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Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ)                                                                                                                                                    Ν. 38(IΙ)/2014 
Αρ. 4262, 16.5.2014                               
     Ο περί Προϋπολογιζμού ηοσ Ανοικηού Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ ηοσ 2014 Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι με 
δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ σνηάγμαηος. 

 

Αξηζκφο 38(IΙ) ηνπ 2014 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΛΗΓΔΙ ΣΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΜΙΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ 

 

Πξννίκην. 
194 ηνπ 1987 
318 ηνπ 1987 
  52 ηνπ 1988 
  69 ηνπ 1989  
186 ηνπ 1991 

 19(Ι) ηνπ 2001 
35(Ι) ηνπ 2012. 

ΔΠΔΙΓΗ κε βάζε ην άξζξν 3 ησλ πεξί Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Φήθηζηο 
Πξνυπνινγηζκψλ) Νφκσλ ηνπ 1987 έσο 2012, ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο απηνχ, θαηαξηίδνληαη θαη 
ππνβάιινληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ 
αλαθέξεηαη ζ’ απηφλ, 

 
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ είλαη αλαγθαία ε πξφβιεςε γηα εθείλεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη γίλεη πξφβιεςε ή δελ ζα γίλεη 
ηέηνηα αξγφηεξα απφ νπνηνδήπνηε λφκν, 

 
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ πεξαηηέξσ είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ λέσλ ζέζεσλ, 

 
          Η Βνπιή ησλ Αληηπξφζσπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο: 

πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1.  Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Κχπξνπ ηνπ 2014 Νφκνο ηνπ 2014. 

Έγθξηζε 
Πιεξσκήο απφ 
ην Σακείν ηνπ 
Αλνηθηνχ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ πνζνχ 
χςνπο 
€14,128,000 γηα 
ηε ρξήζε ηνπ 
έηνπο πνπ ιήγεη 
ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 
2014. 

2. Δπηπξνζζέησο ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ήδε πξνυπνινγηζζεί λφκηκα γηα ηε ρξήζε ηνπ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ή πνπ ζα πξνυπνινγηζζνχλ αξγφηεξα λφκηκα γηα ηε ρξήζε απηή, εγθξίλεηαη 
φπσο δηαηεζεί απφ ην Σακείν ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ρξήζε 
ηνπ έηνπο πνπ ιήγεη ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 πνζφ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δεθαηέζζαξα εθαηνκκχξηα 

θαη εθαηφ είθνζη νθηψ ρηιηάδεο επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ γηα ηελ πεξίνδν απηή. 

Δηδίθεπζε ησλ 
πνζψλ πνπ ζα 
δαπαλεζνχλ.  
Πξψηνο Πίλαθαο. 

3. Σν πνζφ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην  άξζξν 2 πην πάλσ, ρνξεγείηαη σο εηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Γειηία Γαπαλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
Πξψην Πίλαθα. 

 
Υξεζηκνπνίεζε 
ηνπ 
πεξηζζεχκαηνο 
νξηζκέλσλ 
άξζξσλ γηα ηελ 
θάιπςε 
ειιείκκαηνο 
άιισλ Άξζξσλ 
θάησ απφ ην ίδην 
Κεθάιαην. 
Πξψηνο Πίλαθαο. 

4.-(1) Σεξνπκέλσλ  ησλ δηαηάμεσλ ηεο δεχηεξεο ησλ πην θάησ επηθπιάμεσλ, εθφζνλ ην νιηθφ πνζφ 

πνπ ζα δαπαλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ αλαθέξνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη θάησ απφ 
θάζε Άξζξν ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα δε ζα ππεξβεί ην νιηθφ πνζφ πνπ ρνξεγείηαη  κε ην Νφκν απηφ, σο 
εηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο θαη ζθνπνχο, αληίζηνηρα, νπνηνδήπνηε πεξίζζεπκα 
πξνθχπηεη απφ νπνηνδήπνηε Άξζξν γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο θαη ζθνπνχο, είηε απφ ηελ 
εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ πάλσ ζην ελ ιφγσ Άξζξν, είηε γηαηί ην πνζφ πνπ ςεθίζηεθε γηα ην ελ ιφγσ 

Άξζξν ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ απαηηήζεθε θαη δαπαλήζεθε κε βάζε ην Νφκν απηφ ζε ζρέζε κε ην ελ 
ιφγσ Άξζξν, δχλαηαη, κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Κχπξνπ, λα δηαηεζεί θαη δαπαλεζεί γηα ηελ θάιπςε ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε Άξζξνπ ηνπ ίδηνπ 
Κεθαιαίνπ ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα: 

 
     Ννείηαη φηη, ε κεηαθνξά νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο δχλαηαη λα επηηξαπεί απφ Κεθάιαην ζε 
Κεθάιαην ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα γηα ηελ θάιπςε ειιείκκαηνο άιισλ Άξζξσλ, κφλν θαηφπηλ γξαπηήο 
ζπγθαηάζεζεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο χζηεξα απφ θαηάζεζε πξνο απηήλ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ επαξθή δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία: 
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     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε πάλσ ζηηο ππνθαηεγνξίεο «Απνδνρέο 

Πξνζσπηθνχ», «Οδνηπνξηθά» θαη «Έμνδα Λεηηνπξγίαο», ησλ Κεθαιαίσλ 1 θαη 2 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα 
δελ κπνξεί λα δηαηεζεί θαη δαπαλεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε πνζνχ πνπ 
δαπαλήζεθε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ππνθαηεγνξηψλ ή πάλσ ζε νπνηνδήπνηε 
άιιν Άξζξν ηνπ ίδηνπ Κεθαιαίνπ, αιιά νχηε νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε άιιν 
Άξζξν ηνπ ίδηνπ Κεθαιαίνπ κπνξεί λα δηαηεζεί θαη δαπαλεζεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο 
νπνηνπδήπνηε πνζνχ, νπνηαζδήπνηε ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ ππνθαηεγνξηψλ: 

 
     Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε, απφ παξάιεηςε εθηειέζεσο νπνηαζδήπνηε 
ππεξεζίαο ή ζθνπνχ, δε ζα ζεσξείηαη σο εμνηθνλφκεζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 
     (2)  Δάλ δελ ππάξρνπλ εμνηθνλνκήζεηο φπσο πξνλνείηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ απηνχ, 
δχλαηαη, κε ηελ έγθξηζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, λα 
κεηαθεξζνχλ πηζηψζεηο απφ ην Άξζξν 501 «Με Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ» ηνπ 
Κεθαιαίνπ 5 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα θαη λα δαπαλεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο νπνηνπδήπνηε 
πνζνχ πνπ δαπαλήζεθε απφ νπνηνδήπνηε Άξζξν ησλ Κεθαιαίσλ ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα: 

 
     Ννείηαη φηη, νπδεκία κεηαθνξά πηζηψζεσλ δχλαηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην Άξζξν 501 «Με 
Πξνβιεπφκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθφ» γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη εθ ησλ 
πξνηέξσλ ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο χζηεξα απφ θαηάζεζε 
πξνο απηήλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ επαξθή δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ λα ην 
ππνζηεξίδνπλ. 

 
     Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, νπνηεζδήπνηε πηζηψζεηο ζην Άξζξν 503 «Γαπάλεο απφ Υξεκαηνδνηήζεηο 

γηα Δμσηεξηθά Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα»  ηνπ Κεθαιαίνπ 5 ηνπ Πξψηνπ Πίλαθα σο επίζεο ζην 
Άξζξν 315 «Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ρέδηα» θαη ζην Άξζξν 316 «πκκεηνρή ζε 
Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» κπνξνχλ λα δαπαλεζνχλ κφλν γηα ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίζηεθαλ θαη θακία κεηαθνξά πεξηζζεχκαηνο δε ζα 
γίλεηαη απφ ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν Άξζξν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 
   (3)  Κάζε ππέξβαζε θνλδπιίσλ θαηά παξάβαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηα εδάθηα (1) 
θαη (2) ζεσξείηαη φηη δελ έγηλε λφκηκα θαη νη ιεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα απφ ηα 
νπνία έγηλε ε ππέξβαζε θαζίζηαληαη πξνζσπηθά ππεχζπλνη γηα θάζε ππέξβαζε πνπ δηελεξγήζεθε ή 
πνπ ζα δηελεξγεζεί. 

 
   (4) Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θάησ απφ νπνηνδήπνηε Άξζξν θαη Κεθάιαην 
ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ηελ απαζρφιεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπληαμηνχρνπ πξνζψπνπ: 

 
    Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε 
ζπληαμηνχρσλ πξνζψπσλ- 

 
   (α)  ηα νπνία δε ζπκπιήξσζαλ ην 60

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο, 

 
   (β)  ηα νπνία απαζρνινχληαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε εηδηθνχ λφκνπ, 

 
   (γ)  ζε πεξίπησζε πνπ δε δεκηνπξγείηαη  ππαιιειηθή ζρέζε· θαη 

12(Ι) ηνπ 2006 
  91(Ι) ηνπ 2010 
  40(Ι) ηνπ 2011 
176(Ι) ηνπ 2011 
75(Ι) ηνπ 2012. 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
30.4.2004. 

   (δ) ησλ νπνίσλ γίλεηαη κίζζσζε ππεξεζηψλ δπλάκεη ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκφζησλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
Νφκνπ ηνπ 2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή ησλ πεξί ηεο χλαςεο 
πκβάζεσλ (Πξνκήζεηεο,  Έξγα θαη Τπεξεζίεο) (Οξγαληζκνί Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Κνηλφηεηεο) 
Καλνληζκψλ ηνπ 2004, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 
   (5) Όινη νη φξνη, νη ηίηινη ζέζεσλ ή άιιε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Νφκνπ 
απηνχ δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ή δηαθνξνπνηεζνχλ κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ρσξίο 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ απηνχ. 

 
   (6) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 165 θαη 167 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ παξφληνο 
Νφκνπ, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εκβάδνληαη ή εηζπξάηηνληαη νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθά πνζά γηα 
πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ θαη/ή πξνγξακκάησλ θαη/ή ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ 
Κνηλνηηθνχο Πφξνπο, ηα πνζά απηά θαηαηίζεληαη ζην Σακείν ηνπ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη 
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ζε πίζησζε θνλδπιίσλ εζφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ·  ε ζρεηηθή  δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
ζθνπψλ θαη/ή πξνγξακκάησλ θαη/ή ηε ζπγρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ Κνηλνηηθνχο Πφξνπο γηα ηα νπνία 
ην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ έρεη εκβαζζεί ή εηζπξαρζεί, ρξεψλεηαη ζε θαηάιιειν Άξζξν ή 
Άξζξα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

Γεκηνπξγία 
λέσλ ζέζεσλ.  
Γεχηεξνο 
Πίλαθαο. 
 
 
 
 
 

Μείσζε 
θιηκάθσλ 
 εηζδνρήο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλαζηνιή 
πιήξσζεο 
θελψλ ζέζεσλ 
πξψηνπ 
δηνξηζκνχ/ 
εθινγήο,  
πξναγσγήο/ 
αλέιημεο θαη 
πξψηνπ 
δηνξηζκνχ/ 
εθινγήο θαη 
πξναγσγήο/ 
αλέιημεο. 

5.-(1) Οπδεκία λέα ζέζε δεκηνπξγείηαη κε ηνλ παξφληα Νφκν, φπσο εκθαίλεηαη ζην Γεχηεξν Πίλαθα.   

 

   

 (2) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, δελ επηηξέπεηαη ε πιήξσζε θελψλ 
ζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν, νη νπνίεο παξακέλνπλ θελέο γηα πέληε ζπλερή 
ρξφληα θαη άλσ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη αξκνδίσο αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο πιήξσζήο ηνπο. 

 

6.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ πνπ ξπζκίδεη ηε 

κηζζνδνζία ησλ δεκφζησλ ζέζεσλ, πξφζσπα πνπ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο Νφκνπ θαη ζην εμήο δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο Πξψηνπ Γηνξηζκνχ ή Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη 
Πξναγσγήο ζηηο θαηψηεξεο ζέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 
παξφληα Νφκν ή πξνζιακβάλνληαη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε ή κε ζχκβαζε γηα εθηέιεζε θαζεθφλησλ 
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηψηεξεο ζέζεηο ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζα ιακβάλνπλ, 
θαηά ηα δχν πξψηα έηε ηεο ππεξεζίαο ή απαζρφιεζήο ηνπο, εηήζην βαζηθφ κηζζφ αλάινγα κε ηελ 
Κιίκαθα έθαζηεο ζέζεο φπσο δεηθλχνληαη ζην Παξάξηεκα - Μηζζνδνηηθέο Κιίκαθεο, ην 
πξνζαξηεκέλν ζην ηέινο ησλ Γειηίσλ Γαπαλψλ. 

 

(2) Με ηε ζπκπιήξσζε είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ ππεξεζίαο ή απαζρφιεζεο ζηνπο ππφ 
αλαθνξά βαζηθνχο κηζζνχο, ν εξγνδνηνχκελνο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο Κιίκαθαο ηεο 
ζέζεο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο ή ζε ζεκείσζε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ: 

 

Ννείηαη φηη, ε πην πάλσ ξχζκηζε δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε: 

 

(α) ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ κφληκε ζέζε θαη δηνξίδνληαη ή πξνάγνληαη ζε άιιε ζέζε ή 
απνζπψληαη γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, 

 

(β) έθηαθηνπ ή κε ζχκβαζε πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη δηνξίδεηαη ζε ζέζε, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη κεηά ηελ ελ 
ιφγσ εκεξνκελία δηαθνπή ηεο έθηαθηεο ή κε ζχκβαζε ππεξεζίαο ηνπ. 

 

7.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ  εθδηδφκελσλ 

θαλνληζκψλ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ιήγεη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014, αλαζηέιιεηαη ε πιήξσζε ζέζεσλ 

πξψηνπ δηνξηζκνχ/εθινγήο, πξναγσγήο/αλέιημεο θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ/εθινγήο θαη 
πξναγσγήο/αλέιημεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα Νφκν θαη νη νπνίεο ζα θελσζνχλ ή νη 
νπνίεο είλαη θελέο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ αλεμάξηεηα ηνπ εάλ 
έρεη αξρίζεη ε δηαδηθαζία πιήξσζήο ηνπο, εθηφο εάλ: 

 

 

 

 

 

      (α) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, απνθαζίζεη ηελ εμαίξεζε 
ηεο αλαζηνιήο πιήξσζεο ζέζεο πξψηνπ δηνξηζκνχ/εθινγήο ή πξναγσγήο/αλέιημεο ή 
πξψηνπ δηνξηζκνχ/εθινγήο θαη πξναγσγήο/αλέιημεο θαη παξαπέκςεη ην ζέκα ζην Τπνπξγηθφ 
πκβνχιην γηα απφθαζε· θαη 

 

      (β) ελεκεξσζεί γηα ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο θαη εμαζθαιηζηεί 
ε γξαπηή ζπγθαηάζεζή ηεο: 
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     Ννείηαη φηη, εάλ ε Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ θαηάζεζε 
ελψπηφλ ηεο, θάζε απφθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα εμαίξεζε ηεο αλαζηνιήο πιήξσζεο 
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ζέζεσλ δελ εθθξάζεη ηε δηαθσλία ηεο γηα ηελ εμαίξεζε ηεο αλαζηνιήο απηήο, 
ηφηε ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή. 

 
 

 
   (2) Θέζεηο, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ αλαζηάιζεθε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1) θαη δελ 
έρνπλ δεκνζηεπηεί, δεκνζηεχνληαη ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αλαζηνιήο ή ηελ άξζε ηεο 
αλαζηνιήο δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

Απαγφξεπζε 
πξνζιήςεσλ 
γηα θάιπςε 
εθηάθησλ 
αλαγθψλ. 

8. Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζε ηζρχ λφκνπ ή 

θαλνληζκψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, νπδεκία δαπάλε δηελεξγείηαη γηα ηελ πξφζιεςε 
εξγνδνηνχκελσλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαη πξνζψπσλ γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ πάλσ 
ζε δεθαπελζήκεξε βάζε: 

 
    Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επεξεάδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ 
αλαλέσζε ζπκβνιαίσλ ππεξεηνχλησλ εθηάθησλ ππαιιήισλ ή πξνζψπσλ ή σξνκίζζηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε επνρηαθψλ ή εθηάθησλ αλαγθψλ. 

Λεηηνπξγνί 
ππεχζπλνη γηα 
ηελ είζπξαμε 
εζφδσλ. 
πκπιήξσκα. 

9. Οη Λεηηνπξγνί πνπ αλαθέξνληαη ζην πκπιήξσκα νξίδνληαη σο νη Λεηηνπξγνί πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ είζπξαμε εζφδσλ. 

Λεηηνπξγνί πνπ 
αζθνχλ έιεγρν 
πάλσ ζηα 
θνλδχιηα. 
πκπιήξσκα. 

10. Οη Λεηηνπξγνί πνπ αλαθέξνληαη ζην πκπιήξσκα νξίδνληαη σο νη Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ 

έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα. 

 

 
 

Φνξνιφγεζε 
Δπηδνκάησλ. 

11. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, ηα επηδφκαηα 

γξακκαηεηαθψλ ππεξεζηψλ, παξαζηάζεσο θαη θηινμελίαο ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο. 

Απαγνξεχεηαη ε 
δηελέξγεηα 
δαπάλεο γηα 
απαζρφιεζε κε 
νπνηνδήπνηε 
ηξφπν 
ζπληαμηνχρνπ 
πξνζψπνπ. 

97(Ι) ηνπ 1997 
3(Ι) ηνπ 1998 

77(Ι) ηνπ 1999 
141(Ι) ηνπ 2001 

69(Ι) ηνπ 2005 
37(Ι) ηνπ 2010 
94(Ι) ηνπ 2010 
31(Ι) ηνπ 2012 

131(Ι) ηνπ 2012. 

12. Απαγνξεχεηαη ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε δαπάλεο θάησ απφ νπνηνδήπνηε Άξζξν θαη 

Κεθάιαην ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα ηελ απαζρφιεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζπληαμηνχρνπ 
πξνζψπνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσλ Νφκνπ ηνπ 1997, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη: 

 
    Ννείηαη φηη ε δηάηαμε ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ απαζρφιεζε 
ζπληαμηνχρσλ πξνζψπσλ: 

 
(α) ζε πνιηηεηαθφ αμίσκα, 

 
(β) ηα νπνία δελ ζπκπιήξσζαλ ην 64

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο, 

 
(γ) ηα νπνία απαζρνινχληαη δπλάκεη νπνηνπδήπνηε εηδηθνχ λφκνπ, 

 
(δ) ζε πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγείηαη ππαιιειηθή ζρέζε, θαη 
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12(Ι) ηνπ 2006 
91(Ι) ηνπ 2010 
40(Ι) ηνπ 2011 

176(Ι) ηνπ 2011 
75(Ι) ηνπ 2012. 

