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Ε.Ε. Παρ. Ι(II)
Αρ. 4315, 10.2.2017

Ν. 4(II)/2017

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2017 Νόμος του 2017 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 4(IΙ) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΝΤΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ
Προοίμιο.
194 του 1987
318 του 1987
52 του 1988
69 του 1989
186 του 1991
19(Ι) του 2001
35(Ι) του 2012.

ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση
Προϋπολογισμών) Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτόν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Κυπριακού Πρακτορείου
η
Ειδήσεων για το έτος που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2017 για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει
πρόβλεψη ή δεν θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε Νόμο.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου
Ειδήσεων του 2017 Νόμος του 2017.

Έγκριση
πληρωμής από
το Ταμείο του
ΚΥΠΕ ποσού
ύψους
€2.265.526 για τη
χρήση του έτους
που λήγει την
31η Δεκεμβρίου
2017.

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση
αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και
χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017 ποσό που δεν
υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ για
κάλυψη της περιόδου αυτής.

Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2, χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις
υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται στα Δελτία Δαπανών που περιλαμβάνονται στον
Πρώτο Πίνακα.

Χρησιμοποίηση
του
περισσεύματος
ορισμένων
άρθρων για την
κάλυψη του
ελλείμματος
άλλων άρθρων
κάτω από το ίδιο
Κεφάλαιο.
Πρώτος Πίνακας.

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης, εφόσον το ολικό ποσό που θα
δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται αντίστοιχα,
κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με τον
παρόντα Νόμο ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς αντίστοιχα,
οποιοδήποτε περίσσευμα που προκύπτει από οποιοδήποτε άρθρο για τις εν λόγω υπηρεσίες και
σκοπούς, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών πάνω στο εν λόγω άρθρο είτε γιατί το ποσό που
ψηφίστηκε για το εν λόγω άρθρο υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε με βάση τον
παρόντα Νόμο, σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Υπουργού
Εσωτερικών, να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού
που δαπανήθηκε πάνω σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:
Νοείται ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από το Κεφάλαιο (01) «Αποδοχές Προσωπικού», το
άρθρο 200 «Οδοιπορικά» και το άρθρο 210 «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του Κεφαλαίου 03
«Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες» του Πρώτου Πίνακα δε δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την
κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε πάνω στο Κεφάλαιο (01)
«Αποδοχές Προσωπικού» και πάνω σε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα άρθρα ή πάνω σε
οποιοδήποτε άλλο άρθρο, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άλλο
άρθρο δύναται να διατεθεί και να δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε από τα
πιο πάνω αναφερόμενα άρθρα:
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Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από παράλειψη εκτελέσεως οποιασδήποτε
υπηρεσίας ή σκοπού δε θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.
(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εξoικονομήσεις όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του
άρθρου αυτού δύναται, μετά από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να μεταφερθούν
πιστώσεις από το άρθρο 348 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου «Μη
Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Πρώτου Πίνακα και να δαπανηθούν για την
κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από οποιοδήποτε άλλο άρθρο
των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα.
(3) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις
των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, θα κατατίθεται από αυτόν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει τις περιπτώσεις στις οποίες δόθηκε η έγκριση αυτή και τις
συνθήκες υπό τις οποίες αυτή χορηγήθηκε.
(4) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται σύμφωνα με
τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία έγινε η υπέρβαση καθίστανται προσωπικά
υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
Μείωση κλιμάκων
εισδοχής.
Παράρτημα.
Μισθοδοτικές
Κλίμακες.

5.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει τη
η
μισθοδοσία των δημόσιων θέσεων, πρόσωπα που από 1 Ιανουαρίου 2012 και στο εξής
διορίζονται σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στις κατώτερες
θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή
προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που
αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών του οργανισμού θα λαμβάνουν, κατά
τα δύο (2) πρώτα έτη της υπηρεσίας ή απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με την
Κλίμακα έκαστης θέσης όπως δεικνύονται στο Παράρτημα - Μισθοδοτικές Κλίμακες.
(2) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό
αναφορά βασικούς μισθούς, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας
της θέσης όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον
προϋπολογισμό:
Νοείται ότι, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

Αποζημίωση για
υπερωριακή
εργασία.

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83 (Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001

(α)

Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή
.
αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό και

(β)

έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείται κατά την 1
Ιανουαρίου 2012 και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγω
ημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του.

