνολο 123.500 

(Άρθρο 03583.3 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 - Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €226.000 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την υλοποίηση των πιο κάτω δραστηριοτήτων ή/και 

προγραμμάτων:  
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Α/Α Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τιμή € με 

ΦΠΑ  

 

1 Συμμετοχή σε Δραστηριότητες των εργαστηρίων ΑΝΑΦΟΡΑΣ EU-

RLs της Ε.Ε. 

39.000 

2 EFSA Networks και άλλα πλήρως ανακτώμενα  15.000 

3 Δράση ως Focal Point of EFSA 40.000 

4 EUROMIX Project with Horizon 2020 10.000 

5 Food Poisoning from Ciquatera Toxins 6.000 

6 CAP (Central Authorised Programme) testing 6.000 

7 Eurobiotox 10.000 

8 "Black Gold" 100.000 

 Σύνολο  226.000 

(Άρθρο 03525.3 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης») 
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	0203 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	0301 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	0302 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
	0303 – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
	0304 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
	0305 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
	0306 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
	0307 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	0308 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
	0309 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
	0310 – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	0311 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΓεΣΥ)
	0312 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
	0322 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ TΟΥΡΙΣΜΟΥ
	0323 – ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
	1101 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1102 – ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
	1103 – ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
	1104 – ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ
	1201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1202 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
	1204 – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	1205 – ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ
	1206 – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ
	1207 – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ
	1208 – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
	1210 – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
	1211 – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	1212 – ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	1213 – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	1301 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
	1302 – ΦΥΛΑΚΕΣ
	1303 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
	1304 – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	1305 – ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
	1401 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1402 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
	1404 – ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ
	1405 – ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
	1501 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1502 – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	1503 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
	1504 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
	1505 – ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
	1506 – ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
	1509  – ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
	1510 – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	1601 –  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1602 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
	1603 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
	1604 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
	1605 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
	1606 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ
	1607 – ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
	1608 - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
	1609 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
	1610 – ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
	1611 – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
	1612 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ
	1613 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
	1614 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
	1701 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1702 – ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	1801 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	1803 – ΤΕΛΩΝΕΙΑ
	1804 – ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
	1805 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	1807 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	1808 – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
	1809 – ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
	1821– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
	1822 – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
	1901 – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	1902 – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
	2001  –  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	2002 – ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	2003 – ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	2004 – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
	2005 – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	2006 – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
	2007 – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
	2008 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	2009 – ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
	2010  – ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
	2101  – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ
	2102 – ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
	2105 – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
	2108 – ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
	2109 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
	2111 – ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	2112 – ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
	2113 – ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	2201 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
	2202 – ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
	2204 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	2205 – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	2206 – ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ



