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Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2019 Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 41(ΙI) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ
Προοίμιο.
20(Ι) του 2014
123(Ι) του 2016
133(Ι) του 2016
159(Ι) του 2017.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου
Νόμο, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας της Γενικής Κυβέρνησης και όλοι οι
συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του καταρτίζονται και κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ψήφιση με τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία που αναφέρονται σε αυτόν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για τις δαπάνες του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019, για τις οποίες δεν έχει ήδη γίνει ή δε θα γίνει πρόβλεψη
αργότερα από οποιοδήποτε νόμο,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ περαιτέρω είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων και η κατάργηση
ορισμένων υφιστάμενων,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου
του 2019 Νόμος του 2019.

Έγκριση
πληρωμής
από το Ταμείο
του Πανεπιστημίου
Κύπρου ποσού
που δεν υπερβαίνει
τα €133.594.000 για
τη χρήση του έτους

2. Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για χρήση από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό,
εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου και διατεθεί για τη χρήση
η
του έτους που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019, ποσό που δεν υπερβαίνει τα εκατό τριάντα τρία
εκατομμύρια και πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ, για την κάλυψη των δαπανών του
Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.
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η

που λήγει την 31
Δεκεμβρίου 2019.
Ειδίκευση των
ποσών που θα
δαπανηθούν.
Πρώτος Πίνακας.

3. Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 πιο πάνω 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 δεύτερης των πιο κάτω επιφυλάξεων, εφόσον το ολικό
ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες και τους σκοπούς που αναφέρονται και εξειδικεύονται
κάτω από κάθε άρθρο του Πρώτου Πίνακα δεν θα υπερβεί το ολικό ποσό που χορηγείται με το
Νόμο αυτό, ως ειδικευμένη πίστωση για τις εν λόγω υπηρεσίες και σκοπούς, αντίστοιχα,
οποιοδήποτε περίσσευμα 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 το
Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου, να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιουδήποτε άλλου
άρθρου του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα:
Νοείται ότι, η μεταφορά οποιουδήποτε περισσεύματος δύναται να επιτραπεί από Κεφάλαιο σε
Κεφάλαιο του Πρώτου Πίνακα για την κάλυψη ελλείμματος άλλων άρθρων μόνο κατόπιν γραπτής
συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, ύστερα από την
κατάθεση προς αυτήν σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά
στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό:
Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση στην υποκατηγορία «Αποδοχές
Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού», του Κεφαλαίου 1 του Πρώτου Πίνακα, δε
δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιωνδήποτε άλλων άρθρων
άλλου Κεφαλαίου, ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω σε οποιοδήποτε άρθρο άλλου
Κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος πάνω στην πιο πάνω
αναφερόμενη υποκατηγορία:
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση, από παράλειψη εκτελέσεως
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δε θα θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του
άρθρου αυτού.
(2) Εάν δεν υπάρχουν εξοικονομήσεις, όπως προνοείται στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού,
δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, να μεταφερθούν πιστώσεις από το
άρθρο 501 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα
και να δαπανηθούν για την κάλυψη του ελλείμματος οποιουδήποτε ποσού που δαπανήθηκε από
οποιοδήποτε άρθρο των Κεφαλαίων του Πρώτου Πίνακα:
Νοείται ότι, ουδεμία μεταφορά πιστώσεων δύναται να διενεργηθεί από το άρθρο 501 «Μη
Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» για την κάλυψη ελλειμμάτων χωρίς την εξασφάλιση
εκ των προτέρων της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και
Πολιτισμού, ύστερα από κατάθεση προς αυτήν σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από
επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν:
Νοείται περαιτέρω ότι, οποιεσδήποτε πιστώσεις στο άρθρο 506 «Δαπάνες από Έσοδα για
Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική Χρηματοδότηση για
την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ)», 503 «Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά
Προγράμματα» του Κεφαλαίου 5, στο άρθρο 417 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από
Κοινοτικούς Πόρους (Δαπάνες από Χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου)», 416 «Διαρθρωτικά
Προγράμματα και Σχέδια», του Κεφαλαίου 4, στο άρθρο 354 «Ενίσχυση Φοιτητικής Μέριμνας
(Παροχή Κρατικών Υποτροφιών και Επιδομάτων, π.χ. Σίτισης, Στέγασης, κ.ά.)», 324 «Έργα και
Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Δαπάνες από Χρηματοδότηση του
Πανεπιστημίου)», άρθρο 318 «Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια» και άρθρο 317
«Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», του Κεφαλαίου 3,
στο άρθρο 224 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Δαπάνες από
Χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου)» του Κεφαλαίου 2, καθώς και οποιεσδήποτε πιστώσεις στα
άρθρα 151 (01) και 151 (02) «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους
(Δαπάνες από Χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου)» του Κεφαλαίου 1, του Πρώτου Πίνακα, θα
μπορούν να δαπανηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους
εξασφαλίστηκαν και καμία μεταφορά περισσεύματος δε θα γίνεται από ή σε οποιοδήποτε άλλο
άρθρο του Προϋπολογισμού.
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(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο
(1) 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.
(4) Όλοι οι όροι, τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες του
Νόμου αυτού δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή διαφοροποιηθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
χωρίς τροποποίηση του Νόμου αυτού.
(5) Τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 165 και 167 του Συντάγματος και του παρόντος
Νόμου, σε περίπτωση κατά την οποία εμβάζονται ή εισπράττονται οποιαδήποτε χρηματικά ποσά
για υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότησή τους
από Κοινοτικούς Πόρους, τα ποσά αυτά κατατίθενται στο Ταμείο του Πανεπιστημίου Κύπρου και
σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του Προϋπολογισμού. Η σχετική δαπάνη για την υλοποίηση των
σκοπών και/ή προγραμμάτων και/ή τη συγχρηματοδότησή τους από Κοινοτικούς Πόρους για τα
οποία το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έχει εμβασθεί ή εισπραχθεί, θα χρεώνεται σε κατάλληλο
άρθρο ή άρθρα του Προϋπολογισμού.
Εναλλαξιμότητα.

21(Ι) του 2013
153(Ι) του 2013
169(Ι) του 2013
157(Ι) του 2014
202(Ι) του 2014
195(Ι) του 2015
60(I) του 2017.
Δημιουργία
νέων θέσεων.
Δεύτερος Πίνακας.

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6, κάθε διοριζόμενος σε οποιαδήποτε νέα
θέση που θα δημιουργηθεί, δυνατόν να υπαχθεί στο θεσμό της εναλλαξιμότητας, εάν και όταν ο
νόμος ήθελε προνοήσει τούτο.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, δεν επιτρέπεται η πλήρωση
κενών θέσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε
συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία της πλήρωσης
τους, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του περί της Απαγόρευσης
Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις)
Νόμου.

6. Δημιουργούνται οι νέες θέσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα.

Κατάργηση
θέσεων.
Τρίτος Πίνακας.

7. Με την πλήρωση έκαστης νέας θέσης Διοικητικού Προσωπικού που δημιουργείται με τον
παρόντα Νόμο, καταργείται έκαστη κενούμενη θέση που προκύπτει στη χαμηλότερη βαθμίδα,
όπως ορίζεται στον Τρίτο Πίνακα.

Λειτουργοί
υπεύθυνοι για την
είσπραξη εσόδων.
Συμπλήρωμα.

8. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί που είναι
υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.

Λειτουργοί που
ασκούν έλεγχο
πάνω στα
κονδύλια.
Συμπλήρωμα.

9. Οι Λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί που ασκούν
έλεγχο πάνω στα κονδύλια.