η

6. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή διοικητικών
ρυθμίσεων ή πρακτικών που ρυθμίζουν θέματα υπερωριακής αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που
συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία μπορεί, λόγω της φύσης και του επιπέδου των
καθηκόντων, να διεκπεραιωθεί από υπαλλήλους θέσεων με χαμηλότερες μισθοδοτικές Κλίμακες και
νοουμένου ότι η ανάγκη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους υπαλλήλους της χαμηλότερης
μισθοδοτικής Κλίμακας που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά, πιο ψηλά στην ιεραρχία
υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό, αποζημιώνονται
ανεξάρτητα από την Κλίμακα της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική κλίμακα ή σε περίπτωση
συνδυασμένων θέσεων, την ψηλότερη Κλίμακα των συνδυασμένων Κλιμάκων της κατώτερης
θέσης:
Νοείται ότι, ο καθορισμός της φύσης και του επιπέδου των καθηκόντων που εκτελούνται για
σκοπούς υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης των ψηλότερα στην ιεραρχία υπαλλήλων
θα γίνεται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν σύστασης του οικείου προϊσταμένου, όπως οι όροι αυτοί
ερμηνεύονται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο.
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94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2004
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014
21(Ι) του 2014
100(Ι) του 2015.
Αναστολή
πλήρωσης κενών
θέσεων πρώτου
διορισμού,
προαγωγής και
πρώτου
διορισμού και
προαγωγής.

7. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
η
Κανονισμών, κατά τη διάρκεια της περιόδου που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2017, αναστέλλεται η
πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που
περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες κατά την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι κενές ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία
πλήρωσής τους εκτός εάν:
(α)

Ο Υπουργός Οικονομικών μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, αποφασίσει την
εξαίρεση της αναστολής πλήρωσης θέσης πρώτου διορισμού ή προαγωγής ή/και πρώτου
διορισμού και προαγωγής και παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη
.
απόφασης και

(β)

ενημερωθεί για την εν λόγω απόφαση η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και
Προϋπολογισμού και εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.

Απαγόρευση
προσλήψεων
προσωπικού για
την κάλυψη
έκτακτων και
εποχιακών
αναγκών.

8. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου ή
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη
εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για
χρονικό διάστημα που υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.

Απαγόρευση
προσλήψεων
ωρομίσθιου
προσωπικού για
την κάλυψη
έκτακτων και
εποχιακών
αναγκών.

9. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη
ωρομίσθιου προσωπικού και ωρομίσθιου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών αναγκών.

Φορολόγηση
επιδομάτων.

10. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών, τα επιδόματα
γραμματειακών υπηρεσιών, παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή
του ύψους των
απολαβών.

11. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών που ρυθμίζουν
θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων και των
υπαλλήλων του οργανισμού οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των
εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε
υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στον οργανισμό ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου
αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

Απαγόρευση
απασχόλησης
συνταξιούχων
προσώπων.
97(Ι) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999
141(Ι) του 2001

12. Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και
Κεφάλαιο του παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιοδήποτε τρόπο συνταξιούχου
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου:
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69(Ι) του 2005
37(Ι) του 2010
94(Ι) του 2010
31(Ι) του 2012
131(Ι) του 2012.
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την απασχόληση
συνταξιούχων προσώπων:

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

(α)

Σε πολιτειακό αξίωμα,

(β)

τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο (65 ) έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο
έναρξης της απασχόλησής τους,

(γ)

τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,

(δ)

σε περίπτωση που δε δημιουργείται υπαλληλική σχέση,

(ε)

των οποίων γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του περί του Συντονισμού των
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για
Συναφή Θέματα Νόμου.

ο

Λειτουργός
υπεύθυνος για
την είσπραξη των
εσόδων.
Δεύτερος
Πίνακας.
Μέρος Α.

13. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Μέρος Α του Δεύτερου Πίνακα ορίζεται ως λειτουργός
υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Λειτουργός που
ασκεί έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.
Δεύτερος
Πίνακας,
Μέρος Β.

14. Ο λειτουργός που αναφέρεται στο Μέρος Β του Δεύτερου Πίνακα, ορίζεται ως ο λειτουργός
που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚOY ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Έσοδα

1) Έσοδα από συνδρομητές
(εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί
σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες
πρεσβείες, Βουλή των
Αντιπροσώπων, ΓΤΠ, Life + κ.α)
2) Έσοδα από το Κράτος
α. συνδρομή κυβέρνησης για
πρόσβαση όλων των
Υπουργείων (Υπουργός, Γενικός
Διευθυντής, Εκπρόσωπος
Τύπου, Επικεφαλής
Διευθύνσεων/Τμημάτων) και
όλων των Κρατικών/Πολιτειακών
φορέων.
β. για τη διάθεση στον εγχώριο
Τύπο της Φωτογραφικής
Υπηρεσίας του ΚΥΠΕ
χωρίς χρέωση, κατόπιν
απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου με ημ. 06.05.1999
3) Έσοδα από το Υπουργείο
Εξωτερικών (αποστολή
ειδήσεων στην αγγλική στις
Πρεσβείες, Προξενεία και Γραφεία
Τύπου της Δημοκρατίας)

Πραγμ.
Εσοδα
2015
ΕΥΡΩ

Εγκεκρ.
Προϋπ.
2016
ΕΥΡΩ

Προτειν.
Προϋπ.
2017
ΕΥΡΩ

Διαφορά
+/-

255.153

215.000

215.000

0

350.172

350.172

350.172

0

94.681

94.681

94.681

0

-

10.252

-

-10.252

4) Έσοδα από Εμπορικές
Δραστηριότητες*

7.045

2.050

24.000

5) Δημόσια Ενίσχυση στο
Πρακτορείο

1.529.147
------------

1.530.000
-------------

1.581.673
-------------

2.236.198
======

2.202.155
======

Σύνολο

* Το ποσό αυτό αφορά συνδρομές από διαφημίσεις

ΕΥΡΩ

21.950

+51.673
---------------2.265.526
+63.371
======
=======
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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Κεφάλαια

Πραγμ.
Εξοδα
2015
ΕΥΡΩ

Εγκεκρ.
Προϋπ.
2016
ΕΥΡΩ

Προτειν.
Προϋπ.
2017
ΕΥΡΩ

Διαφορά
+/-

1.614.146

1.613.401

1.642.692

29.291

600

600

600

0

(02) Αμοιβές και άλλα ωφελήματα

191.403

224.725

226.725

2.000

(03) Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες

287.527

353.429

385.509

32.080

---------2.093.676
======

10.000
---------2.202.155
======

10.000
---------2.265.526
======

0
----------63.371
======

(01) Αποδοχές Προσωπικού
Δαπάνες από Εμπορικές
Δραστηριότητες *

(04) Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες
και Αποθεματικό
Σύνολο

ΕΥΡΩ

* Κόστος διεκπαιρέωσης εργασίας για καταχώρηση διαφημίσεων στην ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ

3++

1

1
5

1

5

6

8
9

10

1

1
5

1

2++

ǺȠȘșȩȢȈȣȞĲȐțĲȘȢ ȀȜǹ+2)
īİȞȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢǻȚȠȓțȘıȘȢ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩȢȀȊȆǼ ȀȜǹǹǹ
īȡĮȝȝĮĲİȚĮțȩȢȁİȚĲȠȣȡȖȩȢ ȀȜǹ
ǹ șȑıȘʌȡȠĮȖȦȖȒȢ
īȡĮĳȑĮȢǼȚįȒıİȦȞ ȀȜǹǹǹ+2)
ȍȡȠȝȓıșȚȠȆȡȠıȦʌȚțȩ
ȀȜȘĲȒȡĮȢȅįȘȖȩȢ ȀȜǼ

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ
ǹȡȀİĳ ĮȡȚșȝȩȢșȑıİȦȞ
(01)
ȑĲȠȢ
ȉȓĲȜȠȢǱȡșȡȠȣ
2016 2017
100
ǹʌȠįȠȤȑȢȆȡȠıȦʌȚțȠȪ
102
ǺĮıȚțȠȓȂȚıșȠȓ
1
1
1
ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȀȜǹ
ǻȘȝȠıȚȠȖȡĮĳȚțȩȆȡȠıȦʌȚțȩ
ǹȡȤȚıȣȞĲȐțĲȘȢ ȀȜǹ+2)
2
1
1
ǺȠȘșȩȢǹȡȤȚıȣȞĲȐțĲȘȢ ȀȜǹ+2)
3
3
3
)
4
15
15 ȈȣȞĲȐțĲȘȢ ȀȜǹǹǹ

661.369

8

685.437

20.000

27.587
66.483

32.318

36.876

51.327
111.372
327.814

49.787
109.470
319.215

725.595

20.632 632

27.629
67.612

32.517

ȅȚțȐĲȠȤȠȚĲȘȢșȑıȘȢĮȞİȜȓııȠȞĲĮȚʌȐȞȦ
ıİʌȡȠıȦʌȚțȒȕȐıȘıĲȘȞțȜȓȝĮțĮǹ
İȣșȪȢȦȢıȣȝʌȜȘȡȫıȠȣȞİĲȒȣʌȘȡİıȓĮ
ǺȠȘșȩȢȈȣȞĲȐțĲȘȢĮĳȣʌȘȡȑĲȘıİĲȠȞǿȠȪȞȚȠ
ǵĲĮȞȝȓĮșȑıȘǺȈțİȞȦșİȓĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ
țĮȚʌȡȠıșȑĲȠȣȝİȝȓĮșȑıȘȈȣȞĲȐțĲȘȝİ
ȕȐıȘĲȠȠȡȖĮȞȩȖȡĮȝȝĮʌȠȣİȖțȡȓșȘțİĮʌȩ
38.330 ĲȠȊʌȠȣȡȖȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠ

48.362

23.701

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ǻĮʌȐȞİȢ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
2015
ȑĲȠȢ 2017
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
¼

ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃȅȈȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ
ǹȡșȡȠ
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ȉĮȝİȓȠȆȡȠȞȠȓĮȢ
ȀĮĲĮȕȠȜȒǹȞĮįȡȠȝȚțȒȢȂȚıșȠįȠıȓĮȢ

442
443

182
183
185
199
439
440
441

ǻȚțĮȚȫȝĮĲĮǼʌȚįȩȝĮĲĮ ǼȚıĳȠȡȑȢ
ǻȑțĮĲȠȢȉȡȓĲȠȢ
ȉȚȝĮȡȚșȝȚțȐǼʌȚįȩȝĮĲĮ
ȊʌİȡȦȡȓİȢ
ǹʌȠȗȘȝȚȫıȘȀȣȡȚĮțȐĲȚțȘȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ǼʌȓįȠȝĮȆĮȡĮıĲȐıİȦȢ
ǼȚıĳȠȡȐȀȠȚȞȦȞȚțȫȞǹıĳĮȜȓıİȦȞ
ȈȤȑįȚȠȉİȡȝĮĲȚıȝȠȪǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ 
ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢȀĮĲĮȡĲȓıİȦȢ
ȈȤȑįȚȠȈȣȞĲȐȟİȦȞțĮȚȋȠȡȘȖȘȝȐĲȦȞ
ǼʌȓįȠȝĮȊʌİȪșțĮȚȃȣțĲİȡǼȡȖĮıȓĮȢ
ǹȪȟȘıȘȂȚıșȫȞ
ȉĮȝİȓȠȀȠȚȞȦȞȚțȒȢȈȣȞȠȤȒȢ
ǿĮĲȡȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȆİȡȓșĮȜȥȘ
ȉĮȝİȓȠǼȣȘȝİȡȓĮȢ

(01)
107
121
122
123
174
181

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ
ǹȡȀİĳ ĮȡȚșȝȩȢșȑıİȦȞ
(01)
ȑĲȠȢ
ȉȓĲȜȠȢǹȡșȡȠȣ
2015
2016
104
ǹȞĮįȡȠȝȚțȐ
ǹʌĮıȤȩȜȘıȘǼȡȖȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ
105
8
8 ǹȠȡȓıĲȠȣȋȡȩȞȠȣ

1.614.001

1.614.746

9

12.805
0

22.045
15.000
16.500
44.299
25.935
100.000
37.057

75.700
198.655
16.000
37.000
1.200
141.695

184.673

12.237
69.979

20.784
8.105
13.240
42.717
25.076
97.010
35.564

73.002
191.577
8.512
45.467
555
133.039

176.513

ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ
ǻĮʌȐȞİȢ
2015
¼
-

2.631
1.365
-40.000

-3.000

1.160

7.616

5.528
11.800
-7.488

1.643.292 ȈȪȞȠȜȠǹʌȠįȠȤȫȞ 

15.215 2.410
0

23.205
12.000
16.500
46.930
27.300
60.000
36.000

81.228
210.455
8.512
37.000
1.200
149.311

192.841 8.168

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
ȑĲȠȢ 2017
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
-
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200
201
202
203

ǹȡȀİĳ
(03)

320
349

106
288
289

ǹȡȀİĳ
(02)

ȈȪȞȠȜȠȅįȠȚʌȠȡȚțȫȞ

ȅįȠȚʌȠȡȚțȐ
ǼȟȠįĮȀȚȞȒıİȦȢ
ǼʌȚįȩȝĮĲĮǼțĲȩȢǼįȡĮȢ
ǼʌȚįȩȝĮĲĮțĮĲ ĮʌȠțȠʌȒ
3.858

3.858
-

191.403

ȈȪȞȠȜȠǹȝȠȚȕȫȞțĮȚȐȜȜȦȞ
ȍĳİȜȘȝȐĲȦȞ

ȁȠȚʌȑȢǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢǻĮʌȐȞİȢ

6.661
4.500

171.092
3.150
6.000

ǹʌĮıȤȩȜȘıȘǹȞĲĮʌȠțȡȚĲȫȞțĮȚǼȚįȚțȫȞ
ȈȣȞİȡȖĮĲȫȞıĲȘȞȀȪʌȡȠțĮȚĲȠ
ǼȟȦĲİȡȚțȩ
ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢ
ǹȝȠȚȕȒȃȠȝȚțȠȪȈȣȝȕȠȪȜȠȣ
ǹȝȠȚȕȒȆȡȠȑįȡȠȣțĮȚȝİȜȫȞǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ǼȜİȖțĲȚțȐǻȚțĮȚȫȝĮĲĮ

ǹȝȠȚȕȑȢțĮȚȐȜȜĮȍĳİȜȒȝĮĲĮ

ȉȓĲȜȠȢǹȡșȡȠȣ

5.110

5.100
10
-

224.725

7.225
5.000

195.000
9.000
8.500

5.110 ȈȪȞȠȜȠȅįȠȚʌȠȡȚțȫȞ

5.100
10
-

ȈȪȞȠȜȠǹȝȠȚȕȫȞțĮȚȐȜȜȦȞ
226.725 ȍĳİȜȘȝȐĲȦȞ 

7.225
5.000

202.000 7.000
6.000 -3.000
6.500 -2.000

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ǻĮʌȐȞİȢ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
ȑĲȠȢ 2017
2015
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
¼
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ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȐȉȑȜȘ
ȉȘȜȑĳȦȞĮȉȑȜİĳĮȟ
ĭȦĲȚıȝȩȢĬȑȡȝĮȞıȘȀĮȪıȚȝĮ
ȀĮșĮȡȚȩĲȘĲĮīȡĮĳİȓȠȣ
ǼȞȠȓțȚĮ
ȉȑȜȘțĮȚȉȑȜȘȊįĮĲȠȢ
ǺȚȕȜȚȠșȒțȘ
ǼĳȘȝİȡȓįİȢțĮȚȆİȡȚȠįȚțȐ
ǻȚĮĳȘȝȓıİȚȢțĮȚǻȘȝȠıȚİȪıİȚȢ
ĭȦĲȠĲȣʌȚțȐȊȜȚțȐ
ǻȚȐĳȠȡĮǼȟȠįĮīȡĮĳİȓȠȣ
ǹȞȑȖİȡıȘȀĲȘȡȓȠȣ
ȂİĲĮĳȠȡȐȂİĲĮțȓȞȘıȘıİȐȜȜȠțĲȒȡȚȠ
ȆȈǼǹȊʌȘȡİıȓĮǼțĲĮțĲȘȢǹȞȐȖțȘȢ
ȉȑȜȘȈțȣȕȐȜȦȞ
ȉȑȜȘǹʌȠȤİĲİȣĲȚțȠȪ
ǱįİȚĮȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȊʌȠıĲĮĲȚțȠȪ

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227

ȈȪȞȠȜȠǼȟȩįȦȞȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
īȡĮĳİȓȠȣ

ǼȟȠįĮȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢīȡĮĳİȓȠȣ

ȉȓĲȜȠȢǹȡșȡȠȣ

210

ǹȡȀİĳ
(03)

120.476

50

244
8.262
15.266
13.689
46.800
704
0
4.299
633
0
9.490
21.089
0
0
900

141.485

700
13.500
22.500
15.000
52.800
2.000
100
3.500
1.000
375
7.000
23.000
0
10
0
0
0
-500

-400
-3.500
-2.500

ȈȪȞȠȜȠǼȟȩįȦȞȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
134.585 īȡĮĳİȓȠȣ

300
10.000
20.000
15.000
52.800
1.500
100
3.500
1.000
375
7.000
21.721
0
10
900
329
50

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ǻĮʌȐȞİȢ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
2015
ȑĲȠȢ 2017
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
¼

46

746
747

284
309
341
344
357
412
499
704
745

ȈȪȞȠȜȠȁȠȚʌȫȞǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ
ǻĮʌĮȞȫȞ

ȈȣȞĲȒȡȘıȘǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ
ȈȣȞĲȒȡȘıȘțĮȚȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȂȘȤĮȞ
ȅȤȘȝȐĲȦȞ
ȃĮȪȜĮțĮȚǹȜȜĮǼȟȠįĮȖȚĮȈȣȞȑįȡȚĮțĮȚ
ǹʌȠıĲȠȜȑȢȖȚĮȣʌȘȡİıȚĮțȠȪȢȜȩȖȠȣȢ
ıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩ
ǼȟȠįĮĭȚȜȠȟİȞȓĮȢ
ǹıĳȐȜİȚİȢ
ǼțįȩıİȚȢțĮȚǻȘȝȠıȚȩĲȘĲĮ
īȡĮĳȚțȒȊȜȘțĮȚǼțĲȣʌȦĲȚțȐȊȜȚțȐ
ǼțʌĮȓįİȣıȘȆȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȈȣȞįȡȠȝȑȢ
ǹȖȠȡȐǼȞȠȚțȚĮȖȠȡȐȅȤȘȝȐĲȦȞ
ǼʌȚʌȜĮțĮȚǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȅȡȖȐȞȦıȘȈȣȞİįȡȓȦȞȈİȝȚȞĮȡȓȦȞıĲȘȞ
ȀȪʌȡȠ
ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒĮȞĮȕȐșȝȚıȘ