(ε) ησλ νπνίσλ γίλεηαη ζχκβαζε ππεξεζηψλ δπλάκεη ηνπ πεξί πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
Νφκνπ ηνπ 2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  

 
 

Αλαπξν-
ζαξκνγή  
ηνπ χςνπο 
ησλ απνιαβψλ. 

13.-(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ πνπ ξπζκίδεη 

ζέκαηα κηζζνδνζίαο, ν κηζζφο ή ε αληηκηζζία ή ε απνδεκίσζε ή ε ρνξεγία ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ 
ειηθία ησλ εμήληα ηξηψλ (63) εηψλ θαη νη νπνίνη είλαη δηθαηνχρνη αλαινγηθήο ζχληαμεο απφ ην Σακείν 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, κεηψλεηαη θαηά ην χςνο ηεο αλαινγηθήο ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε 
ππεξεζία κέρξη ηεηξαθφζηνπο (400) κήλεο ζηελ θξαηηθή ππεξεζία, αλάινγα κε ηελ ππεξεζία έθαζηνπ 
αμησκαηνχρνπ ή ππαιιήινπ. 

 
(2) Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα ηελ άξζε αλσκαιηψλ θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο ξχζκηζεο. 
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ΤΓΚΔΦΑΛΑΙΧΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΟΓΧΝ 

 

     

Έζοδα καηά Κεθάλαιο 

Προϋπολογιζμός 
2012 

Προϋπολογιζμός 
2013 

Προϋπολογιζμός 
2014 

ΕΤΡΩ ΕΤΡΩ ΕΤΡΩ 

1 Γεληθή Κξαηηθή Υνξεγία 6,440,000 6,375,000 5,737,510 

2 Γίδαθηξα θαη Γηαρεηξηζηηθή ρξέσζε* 4,353,241 4,751,838 5,741,622 

3 Δηδηθή Κξαηηθή Υνξεγία ** 3,136,878 985,020 1,770,020 

4 Γηάθνξεο εηζπξάμεηο 919,451 892,142 878,848 

  ύνολο εζόδων 14,849,570 13,004,000 14,128,000 

εκείσζε: Σα έζνδα πνπ πξνυπνινγίδνληαη βαζίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα  λνκνζεζία.  

 * Γίδαθηξα θαη Γηαρεηξηζηηθή ρξέσζε απφ Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαη Γίδαθηξα (Έζνδα) απφ 
Απηνρξεκαηνδνηνχκελα Πξνγξάκκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηδάθηξσλ απφ ην πξνεγνχκελν 
έηνο. 

 ** Πξφλνηα γηα Πξνγξάκκαηα απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
ΔΕΛΣΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014   

(άρθρα 3 και 4) 
 

Λεπηνκέξεηεο Γαπαλψλ 

εκεηψζεηο 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Οη αξηζκνί 101-138 

                  202-205 

                  211-226 

                   

απνηεινχλ άξζξα ησλ ππνθαηεγνξηψλ δαπαλψλ «Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ», «Οδνηπνξηθά» θαη 
«Έμνδα Λεηηνπξγίαο», αληηζηνίρσο.  χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ απηνχ ππέξβαζε γίλεηαη 
κφλν ζε πεξίπησζε ππεξβάζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ θάησ απφ φια ηα 
άξζξα θάζε κηαο ησλ ηξηψλ ππνθαηεγνξηψλ απηψλ, αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε ππεξβάζεσλ ζε 
θάζε έλα άξζξν μερσξηζηά θάζε κηαο απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο απηέο. 

2. Όηαλ θάπνην άξζξν ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απηνχ ζεκεηψλεηαη κε κνλφ ζηαπξφ (+) απηφ ππνδειψλεη 
φηη δελ κπνξεί λα γίλεη δαπάλε κέρξη λα παξαζρεζνχλ πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζρεδίνπ ζην Γξαθείν 
Πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζπκβνπιεχεη ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη ιεθζεί ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ  
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε κνξθή «Δμνπζηνδνηήζεσο γηα Γηελέξγεηα Γαπαλψλ» (Δ.Γ.Γ.)     

ΑΠΟΔΟΥΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

3. Ο δηπιφο ζηαπξφο (++) ππνδειψλεη φηη ε ζέζε ζα θαηαξγεζεί αλ απηή είλαη θελή θαηά ηελ εκέξα 
έλαξμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ή αλ απηή θελσζεί αξγφηεξα θάησ απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο 
πεξηζηάζεηο: 

     Ννείηαη φηη ν δηπιφο ζηαπξφο πνπ ππνδειψλεη ηελ θαηάξγεζε κηαο ζέζεο δελ αλαηξείηαη κε ηελ 
παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαηφρνπ ηεο θαηαξγνχκελεο ζέζεο, εθφζνλ ε παξάηαζε απηή δίδεηαη 
θαηά ή κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ην νπνίν ν πξνυπνινγηζκφο αθνξά. 

4.     Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο δχν ζηήιεο πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «ΘΔΔΙ» 
ππνδειψλεη ην πξνζσπηθφ πνπ εγθξίζεθε

. 
νη θάηνρνη ησλ ζέζεσλ ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ 

λα είλαη είηε κφληκνη είηε πξνζσξηλνί ιεηηνπξγνί. 

5.    Όηαλ κηα ζέζε θαηαξγεζεί εκθαλίδεηαη σο δηαθνπείζα ππεξεζία κε πξφηαμε κηα αγθχιε ( [ ). 

6. Οη θιίκαθεο πνπ αλαθέξνληαη κεηά απφ θάζε ζέζε είλαη νη εγθεθξηκέλεο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή 
εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ ζηηο κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα. 

7. Οη πξφλνηεο γηα ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο πνπ αλαθέξνληαη γηα θάζε ζέζε πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο 
απμήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα.   

8. Η πξφλνηα πνπ πξνυπνινγίδεηαη θάησ απφ ην άξζξν 106 «Πξφζζεηεο Βνεζεηηθέο Τπεξεζίεο», ηνπ 
θεθ. 1 ηεο ππνθαηεγνξίαο «Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ» απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ ακνηβψλ θαη 
κηζζψλ ησλ εθηάθησλ θαη σξνκίζζησλ ππαιιήισλ, γηα θαζνξηζκέλε πεξίνδν ή θαη γηα επνρηαθέο 
αλάγθεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

9. Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε πηζηψζεσλ ζηα δηάθνξα θνλδχιηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ θαη 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε Νφκνπ ή/θαη νπνηαζδήπνηε Γηνηθεηηθήο Πξάμεο γηα ηελ 
απαζρφιεζε Λεηηνπξγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πέξαλ ησλ ζπλήζσλ σξψλ εξγαζίαο ησλ, απαηηείηαη ε 
εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

 



839 
 

Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο κηζζνδνζίαο ηεο 
ζέζεο ηνπ: 

     Ννείηαη φηη ε ηνπνζέηεζε απηή κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά θαη κφλν θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ. 

10. Όηαλ θάπνην Γηθαίσκα ή Δπίδνκα, ην νπνίν ίζρπε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ή θαλνληζκνχο πνπ 
ίζρπαλ θαηά ηελ εκέξα ελάξμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα Γειηία Γαπαλψλ, 
θαηαζηεί πιεξσηέν πξνο θάπνην Λεηηνπξγφ ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο κηζζφο πξνβιέπεηαη ήδε θάησ απφ 
ηελ ππνθαηεγνξία «Απνδνρέο Πξνζσπηθνχ» ησλ Κεθαιαίσλ Γαπαλψλ, ηέηνην δηθαίσκα ή επίδνκα 
κπνξεί λα πιεξσζεί ζε ρξέσζε άξζξνπ ηεο ππνθαηεγνξίαο απηήο θαη λα θαιπθζεί απφ ηελ εηδηθή 
πξφλνηα απηήο. Οπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηνπ χςνπο ησλ δηθαησκάησλ ή επηδνκάησλ πνπ 
πξναλαθέξζεθαλ κε εμαίξεζε ηελ αλαπξνζαξκνγή απηψλ σο απνηέιεζκα ηεο  δηαθχκαλζεο ηνπ 
ηηκαξηζκηθνχ δείθηε ή εμαηηίαο γεληθψλ απμήζεσλ κηζζψλ ή νπνηαδήπνηε ρνξήγεζε λέσλ δηθαησκάησλ 
ή επηδνκάησλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα έγθξηζε καδί κε ηε δαπάλε 
πνπ ζπλεπάγεηαη.   

11. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ ή δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή πξαθηηθψλ 
πνπ ξπζκίδνπλ Θέκαηα ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε γηα ππεξσξηαθή 
εξγαζία κπνξεί, ιφγσ ηεο θχζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θαζεθφλησλ, λα δηεθπεξαησζεί απφ ππαιιήινπο ζέζεσλ 
κε ρακειφηεξεο κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο θαη λννπκέλνπ φηη ε αλάγθε απηή δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κφλν απφ ηνπο 
ππαιιήινπο ηεο ρακειφηεξεο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ππεξσξηαθά, ηφζν πην ςειά 
ζηελ ηεξαξρία ππάιιεινη πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ ππεξσξηαθά γηα ην ζθνπφ απηφ, φζν θαη νη ππάιιεινη ηεο 
θαηψηεξεο ζέζεο, ζα απνδεκηψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θιίκαθα ηεο ζέζεο ηνπο, κε βάζε ηε κηζζνδνηηθή 
θιίκαθα ηεο θαηψηεξεο ζέζεο ή ζε πεξίπησζε ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ, ηε ρακειφηεξε θιίκαθα ησλ 
ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ ηεο θαηψηεξεο ζέζεο, έζησ θαη αλ ν ππάιιεινο βξίζθεηαη ζε ςειφηεξε θιίκαθα. Ο 
θαζνξηζκφο ηεο θχζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ θαζεθφλησλ πνπ εθηεινχληαη γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο 
ππεξσξηαθήο απνδεκίσζεο ησλ ςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία ππαιιήισλ, ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, θαηφπηλ 
ζχζηαζεο ηνπ νηθείνπ Πξντζηακέλνπ, φπσο νη φξνη απηνί εξκελεχνληαη ζηνπο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπο. 

ΑΛΛΕ ΔΑΠAΝΕ: 

12. Όηαλ νπνηαδήπνηε δαπάλε θάησ απφ ηηο ππνθαηεγνξίεο «Οδνηπνξηθά» θαη «Έμνδα Λεηηνπξγίαο» 
θαηαζηεί πιεξσηέα κπνξεί λα ρξεσζεί ζηα άξζξα ησλ ππνθαηεγνξηψλ απηψλ θαη λα θαιπθζεί απφ 
ηελ νιηθή πξφλνηα απηψλ. 

13. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε Νφκνπ ή Γηνηθεηηθήο Πξάμεο γηα ηελ πξφζιεςε εξγαηψλ 
γηα απαζρφιεζε ζε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία γηα ρξνληθή πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ έμη κελψλ απαηηείηαη ε 
εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

14. Κάζε πξφζιεςε θαη απαζρφιεζε εξγαηψλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε Νφκνπ ή 
νπνηαζδήπνηε Γηνηθεηηθήο Πξάμεο ζεσξείηαη φηη δελ έγηλε λφκηκα θαη νη Λεηηνπξγνί πνπ αζθνχλ ηνλ 
έιεγρν πάλσ ζηα θνλδχιηα απφ ηα νπνία θαηαβάιινληαη νη απνιαβέο γηα ηνπο εξγάηεο πνπ 
πξνζιήθζεθαλ θαη απαζρνιήζεθαλ ηνηνπηνηξφπσο, θαζίζηαληαη πξνζσπηθψο ππεχζπλνη γηα θάζε 
δαπάλε πνπ δηελεξγήζεθε ή ζα δηελεξγεζεί. 

 

15. Οη κηζζνί ησλ αμησκαηνχρσλ θαη εξγνδνηνπκέλσλ θαη νη ζπληάμεηο ησλ ζπληαμηνχρσλ ηνπ επξχηεξνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα αλαπξνζαξκφδνληαη ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ κε βάζε ην δείθηε ηεο απηφκαηεο ηηκαξηζκηθήο 

αλαπξνζαξκνγήο σο αθνινχζσο: 

 

(η) Καηαβνιή ηνπ 50% ηνπ πνζνζηνχ ηεο αχμεζεο ηνπ ππνθείκελνπ δείθηε ηεο Απηφκαηεο 
Σηκαξηζκηθήο Αλαπξνζαξκνγήο θαηά ην έηνο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο αλαθνξάο ζε ζρέζε κε 
ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ έηνπο αλαθνξάο. 

 

(ηη) Η πην πάλσ αλαπξνζαξκνγή αλαζηέιιεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ην δεχηεξν θαη ηξίην 
ηξίκελν ηνπ έηνπο πνπ πξνεγείηαη ηνπ έηνπο αλαθνξάο ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 
πξαγκαηηθνχο φξνπο δηνξζσκέλνο σο πξνο ηηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο είλαη αξλεηηθφο. 
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16. Η πξνυπνινγηδφκελε πξφλνηα γηα νξηζκέλεο απφ ηηο θελέο ή/θαη λέεο ζέζεηο πξναγσγήο ή πξψηνπ 
δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο γίλεηαη κε βάζε ην αξρηθφ ζεκείν ηεο θιίκαθαο ησλ ζέζεσλ θαη γηα ηξείο 
κήλεο κφλν.  

 

17. Σα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαηά ηηο 
εξγάζηκεο ψξεο. Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ζε άιιεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πέξαλ ησλ 
εξγάζηκσλ σξψλ απαηηείηαη άδεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 

18. Οπδεκία δαπάλε δηελεξγείηαη γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο παξνρήο πξνθαηαβνιήο ππφ κνξθή 
άηνθνπ δαλείνπ ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηδησηηθνχ κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο απφ ππάιιειν ή/θαη 
αμησκαηνχρν ή/θαη σξνκίζζην πξνζσπηθφ. 

 

19. Κάζε κηα ψξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ινγίδεηαη θαηά ηηο θαζεκεξηλέο θαη ηα άββαηα κέρξη ηηο 1 κ.κ. 
σο κηα ψξα, θαη θαηά ηα άββαηα κεηά ηηο 1 κ.κ., ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο σο 1,3 ψξεο, κε 
εμαίξεζε ζηελ πεξίπησζε ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο ή 
κε εηδηθφ σξάξην, φπνπ θάζε κηα ψξα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαηά ηα άββαηα κέρξη θαη ηα 
κεζάλπθηα ινγίδεηαη σο κηα ψξα. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ σξνκίζζηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ εηδηθφηεξα, θάζε κηα ψξα ππεξσξηαθήο 
εξγαζίαο ινγίδεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο σο κηα ψξα, θαη θαηά ηα άββαηα, ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο 
αξγίεο ινγίδεηαη σο 1,3 ψξεο. 

 

 Πεξαηηέξσ, ζε θακηά πεξίπησζε ε ππεξσξηαθή απνδεκίσζε θξαηηθνχ ππαιιήινπ ή σξνκίζζηνπ 
θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα ππεξβαίλεη ηε κεληαία κηζζνδνζία ηνπ. 

 

20. Η απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, πιελ ηνπ αββάηνπ, κεηαμχ 
ησλ σξψλ 7.00 π.κ. θαη 5.00 κ.κ. γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξνρή ειεχζεξνπ ρξφλνπ, κε 
εμαίξεζε ηέηνηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο, ε νπνία 
παξαρσξείηαη ζε ειεχζεξν ρξφλν ή ζε ρξήκα ή κε ζπλδπαζκφ ησλ δπν, θαη κε πξνηεξαηφηεηα ζηνλ 
ειεχζεξν ρξφλν, φπσο ζα εγθξηζεί απφ ηνλ νηθείν Γεληθφ Γηεπζπληή ή Πξντζηάκελν Αλεμαξηήηνπ 
Γξαθείνπ ή Τπεξεζίαο. 

 

21. Σν επίπεδν απαζρφιεζεο ηνπ σξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ δελ ζα απμεζεί ζε ζρέζε κε ην 2013. Όπνπ 
είλαη δπλαηφ ζα γίλεηαη κείσζε ηνπ. Οη αζθνχληεο ηνλ έιεγρν επί ησλ θνλδπιίσλ ιεηηνπξγνί 
ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ζηνηρεία πάλσ ζε ζπλερή βάζε γηα ηνλ αξηζκφ πνπ απαζρνιείηαη. 

 

22. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ζεκείσζεο 21 πην πάλσ, ην επίπεδν απαζρφιεζεο σξνκίζζηνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηθαλνπνίεζε επνρηαθψλ ή εθηάθησλ αλαγθψλ πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο 
δηάξθεηαο, ε νπνία, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο, δελ ζα πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ επηπέδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

 

23. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ ή δηνηθεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή 
πξαθηηθψλ ή πκθσλίαο πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα θαηαβνιήο επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη άιισλ 
νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ: 

 

(α) Σα πην θάησ επηδφκαηα/νηθνλνκηθά σθειήκαηα θαηαξγήζεθαλ: 

 Δπίδνκα γεχκαηνο ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο πνπ επηζηξέθνπλ ζηελ έδξα εξγαζίαο ηνπο 
κεηά ηε ιήμε ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο, θαη επίδνκα δηαηξνθήο ζε σξνκίζζην 
θπβεξλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ είηε αθνινπζεί ζπλερφκελν σξάξην είηε  αθνινπζεί σξάξην 
κε δηαθνπή γηα γεχκα. 
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(β) Η θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο 
πνπ απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο φηαλ ε Κπξηαθή 
απνηειεί κέξνο ηεο εξγαζίαο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ 
εξγαζίαο ηνπο θαζνξίδεηαη ζην 1:0,75 γηα θάζε ψξα απαζρφιεζεο.  

 

(γ) Η θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο 
πνπ απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, θαη ηηο 
αξγίεο ηεο 6

εο
 Ιαλνπαξίνπ, 1

εο
 Απξηιίνπ, 15

εο
 Απγνχζηνπ, 28

εο
 Οθησβξίνπ, 25

εο
 θαη 26

εο
 

Γεθεκβξίνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκπίπηνπλ λα είλαη Κπξηαθή, φηαλ ε εξγαζία απνηειεί 
κέξνο ηνπ σξαξίνπ ηνπ ππαιιήινπ, θαζνξίδεηαη ζην 1:1,5. 

 

(δ) Η θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνχο 
ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο γηα εξγαζία θαηά ηηο δεκφζηεο 
αξγίεο, γηα ηηο εξγάζηκεο ψξεο πνπ είλαη πέξαλ απφ ην θαζνξηζκέλν σξάξην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, θαζνξίδεηαη ζην 1:1,5. 