Απαγόρευση
πλήρωσης κενών
θέσεων πρώτου
διορισμού/
εκλογής,
προαγωγής/
ανέλιξης και
πρώτου
διορισμού/εκλογής
και προαγωγής/
ανέλιξης.
21(Ι) του 2013
153(Ι) του 2013
169(Ι) του 2013

10.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που
η
εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019, απαγορεύεται η
πλήρωση θέσεων πρώτου διορισμού/ εκλογής, προαγωγής/ ανέλιξης και πρώτου
διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ ανέλιξης που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο οι οποίες
θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος
Νόμου, ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
(Ειδικές Διατάξεις) Νόμου. Παρά τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η
συνέχιση διαδικασίας πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού/ εκλογής ή θέσης
πρώτου διορισμού/ εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης ή θέσης προαγωγής/ανέλιξης, μόνο στην
περίπτωση που το Πανεπιστήμιο υποβάλει προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να του
επιτραπεί η έναρξη και/ή η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας θέσης, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία στον υπό αναφορά Νόμο.
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157(Ι) του 2014
202(Ι) του 2014
195(Ι) του 2015
60(Ι) του 2017.
Μείωση
κλιμάκων
εισδοχής.

Παράρτημα.

11.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού που ρυθμίζει
η
τη μισθοδοσία των θέσεων του Πανεπιστημίου, πρόσωπα που από την 1 Ιανουαρίου 2012 και
στο εξής διορίζονται/εκλέγονται σε θέσεις πρώτου διορισμού/εκλογής ή πρώτου διορισμού/εκλογής και προαγωγής/ανέλιξης στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων
που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με
σύμβαση για την εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων
δομών του Πανεπιστημίου Κύπρου θα λαμβάνουν, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ή
απασχόλησής τους, ετήσιο βασικό μισθό ανάλογα με τη μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης στην
οποία διορίζονται/εκλέγονται ή προάγονται/ανελίσσονται ή προσλαμβάνονται, όπως δεικνύεται
στο Παράρτημα - Μισθολογικές Κλίμακες το προσαρτημένο στο τέλος των Δελτίων Δαπανών.
(2)(α) 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
παρόντα Νόμο.
(β) Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,
συμψηφίζεται με την υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή
καθεστώτος απασχόλησης, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών:
Νοείται ότι, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών λαμβάνονται υπόψη
οι ίδιες περίοδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς
παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «θέσεις» περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τις υπό αναφορά Κλίμακες εισδοχής. Ο όρος «πρόσωπα που
προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε
έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου
και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά
περίπτωση νόμο:
Νοείται ότι, η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:
(α) Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν/ εκλέχθηκαν πριν
την 1.1.2012, είτε διορίστηκαν/ εκλέχθηκαν μετά την 1.1.2012 και υπηρέτησαν συνολικά
για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται/ εκλέγονται
ή προάγονται/ ανελίσσονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό,
(β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού, ο οποίος είτε είχε προσληφθεί πριν
την 1.1.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 1.1.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για
είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται/ εκλέγεται σε
θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού/ εκλογής
και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,
(γ)

έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι
απασχόλησης και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε
μειωμένη κλίμακα εισδοχής,

(δ)

ωρομίσθιου προσωπικού που διορίζεται/ εκλέγεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει
μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

(ε)

μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου
που διορίζεται/ εκλέγεται σε μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει
διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί πριν την 1.1.2012 στην κρατική
υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στην
κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι
τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στο Πανεπιστήμιο.

(4) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την
επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
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Απαγόρευση
προσλήψεων
ωρομίσθιου
προσωπικού και
προσωπικού για
την κάλυψη
έκτακτων αναγκών.

12.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή κανονισμών που εκδίδονται
δυνάμει αυτού και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την
πρόσληψη εργοδοτούμενων καθορισμένης διάρκειας και προσώπων για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την
ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου
προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών.
(2) Απαγορεύεται η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού εκτός εάν ο Υπουργός
Οικονομικών μετά από εισήγηση του Πανεπιστημίου δύναται να αποφασίσει την εξαίρεση από την
αναστολή πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης και να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργικό
Συμβούλιο για απόφαση και για την εν λόγω απόφαση ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ώστε να εξασφαλιστεί η γραπτή συγκατάθεσή της.
(3) Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μέσα σε ένα μήνα από
την κατάθεση ενώπιόν της, κάθε απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση από την
απαγόρευση πλήρωσης μιας ή περισσότερων μόνιμων ωρομίσθιων θέσεων, ενημερώνει
γραπτώς τον Υπουργό Οικονομικών για την τελική της απόφαση σε σχέση με την πλήρωση ή μη
της συγκεκριμένης/ων μόνιμης/ων θέσης/ων ωρομίσθιου προσωπικού.
Φορολόγηση
επιδομάτων.

13. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού, τα επιδόματα
φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

Αναπροσαρμογή
του ύψους των
απολαβών.

14.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών
ρυθμίσεων που ρυθμίζουν θέματα μισθοδοσίας, ο μισθός ή η αντιμισθία ή η αποζημίωση ή η
χορηγία των υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας του Πανεπιστημίου, 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 στο Πανεπιστήμιο ή στο δημόσιο ή στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου υπαλλήλου.
(2) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την
επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου.

Απαγόρευση
εργοδότησης
συνταξιούχων
προσώπων.
97(I) του 1997
3(Ι) του 1998
77(Ι) του 1999
141(Ι) του 2001
69(Ι) του 2005
37(Ι) του 2010
94(Ι) του 2010
31(Ι) του 2012
131(Ι) του 2012.

15. 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:

Νοείται ότι, η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με την απασχόληση
συνταξιούχων προσώπων-

73(Ι) του 2016.
Επίσημη
Εφημερίδα,

(α)

Σε πολιτειακό αξίωμα,

(β)

τα οποία δεν συμπλήρωσαν το 65 έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης της
απασχόλησής τους,

(γ)

τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,

(δ)

σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, και

(ε)

για τα οποία γίνεται σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του περί της Ρύθμισης των
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή των
περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) (Οργανισμοί
Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμών.

ο
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Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
30.4.2004.
Εφαρμογή
διατάξεων για
μείωση
απολαβών
και μη
παραχώρηση
προσαυξήσεων.
168(I) του 2012
31(I) του 2013
152(I) του 2013
94(I) του 2018.
192(I) του 2011
185(I) του 2012
73(I) του 2014.

16. Οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των
Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα Νόμου και του 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 Νόμου, τυγχάνουν
εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών στις απολαβές των εργοδοτουμένων του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015
(ΕΛΕΓΜΕΝΑ)
€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ)/ΚΕΡΔΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ

€

17.100
188.183.004
31.236.805
(5.558.696)
25.678.109
213.878.213

203.306.121
(71.875.584)
82.447.676
213.878.213

Σημείωση
1.

Αναβαλλόμενα Έσοδα ορίζονται ως τα έσοδα τα οποία εισπράττονται σε μια
οικονομική περίοδο αλλά η χρήση τους επεκτείνεται σε μελλοντικές οικονομικές
περιόδους.
Τα Αναβαλλόμενα Έσοδα που παρουσιάζονται στον ετήσιο
Ισολογισμό των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
αποτελούνται από:
α. Αγορές Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (η αγορά και η Δωρεά πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο και
διαγράφεται σταδιακά στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων εκάστου έτους,
σύμφωνα με την υπολογιζόμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου),
β. Μεταπτυχιακά Δίδακτρα (έσοδα που προκύπτουν από Μεταπτυχιακά
Δίδακτρα, επιπέδου Master και PhD, αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα
κατά την είσπραξή τους και διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και
Εξόδων του έτους που διενεργούνται τα έξοδα),
γ. Δίδακτρα Αντιστοιχίας (έσοδα που προκύπτουν από Δίδακτρα Αντιστοιχίας
αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα κατά την είσπραξή τους. Τα έσοδα
αυτά διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων του έτους που
διενεργούνται τα έξοδα), και
δ. Χρηματικές Δωρεές/ Εισφορές/ Χορηγήματα (οι εισπράξεις από χρηματικές
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δωρεές, εισφορές και χορηγήματα πιστώνονται στο λογαριασμό
αναβαλλομένων εσόδων, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν σε επόμενα έτη).
2.

Συσσωρευμένες (Ζημιές)/Κέρδη αποτελούν το σύνολο των ετησίων
πλεονασμάτων/ελλειμμάτων των Λογαριασμών Εσόδων/ Εξόδων. Μέχρι και τις
31/12/2006 τα συσσωρευμένα πλεονάσματα/ελλείμματα μεταφερόταν στα
Αναβαλλόμενα Έσοδα. Από την 1/1/2007 οι Συσσωρευμένες ζημιές
παρουσιάζονται ξεχωριστά στον Ισολογισμό.

3.

Ο οικονομικός έλεγχος του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2015 έχει ανατεθεί
σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική
Υπηρεσία. Ο ιδιώτης Ελεγκτής στην Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2015 για τις
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015 έχει εκφέρει γνώμη ότι οι οικονομικές
καταστάσεις του έτους αυτού δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Πανεπιστημίου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2016
(ΕΛΕΓΜΕΝΑ)
€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ)/ΚΕΡΔΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ

€

17.100
204.210.310
36.457.937
(5.103.124)
31.354.813
235.582.223

220.975.812
(99.457.436)
114.063.847
235.582.223

Σημείωση
1.

Αναβαλλόμενα Έσοδα ορίζονται ως τα έσοδα τα οποία εισπράττονται σε μια
οικονομική περίοδο αλλά η χρήση τους επεκτείνεται σε μελλοντικές οικονομικές
περιόδους.
Τα Αναβαλλόμενα Έσοδα που παρουσιάζονται στον ετήσιο
Ισολογισμό των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
αποτελούνται από:
α. Αγορές Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (η αγορά και η Δωρεά πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο και
διαγράφεται σταδιακά στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων εκάστου έτους,
σύμφωνα με την υπολογιζόμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου),
β. Μεταπτυχιακά Δίδακτρα (έσοδα που προκύπτουν από Μεταπτυχιακά
Δίδακτρα, επιπέδου Master και PhD, αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα
κατά την είσπραξή τους και διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και
Εξόδων του έτους που διενεργούνται τα έξοδα),
γ. Δίδακτρα Αντιστοιχίας (έσοδα που προκύπτουν από Δίδακτρα Αντιστοιχίας
αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα κατά την είσπραξή τους. Τα έσοδα
αυτά διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων του έτους που
διενεργούνται τα έξοδα), και
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δ. Χρηματικές Δωρεές/ Εισφορές/ Χορηγήματα (οι εισπράξεις από χρηματικές
δωρεές, εισφορές και χορηγήματα πιστώνονται στο λογαριασμό αναβαλλομένων εσόδων, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν σε επόμενα έτη).
2.

Συσσωρευμένες (Ζημιές)/Κέρδη αποτελούν το σύνολο των ετησίων πλεονασμάτων/ελλειμμάτων των Λογαριασμών Εσόδων/ Εξόδων. Μέχρι και τις
31/12/2006 τα συσσωρευμένα πλεονάσματα/ελλείμματα μεταφερόταν στα
Αναβαλλόμενα Έσοδα. Από την 1/1/2007 οι Συσσωρευμένες ζημιές παρουσιάζονται ξεχωριστά στον Ισολογισμό.

3.

Ο οικονομικός έλεγχος του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2016 έχει ανατεθεί
σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική
Υπηρεσία. Ο ιδιώτης Ελεγκτής, στην Έκθεση Ελεγκτή για το έτος 2016 για τις
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016, έχει εκφέρει γνώμη ότι οι οικονομικές
καταστάσεις του έτους αυτού δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του Πανεπιστημίου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2017
(MH ΕΛΕΓΜΕΝΑ)
€
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ)/ΚΕΡΔΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΟΡΗΓΗΜΑΤΩΝ

€

17.100
219.966.089
53.518.766
(7.649.322)
45.869.444
265.852.633

240.115.214
(87.391.617)
113.129.036
265.852.633

Σημείωση
1.

Αναβαλλόμενα Έσοδα ορίζονται ως τα έσοδα τα οποία εισπράττονται σε μια
οικονομική περίοδο αλλά η χρήση τους επεκτείνεται σε μελλοντικές οικονομικές
περιόδους.
Τα Αναβαλλόμενα Έσοδα που παρουσιάζονται στον ετήσιο
Ισολογισμό των Οικονομικών Καταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
αποτελούνται από:
α. Αγορές Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (η αγορά και η Δωρεά πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο και
διαγράφεται σταδιακά στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων εκάστου έτους,
σύμφωνα με την υπολογιζόμενη ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου),
β. Μεταπτυχιακά Δίδακτρα (έσοδα που προκύπτουν από Μεταπτυχιακά
Δίδακτρα, επιπέδου Master και PhD, αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα
κατά την είσπραξή τους και διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και
Εξόδων του έτους που διενεργούνται τα έξοδα),
γ. Δίδακτρα Αντιστοιχίας (έσοδα που προκύπτουν από Δίδακτρα Αντιστοιχίας
αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα κατά την είσπραξή τους. Τα έσοδα
αυτά διαγράφονται στο Λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων του έτους που
διενεργούνται τα έξοδα), και
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δ. Χρηματικές Δωρεές/ Εισφορές/ Χορηγήματα (οι εισπράξεις από χρηματικές
δωρεές, εισφορές και χορηγήματα πιστώνονται στο λογαριασμό αναβαλλομένων εσόδων, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν σε επόμενα έτη).
2.

Συσσωρευμένες (Ζημιές)/Κέρδη αποτελούν το σύνολο των ετησίων
πλεονασμάτων/ελλειμμάτων των Λογαριασμών Εσόδων/ Εξόδων. Μέχρι και τις
31/12/2006 τα συσσωρευμένα πλεονάσματα/ελλείμματα μεταφερόταν στα
Αναβαλλόμενα Έσοδα. Από την 1/1/2007 οι Συσσωρευμένες ζημιές παρουσιάζονται ξεχωριστά στον Ισολογισμό.

3.

Ο οικονομικός έλεγχος του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2017 έχει ανατεθεί
σε ιδιώτες ελεγκτές μέσω διαδικασίας προσφορών που προκήρυξε η Ελεγκτική
Υπηρεσία. Ο ιδιώτης Ελεγκτής δεν έχει ολοκληρώσει το σχετικό έλεγχο και κατ’
επέκταση δεν έχει ακόμη εκδώσει την Έκθεση Ελεγκτή για να εκφέρει γνώμη ότι οι
οικονομικές καταστάσεις για το έτος αυτό δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 20181
€
Προϋπολογισμός Δαπανών
για το έτος 2018 ως
εκτίθεται στις λεπτομέρειες
δαπανών

135.177.395 Προϋπολογισμός Εσόδων
για το έτος 2018 ως
εκτίθεται στις λεπτομέρειες
εσόδων
135.177.395

€
135.180.000

135.180.000

Σημείωση 1: Κατά τη ψήφιση του περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018, Νόμο του 2018, η
Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τροπολογία για αποκοπή ποσοστού ύψους 50% από το Άρθρο 123 «Επίδομα
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών (Φιλοξενίας, Οδοιπορικών και Τηλεφώνου)». Ως αποτέλεσμα αυτής της
τροπολογίας, κατά τη νομοτεχνική διόρθωση σημειώθηκε μείωση στις δαπάνες κατά €2.605 και ο Προϋπολογισμός
Δαπανών και Εσόδων του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2018, παρουσιάζεται μη ισοσκελισμένος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2019
€
Προϋπολογισμός Δαπανών
για το έτος 2019 ως
εκτίθεται στις λεπτομέρειες
δαπανών

133.594.000 Προϋπολογισμός Εσόδων
για το έτος 2019 ως
εκτίθεται στις λεπτομέρειες
εσόδων
133.594.000

€
133.594.000

133.594.000
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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
Έσοδα κατά Κεφάλαιο

1

2018
Προϋπολογισμός

2019
Προϋπολογισμός

€
47.500.000
20.000.000

€
51.700.000
20.000.000

1. Χορηγίες και Συνεισφορές
2. Κυβερνητική Χορηγία για Έργα από
Δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του
Συμβουλίου της Ευρώπης2
3. Προπτυχιακά Δίδακτρα3
17.800.000 18.000.000
4. Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών
1.868.300
400.000
4
Προγραμμάτων και Σχεδίων
5. Έσοδα για Έργα και Σχέδια
1.500.000
1.500.000
Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους
(Θεσμική Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση
του ΚΟΙΟΣ)5
6. Χρηματοδότηση (από Υπουργείο Υγείας ή
467.500
380.000
Δημόσιο Νοσηλευτήριο), που απορρέει από τη
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου
Υγείας και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική
Σχολή6
7. Διάφορες Εισπράξεις7
46.044.200 41.614.000
Σύνολο Εσόδων
135.180.000 133.594.000

Διαφορές
Ψηλότερες (+)
ή Χαμηλότερες(-)

€
+4.200.000
0

+200.000
-1.468.300
0

-87.500

-4.430.200
-1.586.000

Σημειώσεις
1.

Η πρόνοια που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Κράτους και
συγκεκριμένα στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως
χορηγία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2019 ανέρχεται σε €71.700.000, εκ των
οποίων €20.000.000 αφορά σε Κυβερνητική Χορηγία η οποία θα προέλθει από τις
συμφωνίες Δανείων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, και
παρουσιάζονται στη σημείωση 2.

2

Το ποσό των €20.000.000 αφορά στην είσπραξη Κυβερνητικής Χορηγίας η οποία
θα προέλθει από τις συμφωνίες Δανείων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Η αναμενόμενη είσπραξη για το 2019 προορίζεται να καλύψει
δαπάνες αντίστοιχου ύψους που εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα - Δελτία
Δαπανών 2019, στο Κεφάλαιο 4 «Κεφαλαιουχικές Δαπάνες» και αποτελούν μέρος
των προνοιών των Άρθρων 403 «Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης», 412 «Αγορά
Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και Άλλου Εξοπλισμού», 413 «Αγορά Κινητής
Επίπλωσης και Εξοπλισμού», 421 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων,
Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες» και 422 «Κατασκευαστικές και
Βελτιωτικές Εργασίες».
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3

Το ποσό των €18.000.000 αφορά στην είσπραξη προπτυχιακών διδάκτρων, τα
οποία θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

4.

Τα «Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων»,
αφορούν στη χορηγία που αναμένεται να εισπραχθεί κατά το 2019 από το κράτος
(με οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής - τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,) για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων και Σχεδίων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
για το 2019, και αντιστοιχεί στο 85% των σχετικών τους Προϋπολογισμών. Οι
δαπάνες τους για το 2019 εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα - Δελτία Δαπανών
2019, στο Κεφάλαιο 1 «Τρέχουσες Δαπάνες» στο Άρθρο 150 (01) «Διαρθρωτικά
Προγράμματα και Σχέδια» και στο Κεφάλαιο 3 «Διαχειριστικές Δαπάνες» στο Άρθρο
318 «Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια».
Οι οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από τα
προαναφερόμενα Ταμεία, οι οποίες παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας, περιλαμβάνονται στις «Διάφορες Εισπράξεις».

5.

Το ποσό του €1.500.000 αφορά στην είσπραξη που αναμένεται για το 2019 ως η
θεσμική χρηματοδότηση (από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)) για την αναβάθμιση της Ερευνητικής
Μονάδας «Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων – ΚΟΙΟΣ» σε
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία.

6.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου
Κύπρου για την Ιατρική Σχολή προνοεί και για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
των Πανεπιστημιακών Ιατρών ώστε αυτοί να εξασκούν τα κλινικά τους καθήκοντα
σε δημόσια Νοσηλευτήρια. Οι πρόσθετες σχετικές απολαβές των Πανεπιστημιακών
Ιατρών θα καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Υπουργείο Υγείας ή το
Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Αναμένεται το 2019 σχετική είσπραξη ύψους €380.000.
Το κόστος παροχής υπηρεσιών για την προσφορά διδακτικού έργου από
Νοσοκομειακούς Ιατρούς/ Επαγγελματίες Υγείας/ Στελέχη του Υπουργείου Υγείας,
το οποίο καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας ή το Δημόσιο
Νοσηλευτήριο, χρεώνεται έναντι των πιστώσεων του Άρθρου 323 «Τέλη Παροχής
Υπηρεσιών Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Ιατρικής Σχολής».

7.

Οι «Διάφορες Εισπράξεις» αφορούν τα έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα,
Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα, Χρηματοδότηση Εξωτερικών Ερευνητικών
Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου των χρηματοδοτήσεων των ερευνητικών
προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης που παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας), έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και Τόκους από
Τραπεζικούς Λογαριασμούς, τα οποία αναμένεται να δαπανηθούν εντός του έτους
και οι σχετικές δαπάνες τους εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα - Δελτία Δαπανών
2019, στο Κεφάλαιο 5 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό» και στα
Κεφάλαια 1-4.

924

Ποσό ύψους €7.317.645 αναμένεται ότι θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του
Πανεπιστημίου και στη συνέχεια, αν χρειαστεί σύμφωνα και με τη δημοσιονομική
κατάσταση, θα καλυφθεί με Συμπληρωματικό Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του
2019 ή με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020, ανάλογα με την πρόοδο
υλοποίησης του κτηριολογικού προγράμματος. Συγκεκριμένα το ποσό προορίζεται
να χρηματοδοτήσει τη διαφορά που παρουσιάζουν οι συνολικές δαπάνες των
έργων σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον
Προϋπολογισμό του Κράτους και συγκεκριμένα στον Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως η
χρηματοδότηση από την κυβερνητική χορηγία από τη δανειοδότηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
2018
2019
Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

Έσοδα

1

Διαφορές
Ψηλότερες (+)
ή Χαμηλότερες(-)

€

€

€

47.500.000
20.000.000

1.
2.

Κυβερνητική Χορηγία
Κυβερνητική Χορηγία για Έργα από Δανειοδότηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας
2
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης

51.700.000
20.000.000

+4.200.000
0

3.
4.

3
17.800.000 18.000.000
Προπτυχιακά Δίδακτρα
415.000
523.000
Επίδομα Σίτισης σε Δικαιούχους Φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κύπρου
1.868.300
400.000
Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών
4
Προγραμμάτων και Σχεδίων
1.500.000
1.500.000
Έσοδα για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα
από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική Χρηματοδότηση για
5
την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ)
467.500
380.000
Χρηματοδότηση (από Υπουργείο Υγείας ή Δημόσιο
Νοσηλευτήριο), που απορρέει από τη Συμφωνία
Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και
6
Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή
160.000
140.000
Χρηματοδότηση για Παροχή Κρατικών Υποτροφιών σε
7
Δικαιούχους
8
620.000
620.000
Εισοδήματα από Εκμετάλλευση Περιουσίας
1.110.000
1.110.000
Εισφορές, Δωρεές, Χορηγήματα, κ.ά.
15.570.000 15.670.000
Ερευνητικά Προγράμματα
9
1.700.000
1.700.000
Διαχειριστική Χρέωση
3.000.000
3.000.000
Μεταπτυχιακά Δίδακτρα
150.200
150.200
Δίδακτρα (Αντιστοιχίας, Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας,
Κέντρου Γλωσσών)
225.000
1.000.000
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
61.000
75.000
Τέλη και Δικαιώματα
300.000
300.000
Έσοδα Υπηρεσίας Ονοματοδοσίας
10
1.300.000
1.300.000
Άλλες Δραστηριότητες
1.500.000
0
Δωρεά για Κατασκευαστικές και Βελτιωτικές Εργασίες
Ιατρικής Σχολής (Παν/πολη)
700.000
0
Συνεισφορά μελών προσωπικού στο Σχέδιο
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
11
10
Αντιμισθία
19.233.000 16.025.790
Χρήση από το (Αναμενόμενο Διαθέσιμο προς Γενική
Χρήση) Αποθεματικό Εσόδων (με τη λήξη έκαστου
12
έτους)»
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
135.180.000 133.594.000

+200.000
+108.000

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

-1.468.300
0

-87.500

-20.000
0
0
+100.000
0
0
0
+775.000
+14.000
0
0
-1.500.000
-700.000
10
-3.207.210

-1.586.000
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Γενικές Σημειώσεις
Α.

Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στη νομοθεσία που ισχύει.

Β.

Η λογιστική διαδικασία που ακολουθείται για τις εισφορές /δωρεές /χορηγήματα
/έσοδα κ.α. είναι βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Πρότυπου 20 και βάσει εισηγήσεων
του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Γ.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αφορούν Κυβερνητική Χορηγία, Προπτυχιακά
Δίδακτρα, έσοδα από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα (περιλαμβανομένου και
Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Εισφορές, Δωρεές και Χορηγήματα
(περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών), Χρηματοδότηση
Εξωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, Χρηματοδότηση από Διαρθρωτικά
Ταμεία, Έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας καθώς και Τόκους από Τραπεζικούς
Λογαριασμούς περιλαμβανομένου και Αποθεματικού προηγούμενων ετών.

Δ.

Τα έσοδα από Εκμετάλλευση Περιουσίας, Εισφορές, Δωρεές, Μεταπτυχιακά
Δίδακτρα και Τόκους από Τραπεζικούς Λογαριασμούς αφορούν τα έσοδα τα οποία
αναμένεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του έτους.

Σημειώσεις
1.

Η πρόνοια που περιλαμβάνεται στον Προϋπολογισμό του Κράτους και
συγκεκριμένα στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως
χορηγία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το 2019 ανέρχεται σε €71.700.000, εκ των
οποίων €20.000.000 αφορά σε Κυβερνητική Χορηγία η οποία θα προέλθει από τις
συμφωνίες Δανείων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, και
παρουσιάζονται στη σημείωση 2.

2

Το ποσό των €20.000.000 αφορά στην είσπραξη Κυβερνητικής Χορηγίας η οποία
θα προέλθει από τις συμφωνίες Δανείων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Η αναμενόμενη είσπραξη για το 2019 προορίζεται να καλύψει
δαπάνες αντίστοιχου ύψους που εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα - Δελτία
Δαπανών 2019, στο Κεφάλαιο 4 «Κεφαλαιουχικές Δαπάνες» και αποτελούν μέρος
των προνοιών των Άρθρων 403 «Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης», 412 «Αγορά
Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και Άλλου Εξοπλισμού», 413 «Αγορά Κινητής
Επίπλωσης και Εξοπλισμού», 421 «Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων,
Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες» και 422 «Κατασκευαστικές και
Βελτιωτικές Εργασίες».

3

Το ποσό των €18.000.000 αφορά στην είσπραξη προπτυχιακών διδάκτρων, τα
οποία θα καταβληθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκ μέρους της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

4

Τα «Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων»,
αφορούν στη χορηγία που αναμένεται να εισπραχθεί κατά το 2019 από το κράτος
(με οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής - τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών
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Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης,) για την υλοποίηση των
Προγραμμάτων και Σχεδίων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
για το 2019, και αντιστοιχεί στο 85% των σχετικών τους Προϋπολογισμών. Οι
δαπάνες τους για το 2019 εμφανίζονται στον Πρώτο Πίνακα - Δελτία Δαπανών
2019, στο Κεφάλαιο 1 «Τρέχουσες Δαπάνες» στο Άρθρο 150 (01) «Διαρθρωτικά
Προγράμματα και Σχέδια» και στο Κεφάλαιο 3 «Διαχειριστικές Δαπάνες» στο Άρθρο
318 «Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια».
Οι οποιεσδήποτε χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων από τα
προαναφερόμενα Ταμεία, οι οποίες παραχωρούνται μέσω του Ιδρύματος
Προώθησης Έρευνας, περιλαμβάνονται στις «Διάφορες Εισπράξεις».
5

Το ποσό του €1.500.000 αφορά στην είσπραξη που αναμένεται για το 2019 ως η
θεσμική χρηματοδότηση (από Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)) για την αναβάθμιση της Ερευνητικής
Μονάδας «Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων – ΚΟΙΟΣ» σε
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία.

6

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου
Κύπρου για την Ιατρική Σχολή προνοεί και για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας
των Πανεπιστημιακών Ιατρών ώστε αυτοί να εξασκούν τα κλινικά τους καθήκοντα
σε δημόσια Νοσηλευτήρια. Οι πρόσθετες σχετικές απολαβές των Πανεπιστημιακών
Ιατρών θα καταβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Υπουργείο Υγείας ή το
Δημόσιο Νοσηλευτήριο. Αναμένεται το 2019 σχετική είσπραξη ύψους €380.000.
Το κόστος παροχής υπηρεσιών για την προσφορά διδακτικού έργου από
Νοσοκομειακούς Ιατρούς/ Επαγγελματίες Υγείας/ Στελέχη του Υπουργείου Υγείας,
το οποίο καταβάλλει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας ή το Δημόσιο
Νοσηλευτήριο, χρεώνεται έναντι των πιστώσεων του Άρθρου 323 «Τέλη Παροχής
Υπηρεσιών Κλινικής Άσκησης Φοιτητών Ιατρικής Σχολής».

7

Ποσό €140.000 αναμένεται να εισπραχθεί από Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
για την κάλυψη παροχής υποτροφιών ή/και επιδομάτων σε φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κύπρου προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίες
απορρέουν από διάφορες συμφωνίες ή/και συνεργασίες (π.χ. Μνημόνιο
Συνεργασίας με την Ελλάδα και Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για υποτροφίες
σε Έλληνες και Κύπριους της Διασποράς, κ.τ.λ.), λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ημερ. 30/09/2010 η οποία αναφέρει την
αλλαγή στον τρόπο καταβολής των σχετικών υποτροφιών στους δικαιούχους η
οποία θα πραγματοποιείται από τώρα και στο εξής μέσω του Πανεπιστημίου
Κύπρου και όχι απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όπως ίσχυε
παλαιοτέρα).

8

Το ποσό αφορά στην είσπραξη εσόδων από χρήση εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, εσόδων από τις φοιτητικές εστίες και τα διαμερίσματα Erasmus,
ενοικίων καφεστιατορίων και εσόδων από χρήση χώρων του Πανεπιστημίου.
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9

Η Διαχειριστική Χρέωση δεν περιλαμβάνεται στο γενικό ποσό των ερευνητικών
προγραμμάτων και αφορά και άλλες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου πέραν των
ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Συνέδρια κλπ).

10

Το ποσό αφορά κυρίως στην αναμενόμενη είσπραξη εσόδων από τα Προγράμματα
Erasmus, από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, από τη λειτουργία της
Αθλητικής Καλοκαιρινής Σχολής, από εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Πολιτιστικού
Φεστιβάλ, καθώς και από εισπράξεις του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού
Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

11

Η πρόνοια αφορά μόνο σε ενδεχόμενες εισπράξεις από άλλους οργανισμούς στους
οποίους εάν παραχωρηθεί προσωπικό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με
απόσπαση, θα καταβάλλουν το ανάλογο ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί
Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου
Δικαίου Νόμο του 2017 (Ν.47(Ι)/2017).

12

Ποσό ύψους €7.317.645 αναμένεται ότι θα καλυφθεί από ίδια έσοδα του
Πανεπιστημίου και στη συνέχεια, αν χρειαστεί σύμφωνα και με τη δημοσιονομική
κατάσταση, θα καλυφθεί με Συμπληρωματικό Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του
2019 ή με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2020 ανάλογα με την πρόοδο
υλοποίησης του κτηριολογικού προγράμματος. Συγκεκριμένα το ποσό προορίζεται
να χρηματοδοτήσει τη διαφορά που παρουσιάζουν οι συνολικές δαπάνες των
έργων σε σύγκριση με την αντίστοιχη πρόνοια που περιλαμβάνεται στον
Προϋπολογισμό του Κράτους και συγκεκριμένα στον Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως η
χρηματοδότηση από την κυβερνητική χορηγία από τη δανειοδότηση της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Τράπεζας Αναπτύξεως του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρα 3 και 4)
ΔΕΛΤΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019
Λεπτομέρειες Δαπανών
Σημειώσεις
ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι αριθμοί

101 – 153

αποτελούν άρθρα της υποκατηγορίας «Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου
Προσωπικού». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου αυτού υπέρβαση γίνεται μόνο σε
περίπτωση υπερβάσεως του συνόλου των πιστώσεων που εγκρίθηκαν κάτω από όλα
τα άρθρα της υποκατηγορίας αυτής, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε υπερβάσεων σε κάθε
ένα άρθρο ξεχωριστά της υποκατηγορίας.
2. Όταν κάποιο άρθρο, του Προϋπολογισμού αυτού, σημειώνεται με μονό σταυρό
(+), αυτό υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν
πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η
εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών με τη μορφή «Εξουσιοδοτήσεως για
Διενέργεια Δαπανών» (Ε.Δ.Δ).
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3. Ο διπλός σταυρός (++) υποδηλώνει ότι η θέση θα καταργηθεί, αν αυτή είναι κενή
κατά την ημέρα έναρξης του οικονομικού έτους ή αν αυτή κενωθεί αργότερα κάτω από
οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις:
Νοείται ότι ο διπλός σταυρός που υποδηλώνει την κατάργηση μιας θέσης δεν
αναιρείται με την παράταση της υπηρεσίας του κατόχου της καταργούμενης θέσης,
εφόσον η παράταση αυτή δίδεται κατά ή μετά την έναρξη του οικονομικού έτους στο
οποίο ο Προϋπολογισμός αφορά.
4. Ο αριθμός των θέσεων που εμφανίζεται στις δύο στήλες που φέρουν τον τίτλο
«ΘΕΣΕΙΣ» υποδηλώνει το προσωπικό που εγκρίθηκε. Οι κάτοχοι θέσεων του μόνιμου
προσωπικού μπορούν να είναι είτε μόνιμοι είτε προσωρινοί λειτουργοί.
5. Όταν μία θέση έχει καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη
μία αγκύλη ([).
6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες για τη
Δημόσια Υπηρεσία, που δεικνύονται στο Παράρτημα το προσαρτημένο στο τέλος των
Δελτίων Δαπανών. Οι μισθοδοτικές κλίμακες και οι πάγιοι μισθοί έχουν σημειωθεί όπως
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αυτοί αναφέρονται στον περί Αναδιάρθρωσης του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση
Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών
Θεμάτων) Νόμο του 2018 (56(I)/2018).
7. (1) Τρεις (3) θέσεις στη βαθμίδα Καθηγητή χρηματοδοτούνται εν μέρει από το
Πανεπιστήμιο Κύπρου σύμφωνα με έκαστη συμφωνία με το χρηματοδότη, στα πλαίσια
της ίδρυσης των Εδρών:
(i)

Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική,

(ii)

Στρατηγικής Διοίκησης της Columbia Ship Management, και

(iii)

Eurobank Cyprus Ltd (Ιατρική Σχολή).

(2) Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Προσωπικού ενδέχεται να χρηματοδοτείται εν μέρει
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη βάση της νέας συμφωνίας για ίδρυση της Έδρας:
(i)

Σύλβιας Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

8. Το 2019 καταβάλλεται το 85% του επιδόματος έρευνας (€26.000) που εγκρίθηκε
σε μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, από άλλα έσοδα εκτός κρατικής χορηγίας.
9. Η πρόνοια για κενές θέσεις Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού είναι μηδέν, με
εξαίρεση εκατόν τρεις (103) ήδη εγκεκριμένες θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού, μία (1)
ήδη εγκεκριμένη θέση Διευθυντή Κέντρου Γλωσσών (Κλ. Α13 και Α14), και δώδεκα (12)
ήδη εγκεκριμένων θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κλ. Α8, Α10 και Α11),
οι οποίες περιλαμβάνονται με πλήρη ή μερική πρόνοια, ως εξής:
(α)

Κενές – Αποπαγοποιημένες - θέσεις σε διαδικασία προκήρυξης, κατά τον
καταρτισμό του Προϋπολογισμού του 2019:
-

Δύο (2) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ.
Α14 και Α15) με μερική πρόνοια (4 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της
Ιατρικής Σχολής,

-

Μία (1) θέση Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ. Α14
και Α15) με μερική πρόνοια (4 μήνες),

-

Τρεις (3) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12
και Α13), με μερική πρόνοια (4 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής, και

-

Έξι (6) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12 και
Α13), με μερική πρόνοια (4 μήνες).
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(β)

(γ)

(δ)

Κενές – Αποπαγοποιημένες - θέσεις σε διαδικασία πλήρωσης, κατά τον
καταρτισμό του Προϋπολογισμού του 2019:
-

Έξι (6) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ. Α14
και Α15) με μερική πρόνοια (4 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής,

-

Δύο (2) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ.
Α14 και Α15) με μερική πρόνοια (4 μήνες),

-

Πέντε (5) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12
και Α13), με μερική πρόνοια (4 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής, και

-

Είκοσι τρεις (23) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα
(Κλ. Α12 και Α13), με μερική πρόνοια (4 μήνες).

Κενές – Αποπαγοποιημένες - θέσεις σε διαδικασία πλήρωσης (προσφοράς
διορισμού), κατά τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού του 2019:
-

Δύο (2) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ.
Α14 και Α15) με πλήρη πρόνοια (4 μήνες), και

-

Μία (1) θέση Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12 και
Α13), με πλήρη πρόνοια (9 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής, και

-

Δύο (2) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12
και Α13), με πλήρη πρόνοια (4 μήνες).

Κενές – Αποπαγοποιημένες – θέσεις μη προκηρυγμένες κατά τον καταρτισμό του
Προϋπολογισμού του 2019:
-

Τέσσερις (4) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή
(Κλ. Α14 και Α15) με μερική πρόνοια (2 μήνες),

-

Τρεις (3) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12
και Α13), με μερική πρόνοια (2 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής,

-

Είκοσι (20) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ.
Α12 και Α13), με μερική πρόνοια (2 μήνες), και
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-

(ε)

Δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κλ.Α8, Α10 και
Α11), με μερική πρόνοια (4 μήνες), για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής.