238

243

ȉȓĲȜȠȢǹȡșȡȠȣ

ǹȡȀİĳ
(03)

287.527

9.218
5.292
8.085
0
3.054
42
113.230

2.842

21.430

-

-

353.429

20
10.000

25.000
4.500
7.767
100
6.797
800
105.000
1.000

5.850

40.000

+37000

+8000

-10.000
+1500

ȈȪȞȠȜȠȁȠȚʌȫȞǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ
385.509 ǻĮʌĮȞȫȞ 

2.000 +1980
15.500 +5.500

15.000
6.000
7.767
100
6.797
800
113.000
38.000

5.850

35.000 -5.000

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ǻĮʌȐȞİȢ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
2015
ȑĲȠȢ 2017
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
¼

,

47

348

ǹȡȀİĳ
(04)

0

ȈȪȞȠȜȠǻĮʌĮȞȫȞȀȣʌȡȚĮțȠȪ
ȆȡĮțĲȠȡİȓȠȣǼȚįȒıİȦȞ

ȂȘʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢǻĮʌȐȞİȢțĮȚ
ǹʌȠșİȝĮĲȚțȩ

ȂȘȆȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢǻĮʌȐȞİȢțĮȚ
ǹʌȠșİȝĮĲȚțȩ

ȉȓĲȜȠȢǹȡșȡȠȣ

2.093.676

-

2.202.155

10.000

2.265.526

ȈȪȞȠȜȠȖȚĮȂȘȆȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ
10.000 ǻĮʌȐȞİȢțĮȚǹʌȠșİȝĮĲȚțȩ

ǼȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȆȡȠĲ
ȆȡĮȖȝĮĲȚțȑȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚı ȆȡȠȨʌȖȚĮ
ǻĮʌȐȞİȢ
ȝȩȢȖȚĮĲȠ ĲȠȑĲȠȢ
2015
ȑĲȠȢ 2017
ǼʌİȟȘȖȒıİȚȢ
¼
¼
¼
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
(Άρθρα 3 και 4)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Τα εδάφια των Άρθρων «Βασικοί Μισθοί», «Αμοιβή Ανταποκριτών και Ειδικών
Συνεργατών στην Κύπρο και το Εξωτερικό» και «Δικαιώματα, Επιδόματα και
Εισφορές» του Κεφαλαίου (01) «Αποδοχές Προσωπικού» αποτελούν υποδιαιρέσεις
του εν λόγω Κεφαλαίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού, υπέρβαση
γίνεται μόνο σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων
του εν λόγω Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε υπερβάσεις κάτω από τα εν
λόγω Άρθρα ή υποδιαιρέσεις του Κεφαλαίου τούτου.

2.

Τα εδάφια των Άρθρων 200 «Οδοιπορικά» και 210 «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου»
του Κεφαλαίου (03) «Λοιπές Διοικητικές Δαπάνες» αποτελούν υποδιαιρέσεις των εν
λόγω Άρθρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Νόμου αυτού, υπέρβαση γίνεται μόνο
σε περίπτωση υπέρβασης του συνόλου των εγκεκριμένων πιστώσεων κάτω από
καθένα από τα Άρθρα αυτά του εν λόγω Κεφαλαίου, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε
υπερβάσεις κάτω από τα εδάφια αυτά των εν λόγω Άρθρων.

3.

Όταν ένα άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με σταυρό (+), τούτο
υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες
του σχεδίου και να ληφθεί η εξουσιοδότηση του Υπουργού Εσωτερικών με τη μορφή
«Εξουσιοδότηση για Διενέργεια Δαπανών» (ΕΔΔ).

4.

Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται στους περί της
Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και
του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμους του 2014
(Ν.3(1)/2014, Ν.85(ι)/2014 και Ν.145(Ι)/2014) και των Κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτών».

5.

Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο ΚΥΠΕ δεν θα αυξηθεί
σε σχέση με το 2016. Όπου είναι δυνατό θα γίνεται μείωση του. Οι ασκούντες τον
έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία πάνω σε
συνεχή βάση για τον αριθμό που απασχολείται.

6.

Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος παραχωρείται με βάση
καθορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις σε κατηγορίες μόνιμου και ωρομίσθιου
προσωπικού που εγκρίνονται κατ’ αξίαν από το Υπουργείο Οικονομικών.