 

(ε) Η θφξκνπια ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο 
πνπ απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο, φηαλ δελ εξγάδνληαη θαηά ηηο αξγίεο αιιά έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην θαζνξηζκέλν σξάξηφ ηνπο θαηά ηηο ππφινηπεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο 
θαζνξίδεηαη 1:1,125 γηα 6 ψξεο. 

 

(ζη) Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο βάξδηαο γηα λπθηεξηλή εξγαζία ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ 
απαζρνινχληαη κε ην ζχζηεκα βάξδηαο θαζνξίδεηαη ζην 22,8% ησλ δεδνπιεπκέλσλ σξψλ.  
ε φ,ηη αθνξά ζην σξνκίζζην θπβεξλεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε ην ζχζηεκα 
βάξδηαο, ην επίδνκα αββαηνθχξηαθνπ θαη λχθηαο θαζνξίδεηαη ζην 16% επί ηνπ κεληαίνπ 
κηζζνχ, ελψ ην επίδνκα αββαηνθχξηαθνπ ζην 12%. 

 

(δ) Σα πην θάησ επηδφκαηα/απνδεκηψζεηο/νηθνλνκηθά σθειήκαηα κεηψζεθαλ θαηά 15%: 

 Δπίδνκα θηινμελίαο  

 Δπίδνκα επηθπιαθήο 

 Οδνηπνξηθά 

 Δπίδνκα απνπζίαο εθηφο έδξαο 

 Δπίδνκα Δμσηεξηθνχ 

 Δπίδνκα απνπζίαο εθηφο έδξαο γηα ην σξνκίζζην πξνζσπηθφ 

 Οδνηπνξηθά γηα ην σξνκίζζην πξνζσπηθφ 
 

(ε) Η θαη’ απνθνπήλ ππεξσξηαθή ακνηβή ησλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηνπ σξνκίζζηνπ 
θπβεξλεηηθνχ πξνζσπηθνχ κεηψζεθε θαηά 33,33%. 

 

 



2012 2012 2013 2013 2014 2014-2013

Άπθ-

πο
Λεπηομέπειερ Γαπανών

Ππαγμαηικέρ 

Γαπάνερ για 

ηο έηορ 2012

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2012

Ππαγμαηικέρ 

Γαπάνερ για 

ηο έηορ 2013

(β)

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2013

(β)

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2014

(γ) = (β) - (α)

Γιαθοπέρ 

Φηλόηεπερ / 

Υαμηλόηεπερ 

(-)

Δπεμεγήζεηο

2013 2014 € € € € € €

1 100 ΣΡΔΥΟΤΔ ΓΑΠΑΝΔ

(01) Αποδοσέρ Ακαδημαϊκού και Άλλος 

Πποζωπικού
Γελ επηηξέπεηαη θακία αύμεζε κηζζνύ.

101 Βαζικοί Μιζθοί:

(1) 3 3 Καζεγεηέο (Κι. Α15 θαη Α16) 129.592 147.336 170.937 170.937 170.937 0

8 8 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (Κι. Α14 θαη Α15) 325.552 377.704 284.707 292.426 292.426 0

(2) 5 8 Δπίθνπξνη Καζεγεηέο (Κι. Α13 θαη Α14) 143.380 211.581 237.350 219.760 277.604 57.844
* Απαηηείηαη ε ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.

8 5 Λέθηνξαο (Κι. Α12 θαη Α13) 259.968 311.128 172.259 197.518 151.714 -45.804

Ολικό Βαζικών Μιζθών Ακαδημαϊκού και 

Άλλος Πποζωπικού
858.492 1.047.749 865.253 880.641 892.681 12.040

105 Αύμεζε επί Βαζηθνύ 57.718 69.738 57.666 58.615 59.417 801

110 Γέθαηνο Τξίηνο Μηζζόο 102.942 119.189 101.598 100.180 104.549 4.370

160.660 188.927 159.264 158.795 163.966 5.171

120 Γικαιώμαηα και Δπιδόμαηα:

121 Τηκαξηζκηθά Δπηδόκαηα 258.873 312.785 258.640 262.898 266.492 3.594

122 Δηδηθό Δπίδνκα Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ 58.000 90.552 0 0 0

Ολικό Γικαιωμάηων και Δπιδομάηων 

Ακαδημαϊκού και Άλλος Πποζωπικού
316.874 403.337 258.640 262.898 266.492 3.594

1 130 Διζθοπέρ και ςνειζθοπέρ:

131 Tέιε Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 4.964 8.200 5.058 6.512 6.616 104

132 Αζθάιηζηξα γηα Ννκηθή Δπζύλε Δξγνδόηε 3.333 15.000 3.095 20.000 20.000 0

(01) 133 Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 85.436 129.308 44.896 117.065 117.065 0

Τν θόζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα είλαη 1,5% επί 

ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ επηιέμνπλ 

ηα Κπβεξλεηηθά Ιαηξηθά Ιδξύκαηα ή επηκεξηζκέλν κεηαμύ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ην θόζηνο γηα ην 

Παλεπηζηήκην δελ ζα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ αθαζάξηζησλ 

απνιαβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ επηιέμνπλ Ιδησηηθνύο 

Οξγαληζκνύο Αζθάιηζεο Υγείαο: Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηιεγνύλ ηα Κπβεξλεηηθά Ιαηξηθά Ιδξύκαηα, απηό ζα γίλεη κε ηε 

ιήμε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, πνπ πηζαλόλ λα πθίζηαληαη κε 

Ιδησηηθνύο Οξγαληζκνύο Αζθάιηζεο Υγείαο.

134 Τακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 81.183 166.461 81.471 132.187 154.146 21.959

135
Eηζθνξέο βάζε ηνπ Πεξί Τεξκαηηζκνύ 

Απαζρνιήζεσο Νόκνπ
11.912 19.680 12.137 15.628 15.878 250

136 Τακείν Κνηλσληθήο Σπλνρήο 24.662 32.800 23.632 26.047 26.463 416

137 Τακείν Σπληάμεσλ/Φηινδσξεκάησλ 0 10 10 50.000 49.990

Ολικό Διζθοπών και ςνειζθοπών 

Ακαδημαϊκού και Αλλος Πποζωπικού
211.490 371.460 170.289 317.448 390.166 72.719

138
Ακνηβή Σπλεξγαδόκελνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ (ΣΔΠ)
1.161.562 1.682.910 1.805.884 2.710.550 3.083.803 373.253 Αθνξά ζηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ θνηηεηώλ.

Ολικό Αποδοσών Ακαδημαϊκού και Αλλος 

Πποζωπικού
2.709.078 3.694.383 3.259.331 4.330.331 4.797.108 466.777

1 Αποδοσέρ Γιοικηηικού και Άλλος Πποζωπικού Γελ επηηξέπεηαη θακία αύμεζε κηζζνύ.

(02) 101 Βαζικοί Μιζθοί:

(1) 1 1
Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ  (Κι. Α15-

Α16)
61.621 61.621 61.621 61.621 61.621 0

(2) 1 1
Πξντζηάκελνο Κέληξνπ Ηιεθηξνληθήο Τεθκεξίσζεο 

(Κι. Α14 επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο )
49.014 49.014 49.014 49.014 49.014 0

(3) 1 1
Πξντζηάκελνο Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο  (Κι. Α14 

επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο)
49.014 49.014 49.014 49.014 49.014 0

(4) 1 1

Πξντζηάκελνο Δξγαζηεξίνπ Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ 

θαη Μεζνδνινγίαο (Κι. Α14 επεθηεηλόκελε θαηά 

δύν πξνζαπμήζεηο)

0 34.842 10.453 10.453 0

(5) 1 1 Λνγηζηήο  (Κι. Α9, Α11 θαη Α12) 32.036 32.086 32.086 32.086 32.086 0

(6) 1 1
 Λεηηνπξγνί Α΄(Α11 επεθηεηλόκελε θαηά δύν 

πξνζαπμήζεηο)
7.421 7.421 7.421 0

(7) 33 33 Λεηηνπξγoί Παλεπηζηεκίνπ (Κι. Α8, Α10 θαη Α11) 531.801 662.767 535.656 564.272 564.272 0

(8) 1 1 Γξακκαηεηαθόο Λεηηνπξγόο (Κι. Α8-Α9) 19.700 19.700 19.700 19.700 19.700 0

(9) 4 4
Βνεζόο Μεραλνγξάθεζεο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7 

επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο) 
54.340 54.424 51.338 54.424 54.424 0

(10) 2 2
Βνεζόο Βηβιηνζεθνλόκνο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7 

επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο)
25.514 25.514 26.777 26.777 26.777 0

(11) 21 21
Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί (Κι. Α2, Α5 θαη 

Α7 επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο) 
238.921 249.421 248.673 249.852 249.852 0

(12) 1 1
++ Βνεζόο Γξαθείνπ  (Κι. Α1, Α2 θαη Α5 

επεθηεηλόκελε θαηά δύν πξνζαπμήζεηο) 
11.148 11.165 11.165 11.165 11.165 0

(13) 2 2
Τειεθσλεηήο (Κι. Α1-Α2-Α5 επεθηεηλόκελε θαηά 

δύν πξνζαπμήζεηο)
21.567 21.600 21.600 21.600 21.600 0

(14) 1 1
 Τερληθόο (Κι. Α2, Α5 θαη Α7 επεθηεηλόκελε θαηά 

δύν πξνζαπμήζεηο) 
12.246 12.265 12.265 12.265 12.265 0

Ολικό Βαζικών Μιζθών Γιοικηηικού και Άλλος 

Πποζωπικού
1.106.923 1.290.853 1.118.909 1.169.664 1.169.664

105 Αύμεζε επί Βαζηθνύ 76.995 85.919 78.441 77.853 80.853 3.000

106 Πξόζζεηεο Βνεζεηηθέο Υπεξεζίεο 262.728 400.000 307.509 400.000 400.000 0

107 Απαζρόιεζε Φνηηεηώλ 0 5.000 0 -5.000

110 Γέθαηνο Τξίηνο Μηζζόο 142.275 146.844 143.486 133.058 149.378 16.320

481.997 632.763 529.436 615.911 630.231 14.320
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(02) 120 Γικαιώμαηα και Δπιδόμαηα:

121 Τηκαξηζκηθά Δπηδόκαηα 335.225 385.359 341.603 349.180 350.020 840

122 Γηθαηώκαηα θαη Δπηδόκαηα Υπεξσξηώλ 6.082 20.000 3.509 5.000 5.000 0
Σηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηζπιινγήο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ην ελ ιόγσ άξζξν έρεη κεησζεί  από ην 2012.

123 Δπίδνκα Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ 0 0 2.100 2.100 0 Έρεη κεησζεί θαηά 50%

125
Δπηδόκαηα (π.ρ. Βάξδηαο, Δπηθπιαθήο, Δπζύλεο 

θ.ά.)
11.928 12.000 9.172 12.000 12.000 0

Σηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηζπιινγήο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ην ελ ιόγσ άξζξν έρεη κεησζεί  από ην 2012.

Ολικό Γικαιωμάηων και Δπιδομάηων 

Γιοικηηικού και Άλλος Πποζωπικού
353.234 417.359 354.284 368.280 369.120 840

130 Διζθοπέρ και ςνειζθοπέρ:

131 Τέιε Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 7.421 9.705 7.511 8.744 8.845 101

132 Αζθάιηζηξα γηα Ννκηθή Δπζύλε Δξγνδόηε 11.167 15.000 3.095 20.000 20.000 0

133 Ιαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 302.283 308.464 121.346 287.526 287.526 0

Τν θόζηνο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζα είλαη 1,5% επί 

ησλ αθαζάξηζησλ απνιαβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ επηιέμνπλ 

ηα Κπβεξλεηηθά Ιαηξηθά Ιδξύκαηα ή επηκεξηζκέλν κεηαμύ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη ην θόζηνο γηα ην 

Παλεπηζηήκην δελ ζα ππεξβαίλεη ην 2% ησλ αθαζάξηζησλ 

απνιαβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ, εθόζνλ επηιέμνπλ Ιδησηηθνύο 

Οξγαληζκνύο Αζθάιηζεο Υγείαο: Ννείηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επηιεγνύλ ηα Κπβεξλεηηθά Ιαηξηθά Ιδξύκαηα, απηό ζα γίλεη κε ηε 

ιήμε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, πνπ πηζαλόλ λα πθίζηαληαη κε 

Ιδησηηθνύο Οξγαληζκνύο Αζθάιηζεο Υγείαο.

134 Τακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 145.497 197.009 146.813 177.509 206.090 28.581

135 Τακείν Κνηλσληθήο Σπλνρήο 30.881 38.819 31.073 34.977 35.380 403

136
Δηζθνξέο βάζε ηνπ Πεξί Τεξκαηηζκνύ 

Απαζρνιήζεσο Νόκνπ
17.804 23.292 18.030 20.986 21.228 242

137 Τακείν Σπληάμεσλ/Φηινδσξεκάησλ 10 10 10 0

Ολικό Διζθοπών και ςνειζθοπών Γιοικηηικού 

και Άλλος Πποζωπικού
515.053 592.299 327.868 549.752 579.080 29.327

Ολικό Αποδοσών Γιοικηηικού και Άλλος 

Πποζωπικού
2.457.208 2.933.274 2.330.497 2.703.607 2.748.094 44.487

Ολικό Σπεσοςζών Γαπανών 5.166.286 6.627.657 5.589.828 7.033.938 7.545.202 511.264

2 200 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

                                                                                                                                 201 Οδοιποπικά:

202 Έμνδα Κηλήζεσο 1.000 1.000 308 500 500 0
Σηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηζπιινγήο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ην ελ ιόγσ άξζξν έρεη κεησζεί  από ην 2013.

203 Μεηαθνξηθά 210 1.000 500 500 0

204 Δπηδόκαηα Δθηόο Έδξαο 1.000 500 500 0
Σηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο πεξηζπιινγήο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ην ελ ιόγσ άξζξν έρεη κεησζεί  από ην 2013.

205 Δπηδόκαηα θαη'απνθνπή 440 1.000 261 500 0 -500

Ολικό Οδοιποπικών 1.650 4.000 569 2.000 1.500 -500

210 Έξοδα Λειηοςπγίαρ

211 Ταρπδξνκηθά 9.109 20.000 4.993 5.000 10.000 5.000

212 Τειεπηθνηλσληαθά Τέιε 22.522 60.000 20.362 60.000 65.000 5.000

213 Τέιε Φξήζεο Ηιεθηξνληθώλ Γηθηύσλ θαη Ππιώλ 36.859 70.000 56.782 80.000 85.000 5.000

214 Φσηηζκόο, Θέξκαλζε, Καύζηκα 197.166 170.000 185.102 190.000 210.000 20.000 Κάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε ειεθηξηζκό, θαύζηκα.

215 Καζαξηόηεηα Φώξσλ 41.362 60.000 38.362 65.000 65.000 0

216 Δλνίθηα 765.095 810.900 754.255 810.900 737.430 -73.470
Σηα πιαίζηα ηησλ κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο, ην ΑΠΚΥ πξνρώξεζε 

ζηε κεηώζε ησλ ελνηθηαδόκελσλ ρώξσλ.  

217 Γξαθηθή Ύιε 5.829 10.000 1.891 2.000 3.000 1.000

218 Τέιε Ύδαηνο, Απνρεηεπηηθά θ.α. 3.337 6.000 4.467 5.000 6.000 1.000

219
Βηβιία Αλαθνξάο θαη Σπλδξνκέο Δθεκεξίδσλ θαη 

Πεξηνδηθώλ
53.206 50.000 29.431 30.000 50.000 20.000

Κάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ζε βηβιία αλαθνξάο ιόγσ ησλ 

θαηλνύξησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ.

220 Γεκνζηεύζεηο, Γεκνζηόηεηα θαη Γηαθεκίζεηο 18.655 30.000 18.387 20.000 35.000 15.000
Πξνζπάζεηα γηα δηαθήκηζε θαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ θνηηεηώλ κέζα από θαηλνύξηεο αγνξέο.

221 Φσηνηππηθά Υιηθά 5.000 1.570 2.000 3.000 1.000

222

Σπληήξεζε θαη Δπέθηαζε Ιζηνζειίδαο θαη Σύλδεζε 

κε Ηιεθηξνληθά Σπζηήκαηα θαη Λνγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα

156.315 140.000 61.430 140.000 70.000 -70.000

223 Γηάθνξα 11.015 15.000 4.998 5.000 10.000 5.000

224 Σπζθεπαζία γηα Απνζηνιή Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ 56 5.000 1.000 1.000 0

225 Δθδόζεηο θαη Οδεγόο Σπνπδώλ 4.232 15.000 3.000 5.000 10.000 5.000
Πξνζπάζεηα γηα δηαθήκηζε θαη αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ θνηηεηώλ κέζα από θαηλνύξηεο αγνξέο.

226 Αγνξά Αλαιώζηκσλ Πξνκεζείσλ θαη Δμνπιηζκνύ 10.000 10.000 7.987 10.000 15.000 5.000

Ολικό Δξόδων Λειηοςπγίαρ 1.334.760 1.476.900 1.193.017 1.430.900 1.375.430 -55.470

ύνολο Λειηοςπγικών Γαπανών 1.336.410 1.480.900 1.193.586 1.432.900 1.376.930 -55.970
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3 300 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΑ ΔΞΟΓΑ :

301 Μεηαθνξηθά θαη Δπηδόκαηα Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο 80.621 110.000 77.216 100.000 100.000 0

302 Σπλέδξηα Δμσηεξηθνύ θαη Δπηζθέςεηο Σπλεξγαζίαο 6.907 35.000 6.722 35.000 35.000 0

303
Μεηαθνξηθά Δπηδόκαηα θαη Άιια Έμνδα 

Δθιεθηόξσλ
21.047 15.000 8.990 10.000 10.000 0

304
Μεηαθνξηθά, Δπηδόκαηα θαη Άιια Έμνδα 

Σπκβνύισλ / Δκπεηξνγλσκόλσλ
5.433 70.000 5.600 70.000 70.000 0

305 Έμνδα Φηινμελίαο 4.501 15.000 3.406 10.000 10.000 0

Ολικό Γιασειπιζηικών Δξόδων 118.509 245.000 101.934 225.000 225.000 0

310
Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα, ςνέδπια, 

ςνδπομέρ και ςνειζθοπέρ:

311 Έξεπλεο, Μειέηεο θαη Άιιεο Γξαζηεξηόηεηεο 10.418 55.000 30.295 55.000 55.000 0

(1)
Δπηζηεκνληθά Ταμίδηα θαη Απνζηνιέο (από θαη 

πξνο ηελ Κύπξν)
47.099 60.000 34.515 45.000 45.000 0

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εζσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ, αιιά θαη ζε 

άκεζε ζπγρξεκαηνδόηεζε ησλ εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ.