7.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή
διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή Συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής
επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων για όλο το
προσωπικό του ΚΥΠΕ, τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά
ωφελήματα μειώνονται κατά 15%:
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Επίδομα παραστάσεως, φιλοξενίας, οδοιπορικά, έξοδα κινήσεως και Επίδομα κατ’
αποκοπή, Επίδομα Απουσίας εκτός Έδρας, Γενικό Επίδομα Εξωτερικού, Ειδικό
Επίδομα Εξωτερικού, Επίδομα Ενοικίου Εξωτερικού,
Επίδομα Ευθύνης,
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου, επίδομα βάρδιας, επίδομα βάρδιας
κατά τις κυριακές και αργίες, υπερωριακή αμοιβή κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή:
Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των πιο πάνω επιδομάτων παραμένει ο ίδιος
όπως καθορίζεται από τους σχετικούς για κάθε περίπτωση Κανονισμούς ή/και
Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή/και τις σχετικές
εγκρίσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως θα μειώνονται κατά 15%:
Νοείται περαιτέρω ότι, τα επιδόματα/ αποζημιώσεις που περιλαμβάνονται στο
άρθρο 10 πιο πάνω μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μεταβολής
ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται.
Το επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία έχει καταργηθεί.
8.

Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις Κυριακές όταν η Κυριακή
αποτελεί μέρος της εργασίας για συμπλήρωση του καθορισμένου εβδομαδιαίου
ωραρίου εργασίας τους καθορίζεται στο 1:0,75 για κάθε ώρα απασχόλησης.
Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά την Κυριακή του Πάσχα και
τις αργίες της 6ης Ιανουαρίου, 1ης Απριλίου, 15ης Αυγούστου, 28ης Οκτωβρίου, 25ης
και 26ης Δεκεμβρίου, στην περίπτωση που συμπίπτουν να είναι Κυριακή, όταν η
εργασία αποτελεί μέρος του ωραρίου του υπαλλήλου, καθορίζεται στο 1:1,5.
Η φόρμουλα υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται στο
προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας για εργασία κατά τις
δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέραν από το καθορισμένο
ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,5.
Η φόρμουλα υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν εργάζεται κατά τις αργίες αλλά έχει
συμπληρώσει το καθορισμένο ωράριο τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της
εβδομάδας καθορίζεται στο 1:1,125 για 6 ώρες.
Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία του προσωπικού που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 22,8% των δεδουλευμένων
ωρών.
Κάθε μία ώρα υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες
(συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου μέχρι τις 1.μμ) ως μία ώρα, και κατά τα
Σάββατα από τις 1 μ.μ, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Στην
περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μία ώρα και κατά τα
Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες λογίζεται ως 1,3 ώρες. Περαιτέρω, σε καμιά
περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση όλου του προσωπικού θα υπερβαίνει τη
μηνιαία μισθοδοσία του.
Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες, πλην του
Σαββάτου, μεταξύ των ωρών 7:00 π.μ και 5:00 μ.μ, γίνεται αποκλειστικά με την
παροχή ελεύθερου χρόνου, με εξαίρεση τέτοια αποζημίωση του προσωπικού που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, η οποία παραχωρείται σε ελεύθερο χρόνο ή
σε χρήμα ή με συνδυασμό των δύο και με προτεραιότητα στον ελεύθερο χρόνο,
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όπως θα εγκριθεί από τον οικείο Γενικό Διευθυντή ή Προϊστάμενο Ανεξάρτητου
Γραφείου ή Υπηρεσίας.
Η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή του προσωπικού μειώθηκε κατά 33.33%.
9.

Τηρουμένων των διατάξεων των περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και
Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων
και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιεί ή
αντικαθίσταται, οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων οι συντάξεις των
συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αναπροσαρμόζονται την 1η
Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως
ακολούθως:

α)

καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους
αναφοράς σε σχέση με το προηγούμενο έτος τους έτους αναφοράς.

β)

Η πιο πάνω αναπροσαρμογή αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και
τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις εποχικές
διακυμάνσεις είναι αρνητικός.
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
10.

Οι Αποδοχές Προσωπικού κατά θέση φαίνονται στο Κεφάλαιο (01) των δελτίων
Δαπανών του Πίνακα αυτού.

11.

Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες
Μισθοδοτικές Κλίμακες οι οποίες φαίνονται στο Παράρτημα Ι.

12. Οι πρόνοιες που αναφέρονται για κάθε θέση περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.
13.

Η πρόνοια που προϋπολογίζεται για τις κενές θέσεις ή/και νέες θέσεις γίνεται βάσει
του αρχικού σημείου της κλίμακας των θέσεων.