(2) Δηδηθέο Υπεξεζίεο 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 0

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εζσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ, αιιά θαη ζε 

άκεζε ζπγρξεκαηνδόηεζε ησλ εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ.

(3) Αλαιώζηκα θαη Δμνπιηζκόο 12.662 30.000 1.452 20.000 20.000 0

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εζσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ, αιιά θαη ζε 

άκεζε ζπγρξεκαηνδόηεζε ησλ εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ.

(4) Απαζρόιεζε Σπλεξγαηώλ Έξεπλαο 79.655 115.000 5.133 55.000 55.000 0

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εζσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ, αιιά θαη ζε 

άκεζε ζπγρξεκαηνδόηεζε ησλ εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ.

312
Σπλδξνκέο, Σπλεηζθνξέο θαη Αληηπξνζώπεπζε ζε 

Παλεπηζηήκηα θαη άιινπο Οξγαληζκνύο
34.623 35.000 24.040 25.000 30.000 5.000

313
Σπλέδξηα θαη Σεκηλάξηα εληόο Κύπξνπ θαη 

Ηκεξίδεο
11.539 35.000 5.000 5.000 5.000 0

314
Δπηρνξήγεζε Δθπαηδεπηηθώλ θαη Δξεπλεηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ
16.260 20.000 0 0 0

315 Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Σρέδηα Α 120.738 1.594.710 345.311 715.000 1.650.000 935.000

Αθνξά ζην έξγν «Αλάπηπμε Τερλνινγηθώλ Υπνδνκώλ ΑΠΚΥ (e-

University)» ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα 

"Αεηθόξνο Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα" 2007-2013 θαη ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί από ην Δπξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο.

(1) Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Σρέδηα Β 1.219.648 0 0 0

(2) Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Σρέδηα Γ 3.340 180.000 42.218 160.000 60.000 -100.000

Αθνξά ζην δηαζπλνξηαθό πξόγξακκα Κύπξνπ θαη Διιάδαο (2007-

2013) γηα ηε δεκηνπξγία δηαζπλνξηαθήο νκπξέιαο πξνζηαζίαο ηνπ 

γεληθνύ θαη πάζρνληνο πιεζπζκνύ γηα ηε ζθιήξπλζε θαηά 

πιάθαο.

(3) Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Σρέδηα Γ 29.366 102.500 110.000 60.000 -50.000

Αθνξά ζην δηαζπλνξηαθό πξόγξακκα Κύπξνπ θαη Διιάδαο (2007-

2013) Τειεπξνκεζέαο: πιαηθόξκα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηώλ 

πγείαο Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο, αζζελώλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο.

316
Σπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα θαη Πξσηνβνπιίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
30.000 5.000 5.000 5.000 0

317 Γηκεξείο Σπκθσλίεο 20.000 5.000 5.000 0

318 Αζιεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Παλεπηζηεκίνπ 7.019 40.000 5.000 20.000 20.000 0

Ολικό Δξόδων Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων, 

ςνεδπίων, ςνδπομών και ςνειζθοπών
412.717 3.576.858 522.964 1.245.000 2.035.000 790.000

3 320 ςνηήπηζη:

321
Σπληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Μεραλνθηλήησλ 

Ορεκάησλ 
2.863 10.000 2.491 5.000 5.000 0

322
Σπληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Μεραλνγξαθηθώλ, 

Ηιεθηξνληθώλ θαη Άιισλ Σπζηεκάησλ 
81.850 40.000 121.559 140.000 140.000 0

323 Γηάθνξα 17.765 20.000 13.152 15.000 15.000 0

324
Σπληήξεζε θαη Λεηηνπξγία Κηηξίσλ, Φώξσλ & 

Γεληθνύ Δμνπιηζκνύ
11.002 40.000 8.896 20.000 20.000 0

Ολικό Γαπανών ςνηήπηζηρ 113.481 110.000 146.098 180.000 180.000 0

330 Γενικά Γιασειπιζηικά Δξοδα:
331 Ννκηθά Δμνδα 11.525 50.000 10.181 20.000 20.000 0

332
Δπηκόξθσζε θαη Μεηεθπαίδεπζε Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ θαη Σπκκεηνρή ηνπ ζε Σπλέδξηα
11.081 30.000 8.852 10.000 10.000 0

333
Δμνδα Οκαδηθώλ Σπκβνπιεπηηθώλ Σπλαληήζεσλ 

θαη Δμεηάζεσλ
108.051 220.000 89.492 150.000 160.000 10.000

Κάιπςε ησλ εμόδσλ πνπ αθνξνύλ ζηνπο ρώξνπο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο ζην παξειζόλ παξαρσξνύληαλ δσξεάλ. 

Καιύπηνληαη επίζεο θαη ηα έμνδα ησλ Σπλαληήζεσλ (Σπληνληζκνύ) 

ησλ Οκάδσλ Γηδαθηηθνύ Πξνζσπηθνύ.

334 Γηάθνξα  Έμνδα 9.165 10.000 7.140 10.000 12.000 2.000

335 Πνιηηηζηηθέο θαη Άιιεο Δθδειώζεηο 48.161 30.000 19.157 20.000 20.000 0

336
Ακνηβέο Δκπεηξνγλσκόλσλ/Σπκβνύισλ, Μειέηεο, 

Υπεξεζίεο
250.411 230.000 348.752 350.000 400.000 50.000

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ θξνύξεζεο, ζε 

ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, 

δηακόξθσζε εξγαζηεξίνπ θαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ηειεδηαζθέςεσλ.

337 Ακνηβή Διεγθηώλ 15.000 10.000 10.000 0

338 Έμνδα Δμεηάζεσλ 8.715 10.000 5.000 5.000 0

Ολικό Γενικών Γιασειπιζηικών Δξόδων 447.108 595.000 483.574 575.000 637.000 62.000

ύνολο Γιασειπιζηικών Δξόδων 1.091.814 4.526.858 1.254.570 2.225.000 3.077.000 852.000

Κεθά-

λαιο
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2012 2012 2013 2013 2014 2014-2013

Άπθ-

πο
Λεπηομέπειερ Γαπανών

Ππαγμαηικέρ 

Γαπάνερ για 

ηο έηορ 2012

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2012

Ππαγμαηικέρ 

Γαπάνερ για 

ηο έηορ 2013

(β)

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2013

(β)

Πποϋπολογι-

ζμόρ για ηο 

έηορ 2014

(γ) = (β) - (α)

Γιαθοπέρ 

Φηλόηεπερ / 

Υαμηλόηεπερ 

(-)

Δπεμεγήζεηο

2013 2014 € € € € € €

4 400 ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

401 Βιβλιοθήκη:

402
Βάζεηο Γεδνκέλσλ/ Βηβιία / Πεξηνδηθά ζε Έληππε 

ή θαη ζε Ηιεθηξνληθή Μνξθή
571.922 500.000 415.713 600.000 600.000 0

Απνπιεξσκή ησλ ειεθηξνληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη θαη' 

επέθηαζε εμαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ησλ θνηηεηώλ ζε 

ειεθηξνληθέο βηβινζήθεο θ.ι.π.

403
Δμνπιηζκόο Βηβιηνζήθεο θαη Αηζνπζώλ Οκαδηθώλ 

Σπκβνπιεπηηθώλ Σπλαληήζεσλ
20.000 10.000 10.000 0

404
Γεκηνπξγία θαη Αγνξά Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ θαη 

Σπλαθή Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα
24.100 100.000 100.000 100.000 0

Ολικό Γαπανών Βιβλιοθήκηρ 596.022 620.000 415.713 710.000 710.000 0

410 Αγοπά Δξοπλιζμού: 

4 412
Δμνπιηζκόο θαη Σπληήξεζε Μνλάδαο Παξαγσγήο 

θαη Γηάζεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ
100.000 20.000 20.000 0

413 Αγνξά Δπίπισζεο θαη Δμνπιηζκνύ 4.670 150.000 80.000 40.000 -40.000

414
Αγνξά Μεραλνγξαθηθνύ, Ηιεθηξνληθνύ θαη Άιινπ 

Δμνπιηζκνύ
167.187 450.000 10.032 530.000 300.000 -230.000

415 Αγνξά Λνγηζκηθώλ Πξνγξακκάησλ 42.588 140.000 8.905 60.000 160.000 100.000
Αθνξά ζηελ αγνξά ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ζηήξημε ηνπ θεληξηθνύ αξρείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

Ολικό Αγοπών Δξοπλιζμού 214.445 840.000 18.937 690.000 520.000 -170.000

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 810.467 1.460.000 434.650 1.400.000 1.230.000 -170.000

420 ηέγαζη:

421
Γηθαηώκαηα Δκπεηξνγλσκόλσλ, Σπκβνύισλ, 

Αξρηηεθηνληθνί Γηαγσληζκνί, Μειέηεο, Υπεξεζίεο
30.000 20.000 20.000 0

422 Καηαζθεπαζηηθέο θαη Βειηησηηθέο Δξγαζίεο 30.000 20.000 20.000 0

Ολικό Γαπανών ηέγαζηρ 0 60.000 0 40.000 40.000 0

5 500
ΜΗ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ:

501 Με Πξνβιεπόκελεο Γαπάλεο θαη Απνζεκαηηθό 63.662 274.125 50.252 452.132 358.838 -93.294

Οπδεκία κεηαθνξά πηζηώζεσλ δύλαηαη λα δηελεξγεζεί από ην 

Άξζξν απηό γηα θάιπςε ειιεηκκάησλ  ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη εθ 

ησλ πξνηέξσλ ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο Παηδείαο ύζηεξα από θαηάζεζε πξνο απηήλ ζρεηηθνύ 

αηηήκαηνο ην νπνην ππνβάιιεηαη από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ κέζσ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ζπλνδεύεηαη 

από επαξθή δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ απηό.