14.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη στην υποδιαίρεση «Απασχόληση Ανταποκριτών και
Ειδικών Συνεργατών στην Κύπρο και στο Εξωτερικό» του Κεφαλαίου (02) «Αμοιβές
και άλλα Ωφελήματα» αποσκοπεί στην κάλυψη αμοιβής κατ’ αποκοπή ή κατά
τεμάχιο των ανταποκριτών και συνεργατών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

15.

Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης υπό τα Άρθρα 200 «Οδοιπορικά» και
210 «Έξοδα Λειτουργίας Γραφείου» του Κεφαλαίου (03) «Λοιπές Διοικητικές
Δαπάνες» καταστεί πληρωτέα, μπορεί να χρεωθεί στα Άρθρα αυτά και να καλυφθεί
από την ολική πρόνοιά τους, ύστερα από εξουσιοδότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

16.

Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή διοικητικής πράξης, για την
πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο
μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων.

17.

Κάθε πρόσληψη και απασχόληση εργατών κατά παράβαση των διατάξεων
οποιουδήποτε Νόμου ή οποιαδήποτε διοικητικής πράξης θεωρείται ότι δεν έγινε
νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν τον έλεγχο πάνω στα κονδύλια από τα οποία
καταβάλλονται οι απολαβές για τους εργάτες που προσλήφθηκαν και
απασχολήθηκαν τοιουτοτρόπως καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι για κάθε
δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
(Άρθρο 5)
Το 2008 το ΚΥΠΕ έχει υιοθετήσει το Νόμο 50 (Ι) του 2005 που προνοεί περί Αναδιαρθρώσεως
του Μισθολογίου των Κρατικών Υπαλλήλων και της Αντιμισθίας των μελών των Επιτροπών
Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Το ΚΥΠΕ υιοθέτησε το νέο
μισθολόγιο Ημικρατκών υπαλλήλων ύστερα από την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων
ύψους 44,447% και διατηρεί το κατώτατο όριο αύξησης 1.017 ευρώ (ποσοστό αυξήσεων
6,656% (από 1/1/2009) που δεν έχει ενσωματωθεί στις νέες κλίμακες) ετησίως όπως
προβλέπεται από τις Συλλογικές Συμβάσεις μεταξύ ΚΥΠΕ - ΣΥΚΥΠΕ/ ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚΠΕΟ. Οι παλαιές μισθοδοτικές κλίμακες αντικαθίστανται με τις νέες μισθοδοτικές κλίμακες όπως
εκτίθενται στον πιο κάτω πίνακα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
(Άρθρο 5)
ΜΕΙΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Βαθμίδα/step
Scales/ Κλίμακες

1

2

Κλ. Α1-Α2-Α5 (ΙΙ)
Κλ. Α2-Α5-Α7(ΙΙ)
Κλ. Α2-Α5-Α7(ΙΙ) (Τεχνικοί με
δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν
που τοποθετούνται στη
δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)
Κλ. Α2 (4η βαθμίδα)-Α5-Α7(ΙΙ)
Κλ. Α3-Α5-Α7(ΙΙ)
Κλ. Α4-Α6(ΙΙ)
Κλ. Α4-Α7(ΙΙ)
Κλ. Α5(2η βαθμίδα)-Α7-Α8(Ι)
Κλ. Α8-Α9(Ι)
Κλ. Α8-Α10-Α11
Κλ. Α8-Α9-Α10
Κλ. Α9-Α11-Α12
Κλ. Α9-Α11-Α12 (κάτοχοι
πανεπιστημιακού διπλώματος
και εγγεγραμμένα μέλη στο
οικείο Επαγγελματικό Σώμα
που τοποθετούνται στην
αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
Κλ. Α11-Α13. Ιατρικοί
Λειτουργοί 1ης Τάξεως με
ειδικότητα που τοποθετούνται
στην τέταρτη βαθμίδα της Κλ.
Α11

9.295
9.347
10.892

9.295
9.347
10.892

9.596
9.524
9.631
9.361
10.892
13.216
16.151
16.151
20.048
26.716

9.596
9.524
9.631
9.361
10.892
13.216
16.151
16.151
20.048
26.716

29.958

29.958
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α
(Άρθρο 13)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

Κεφάλαια
(01) – (04)

Υπεύθυνος Λειτουργός*
Διευθυντής
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων

* Περιλαμβάνει κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο
Λειτουργό
-----------------ΜΕΡΟΣ Β
(Άρθρο 14)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
Κεφάλαια
(01) – (03)

Υπεύθυνος Λειτουργός*
Διευθυντής
Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων

* Περιλαμβάνει κάθε άλλο λειτουργό στον οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο
Λειτουργό

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα - Ετήσια συνδρομή: €68,00