502

Γαπάλεο από 

Δηζθνξέο/Γσξεέο/Κιεξνδνηήκαηα/Έζνδα γηα 

Υπνηξνθίεο θαη Βξαβεία θαη Άιια Έζνδα

10 10 10 0

503
Γαπάλεο από Φξεκαηνδνηήζεηο γηα Δμσηεξηθά 

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα
6.706 56.000 56.000 116.000 60.000

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(1)
Δπηζηεκνληθά Ταμίδηα θαη Απνζηνιέο (από θαη 

πξνο ηελ Κύπξν)
15.047 50.000 50.000 60.000 10.000

Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(2) Δηδηθέο Υπεξεζίεο 6.130 60.000 60.000 60.000 0
Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(3) Αλαιώζηκα θαη Δμνπιηζκόο 38.866 46.000 24.180 46.000 46.000 0
Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(4) Απαζρόιεζε Σπλεξγαηώλ Έξεπλαο 91.997 156.000 156.000 166.000 10.000
Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(5) Έμνδα Γηάρπζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο 40.000 40.000 40.000 0
Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

(6) Υπεξθεθαιηθά 12.000 12.000 12.000 0
Τν ελ ιόγσ άξζξν αθνξά ζε δαπάλεο ζηα πιαίζηα ησλ 

εμσηεξηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκαηώλ ηνπ ΑΠΚΥ.

505
Γαπάλεο από Έζνδα Σπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

Πξνγξακκάησλ 
10 10 10 0

506
Γαπάλεο από Γηαξζξσηηθά Πξνγξάκκαηα θαη 

Σρέδηα
10 10 10 0

Ολικό Μη Πποβλεπόμενων Γαπανών και 

Αποθεμαηικό
506.178 694.155 74.432 872.162 858.868 -13.294

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ 8.911.155 14.849.570 8.547.065 13.004.000 14.128.000 1.124.000

Κεθά-

λαιο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΖΟΜΕΝΑ ΕΟΔΑ/ΔΑΠΑΝΕ ΓΘΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014 
 

 

Πποϋπολογιζμόρ Γαπανών 
για ηο έηορ 2014 ωρ εκηίθεηαι 
ζηα Γεληία Γαπανών 

 

14.128.000 Πποϋπολογιζμόρ Δζόδων για ηο 
έηορ 2014 ωρ εκηίθεηαι ζηιρ 
λεπηομέπειερ εζόδων 

 

14.128.000 

 14.128.000  14.128.000 

 

 

 

 
 

 

ΤΓΚΕΦΑΛΑΘΩΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

  

     

     

Δαπάνη καηά Κεθάλαιο 

Προϋπολογιζμός 2012 Προϋπολογιζμός 2013 Προϋπολογιζμός 2014 

ΕΤΡΩ ΕΤΡΩ ΕΤΡΩ 

1 Σπέσοςζερ Γαπάνερ 6,627,657 7,033,938 7,545,202 

2 Λειηοςπγικέρ Γαπάνερ 1,480,900 1,432,900 1,376,930 

3 Γιασειπιζηικά Έξοδα 4,526,858 2,225,000 3,077,000 

4 
Κεθαλαιοςσικέρ 

Γαπάνερ 
1,460,000 1,400,000 1,230,000 

4A Γαπάνερ ηέγαζηρ 60,000 40,000 40,000 

5 
Μη Πποβλεπόμενερ 

Γαπάνερ και 
Αποθεμαηικό 

694,155 872,162 858,868 

  ΟΛΘΚΟ 14,849,570 13,004,000 14,128,000 

      

 

846



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟΤ ΠΘΝΑΚΑ 
 

ΜΘΘΟΔΟΣΘΚΕ ΚΛΘΜΑΚΕ 
 

 

A1:   10800, 10873, 10946, 11019, 11092, 11165, 11238, 11364, 11600, 11836, 12072, 12308, 12544 

A2:   10858, 10950, 11042, 11134, 11226, 11371, 11667, 11963, 12259, 12555, 12851, 13157, 13584 

A3:   11055, 11166, 11277, 11614, 11969, 12324, 12679, 13034, 13509, 14022, 14535, 15048, 15561 

A4:   11170, 11346, 11773, 12200, 12627, 13054, 13644, 14261, 14878, 15495, 16112, 16729, 17346 

A5:   11773, 12265, 12757, 13309, 14020, 14731, 15442, 16153, 16864, 17575, 18286, 18997, 19708 

A6:   14686, 15445, 16204, 16963, 17722, 18481, 19240, 19999, 20758, 21517, 22276 

A7:   16591, 17420, 18249, 19078, 19907, 20736, 21565, 22394, 23223, 24052, 24881 

A8:   17946, 18823, 19700, 20577, 21454, 22331, 23208, 24085, 24962, 25839, 26716, 27593 

A9:   22276, 23351, 24426, 25501, 26576, 27651, 28726, 29801, 30876 

A10:   25112, 26313, 27514, 28715, 29916, 31117, 32318, 33519, 34720 

A11:   29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091, 39292 

A12:   32947, 34487, 36027, 37567, 39107, 40647, 42187, 43727 

A13:   39013, 40553, 42093, 43633, 45173, 46713, 48253 

A14:   41810, 43611, 45412, 47213, 49014, 50815, 52616 

A15:   47406, 49325, 51244, 53163, 55082, 57001 

A16:   52026, 53945, 55864, 57783, 59702, 61621 
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Μείωζη Κλιμάκων Ειζδοχής 
 
 

Βαθμίδα/ 

Step 

 

 

Scales 

Κλίμακερ 

1 2 

Κλ. Α1-Α2-Α5
(ii)

 9.295 9.295 

Κλ. Α2-Α5-Α7
(ii)

 9.347 9.347 

Κλ. Α2-Α5-Α7
(ii)

 (Σεσνικοί με δίπλωμα 
ΑΣΙ ή ιζόηιμο πποζόν πος 
ηοποθεηούνηαι ζηη δεύηεπη βαθμίδα 
ηηρ Κλ. Α5) 

10.892 10.892 

Κλ. Α2 
(4η βαθμίδα) 

-Α5-Α7 
(ιι)

 9.596 9.596 

Κλ. Α3-Α5-Α7 
(ΙΙ)

 9.524 9.524 

Κλ. Α4-Α6 
(ιι)

 9.631 9.631 

Κλ. Α4-Α7 
(ΙΙ)

 9.631 9.631 

Κλ. Α5 
(2η βαθμίδα) 

-Α7-Α8 
(ι)

 10.892 10.892 

Κλ. Α6-Α9 
(ι)

 13.216 13.216 

Κλ. Α8-Α10-Α11 16.151 16.151 

Κλ. Α8-Α9-Α10 16.151 16.151 

Κλ. Α9-Α11-Α12 20.048 20.048 

Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάηοσοι 
πανεπιζηημιακού διπλώμαηορ και 
εγγεγπαμμένα μέλη ζηο οικείο 
Δπαγγελμαηικό ώμα πος 
ηοποθεηούνηαι ζηην απσική βαθμίδα 
ηηρ Κλ. Α11) 

26.716 26.716 

Κλ. Α11-Α13, Ιαηπικοί Λειηοςπγοί 1
ηρ

 
Σάξεωρ με ειδικόηηηα πος 
ηοποθεηούνηαι ζηην ηέηαπηη βαθμίδα 
ηηρ Κλ. Α11 

29.958 29.958 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ 2014 

 
ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΘΝΑΚΑ 

 
ΔΗΜΘΟΤΡΓΘΑ ΝΕΩΝ ΘΕΕΩΝ 

(Άρθρο 5) 
 

Ππώηη ηήλη Γεύηεπη ηήλη Σπίηη ηήλη 
Αναθοπά ζηα Γεληία 

δαπανών ηος Ππώηος 
Πίνακα 

Θέζειρ πος δημιοςπγήθηκαν 
Απιθμόρ θέζεων 

πος 
δημιοςπγήθηκαν 

Μιζθοδοηικέρ Κλίμακερ Κεθ. Άπθπο Δδάθιο 

      

Καμία καινούπια θέζη      
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2014 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΠΡΑΞΗ ΔΟΓΩΝ 

(Άπθπο 9) 

 

Κεθάλαιο Άρθρο  

Όλα Όλα Τπεύθςνορ Λειηοςπγόρ (πεπιλαμβάνει κάθε άλλο 
Λειηοςπγό ζηον οποίο εκσωπείηαι εξοςζία από 
ηον Τπεύθςνο Λειηοςπγό)   Γιεςθςνηήρ Γιοίκηζηρ 
και Οικονομικών. 

 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΩΝ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ ΕΛΕΓΥΟ ΠΑΝΩ ΣΑ ΚΟΝΔΤΛΘΑ 
(Άρθρο 10) 

 
 

Κεθάλαιο Άρθρο  

Όλα Όλα Τπεύθςνορ Λειηοςπγόρ (πεπιλαμβάνει κάθε άλλο 
Λειηοςπγό ζηον οποίο εκσωπείηαι εξοςζία από 
ηον Τπεύθςνο Λειηοςπγό)  Γιεςθςνηήρ Γιοίκηζηρ 
και Οικονομικών. 
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