Κενές – Παγοποιημένες – θέσεις κατά τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού του
2019 (σε εκκρεμότητα η υποβολή/έγκριση αιτήματος για αποπαγοποίηση θέσεων):
-

Τρεις (3) θέσεις Καθηγητή (Κλ.Α15 και Α16) ή Αναπληρωτή Καθηγητή (Κλ.
Α14 και Α15) με μερική πρόνοια (1 μήνα), για σκοπούς ανάπτυξης της
Ιατρικής Σχολής,

-

Πέντε (5) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ. Α12
και Α13), με μερική πρόνοια (1 μήνα) για σκοπούς ανάπτυξης της Ιατρικής
Σχολής,

-

Δεκαπέντε (15) θέσεις Επίκουρου Καθηγητή (Κλ.Α13 και Α14) ή Λέκτορα (Κλ.
Α12 και Α13), με μερική πρόνοια (2 μήνες), και

-

Μία (1) θέση Διευθυντή Κέντρου Γλωσσών (Κλ. Α13 και Α14), με μερική
πρόνοια (3 μήνες).

10. Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που
αναφέρονται για κάθε θέση δεν περιλαμβάνουν τις αυξήσεις οι οποίες αναφέρονται
ξεχωριστά στο Παράρτημα.
11. Η πρόνοια για κενές θέσεις Διοικητικού Προσωπικού είναι μηδέν, με εξαίρεση
είκοσι τρεις (23) νέες θέσεις (εκ των οποίων οι είκοσι μία (21) θέσεις αφορούν θέσεις
προαγωγής και προτείνονται έναντι κατάργησης εκάστης κενούμενης θέσης που
προκύπτει στη χαμηλότερη βαθμίδα), καθώς και είκοσι επτά (27) κενές ήδη
εγκεκριμένες θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίες περιλαμβάνονται με πλήρη ή
μερική πρόνοια, ως εξής:
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(α) Νέες θέσεις:
 Μία (1) νέα θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας (Κλ. Α14(ΙΙ)) περιλαμβάνεται με μερική
πρόνοια (3 μήνες). Η νέα θέση δημιουργείται έναντι της κατάργησης μίας (1)
κενούμενης θέσης «Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α14 (ΙΙ))».
 Μία (1) νέα θέση Ανώτερου Λογιστή (Κλ. Α13(ΙΙ)) περιλαμβάνεται με μερική πρόνοια
(3 μήνες). Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη
χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 8), καταργείται.
 Τέσσερις (4) νέες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κλ. Α13 (ΙΙ))
περιλαμβάνονται με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση των νέων θέσεων,
οι κενούμενες θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 13),
καταργούνται.
 Δέκα (10) νέες θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου A΄ (Κλ. Α11 (ΙΙ)), περιλαμβάνονται
με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση των νέων θέσεων, οι κενούμενες
θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 13), καταργούνται.
 Μία (1) νέα θέση Ανώτερου Βοηθού Βιβλιοθήκης (Κλ. Α8 και Α9 (Ι)) περιλαμβάνεται
με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση
που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 15), καταργείται.
 Μία (1) νέα θέση Ανώτερου Βοηθού Μηχανογράφησης (Κλ. Α8 και Α9 (Ι))
περιλαμβάνεται με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση της νέας θέσης, η
κενούμενη θέση που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 17),
καταργείται.
 Τρεις (3) νέες θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8 και Α9(Ι)), περιλαμβάνονται
με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση των νέων θέσεων, οι κενούμενες
θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 23), καταργούνται.
 Μία (1) νέα θέση Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Κλ. Α8 και Α9(Ι)), περιλαμβάνεται
με μερική πρόνοια (3 μήνες). Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση
που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 25), καταργείται.
 Μία (1) νέα θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10, και Α11), περιλαμβάνεται
με μερική πρόνοια (3 μήνες).
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(β) Κενές θέσεις:
 Μία (1) κενή θέση Διευθυντή Βιβλιοθήκης (Κλ. Α14 (ΙΙ)) περιλαμβάνεται με μερική
πρόνοια (9 μήνες).
 Μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας (Κλ. Α14 (ΙΙ)) περιλαμβάνεται με μερική
πρόνοια (3 μήνες).
 Μία (1) κενή θέση Λογιστή (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και Λογιστή 1 ης Τάξεως (Κλ. Α11
και Α12), περιλαμβάνεται με μερική πρόνοια (9 μήνες).
 Τέσσερις (4) κενές θέσεις Μηχανικού Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. A9, Α11 και Α12)
περιλαμβάνονται με μερική πρόνοια (9 μήνες).
 Τρεις (3) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου A΄ (Κλ. Α11 (ΙΙ)), περιλαμβάνονται
με πρόνοια, εκ των οποίων δύο (2) με μερική πρόνοια (3 μήνες) και μία (1) με μερική
πρόνοια (9 μήνες).
 Εννέα (9) κενές θέσεις Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11)
περιλαμβάνονται με μερική πρόνοια (9 μήνες).
 Μία (1) κενή θέση Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης (Κλ. Α8 και Α9 (Ι)), περιλαμβάνεται
με μερική πρόνοια (3 μήνες).
 Τρεις (3) κενές θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Κλ. Α5 (2η
περιλαμβάνονται με μερική πρόνοια (9 μήνες).

βαθμίδα)

, Α7 και Α8),

 Δύο (2) κενές θέσεις Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8 και Α9 (Ι)), περιλαμβάνονται
με πρόνοια εκ των οποίων η μία (1) με μερική πρόνοια (9 μήνες) και μία (1) με
μερική πρόνοια (3 μήνες).
 Μία (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού 1ης Τάξης (Κλ. Α8 και Α9(Ι)),
περιλαμβάνεται με μερική πρόνοια (3 μήνες).
 Μία (1) κενή θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλ. Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(Ι)) η οποία
μετονομάστηκε σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10, και Α11),
περιλαμβάνεται με μερική πρόνοια (9 μήνες).
Οι πρόνοιες για τους βασικούς μισθούς του Διοικητικού Προσωπικού που
αναφέρονται για κάθε θέση δεν περιλαμβάνουν τις αυξήσεις οι οποίες αναφέρονται
ξεχωριστά στο Παράρτημα.
12. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πιστώσεων στα διάφορα κονδύλια του
Προϋπολογισμού αυτού και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή/και
οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, για την απασχόληση Λειτουργών του Πανεπιστημίου
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πέραν των συνήθων ωρών εργασίας των, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, με κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζει το
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.
13. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις 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, οι πιο ψηλά στην
ιεραρχία υπάλληλοι που επιθυμούν να εργαστούν υπερωριακά για το σκοπό αυτό
αποζημιώνονται, ανεξαρτήτως της κλίμακας της θέσης τους, με βάση τη μισθοδοτική
κλίμακα της κατώτερης θέσης, ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων 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 γίνεται από το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών κατόπιν
σύστασης του οικείου Προϊσταμένου.
14. Το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του
προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το διορισμό του σε οποιαδήποτε
βαθμίδα της κλίμακας μισθοδοσίας της θέσης του:
Νοείται ότι η τοποθέτηση αυτή μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο κατά το
διορισμό του.
15. Ειδικό επίδομα ύψους €5.126 το χρόνο θα καταβάλλεται σε όποιον εκλέγεται στη
θέση του Πρύτανη και ειδικό επίδομα ύψους €3.417 σε όποιον εκλέγεται σε θέση
Αντιπρύτανη, μειωμένα κατά 15%.
16.(1) Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με τις διατάξεις
οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμούς που ίσχυαν κατά την ημέρα ενάρξεως του
οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται τα Δελτία Δαπανών, καταστεί πληρωτέο
προς κάποιο λειτουργό του οποίου ο βασικός μισθός προβλέπεται ήδη κάτω από την
υποκατηγορία «Αποδοχές Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού», τέτοιο
δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να πληρωθεί σε χρέωση άρθρου της υποκατηγορίας αυτής
και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτής.
(2) Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων που
προαναφέρθηκαν, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της
διακυμάνσεως του τιμαριθμικού δείκτη ή εξαιτίας γενικών αυξήσεων μισθών ή
οποιαδήποτε χορήγηση νέων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, πρέπει να υποβάλλεται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση μαζί με τη δαπάνη που συνεπάγεται.
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(3) Οι μισθοί των εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του
Πανεπιστημίου αναπροσαρμόζονται την 1ην Ιανουαρίου κάθε έτους με βάση το δείκτη
της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως ακολούθως:
(i) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της
Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του
έτους αναφοράς.
(ii) 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.
17. Μέρος της δαπάνης που διενεργείται κάτω από το Άρθρο 503 «Δαπάνες από
Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα» αφορά και σε δαπάνες
καταβολής ωφελημάτων σε μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Κύπρου πέραν του μισθού τους [(σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχεται με βάση
τους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) Κανονισμούς (ΚΔΠ153/90,
ΚΔΠ325/99, ΚΔΠ559/2002 και ΚΔΠ505/2005)] οι οποίες απορρέουν από
δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα), λαμβάνοντας υπόψη τις
συμβατικές υποχρεώσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου έναντι των χρηματοδοτών του στα
πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
18. Παρέχονται επιδόματα Φιλοξενίας (€4.200), Οδοιπορικών (€1.230) και
Τηλεφώνου (€700) στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου
μειωμένα κατά 15%.
19. 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:
(1) τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώνονται
κατά 15%:


Επίδομα Φιλοξενίας,



Οδοιπορικά,



Επίδομα Τηλεφώνου



Επίδομα Απουσίας Εκτός Έδρας,



Επίδομα Συντονιστών Αυτοχρηματοδοτούμενων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), Επιχειρηματική Οικονομική (Time-MBE), Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
(HR)),
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Επίδομα Έρευνας το οποίο εγκρίθηκε σε μέλος του Ακαδημαϊκού
Προσωπικού, όπως καθορίζεται στη σημείωση 8 πιο πάνω,



Επίδομα Επιφυλακής,



Επίδομα Ευρυζωνικής Σύνδεσης (ADSL),



Επίδομα Ειδικού Ωραρίου,



Επίδομα Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων,



Επίδομα Βάρδιας,

(2) τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν
κατά 20%:


η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ωρομίσθιου προσωπικού του,

(3) τα πιο κάτω επιδόματα/ αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα καταργήθηκαν
με τον περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2014 Νόμος
του 2014:
 Επίδομα γεύματος,
 Επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε υπαλλήλους που
απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας
(4) υπολογισμός της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό για
απασχόληση με το σύστημα βάρδιας:
(i) Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε
υπαλλήλους που απασχολούνται 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 1:0,85 για κάθε ώρα απασχόλησης.
(ii) Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε
υπαλλήλους που απασχολούνται 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 1:1,7.
(iii) Ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αποζημίωσης που καταβάλλεται
σε υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας για εργασία
κατά τις δημόσιες αργίες, για τις εργάσιμες ώρες που είναι πέρα από το
καθορισμένο ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,7 .
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(iv) Ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε
υπαλλήλους που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας, όταν δεν
εργάζονται κατά τις αργίες αλλά έχουν συμπληρώσει το καθορισμένο
ωράριό τους κατά τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας καθορίζεται στο
1:1,2 για 6 ώρες .
Το ύψος του επιδόματος βάρδιας για νυκτερινή εργασία των υπαλλήλων
που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας καθορίζεται στο 22,8% των
δεδουλευμένων ωρών. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό που
απασχολείται με το σύστημα βάρδιας, το επίδομα Σαββατοκύριακου και
νύκτας καθορίζεται στο 17% επί του μηνιαίου μισθού, ενώ το επίδομα
Σαββατοκύριακου στο 12,75%.
(5) ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο προσωπικό
για υπερωριακή εργασία:
 Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων λογίζεται κατά τις
καθημερινές και τα Σάββατα μέχρι τις 1 μ.μ. ως 1,2 ώρες, και κατά τα
Σάββατα μετά τις 1 μ.μ., τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με
εξαίρεση των υπαλλήλων που απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας ή με
ειδικό ωράριο, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τα
Σάββατα μέχρι και τα μεσάνυκτα λογίζεται ως 1,2 ώρες.
Στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότερα, κάθε μια ώρα
υπερωριακής εργασίας λογίζεται κατά τις εργάσιμες μέρες ως 1,2 ώρες,
και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες ως 1,5 ώρες, με εξαίρεση
του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται με το σύστημα βάρδιας,
όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως
1,7 ώρες.
 Η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες μέρες
πλην του Σαββάτου μεταξύ 7:00 π.μ και 5:00 μ.μ αποζημιώνεται
αποκλειστικά σε ελεύθερο χρόνο, 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 σε ελεύθερο χρόνο, όπως αυτή εγκρίνεται σχετικά.
Σε καμία περίπτωση η υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλου ή
ωρομίσθιου προσωπικού υπερβαίνει τη μηνιαία μισθοδοσία του:
Νοείται ότι, ο τρόπος υπολογισμού των πιο πάνω επιδομάτων
παραμένει ο ίδιος όπως καθορίζεται από τους σχετικούς σε κάθε
περίπτωση Κανονισμούς ή/και Εγκυκλίους ή/και Αποφάσεις του
Υπουργικού Συμβουλίου ή/και Αποφάσεις του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου ή/και Κανόνες Πανεπιστημίου Κύπρου ή/και σχετικές
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εγκρίσεις, ή/και Συλλογικές συμβάσεις και αφού υπολογισθούν ακολούθως
θα μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μείωσης:
Νοείται περαιτέρω ότι, τα επιδόματα/αποζημιώσεις πιο πάνω
μειώνονται ανάλογα με το κατά περίπτωση ποσοστό μεταβολής
ανεξάρτητα από το άρθρο από το οποίο καταβάλλονται.
(6) Τονίζεται ότι όλα τα επιδόματα θα πρέπει να δίνονται με όσο το δυνατό
μεγαλύτερη φειδώ ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για εξοικονομήσεις. Ειδικότερα
για το επίδομα εξωτερικού θα πρέπει πάντοτε να γίνεται η επιλογή της πλέον
οικονομικότερης λύσης όσον αφορά τα άτομα που θα αποστέλλονται στο
εξωτερικό.
(7) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση
ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την
εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
20. Όταν οποιαδήποτε δαπάνη κάτω από τις υποκατηγορίες «Οδοιπορικά» και
«Έξοδα Λειτουργίας» καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στα άρθρα των
υποκατηγοριών αυτών και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια αυτών. Τηρουμένων
των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης για την πρόσληψη εργατών
για απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι
μηνών, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.
21. Οποιαδήποτε πρόσληψη και απασχόληση ωρομίσθιου προσωπικού κατά
παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου και/ή οποιασδήποτε διοικητικής
πράξεως, θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω σε
κονδύλια από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιουτοτρόπως προσληφθέν
και απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε
δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί.
22. Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου για το 2019 δεν θα αυξηθεί σε σχέση με το 2018. Όπου είναι δυνατό θα γίνεται
μείωσή του. Οι ασκούντες τον έλεγχο επί των κονδυλίων λειτουργοί υποχρεούνται να
τηρούν αρχεία πάνω σε συνεχή βάση για τον αριθμό του ωρομίσθιου προσωπικού που
απασχολείται.
23. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της σημείωσης 22 πιο πάνω, το επίπεδο
απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή εκτάκτων
αναγκών προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν
πρέπει να ξεπερνά τους έξι μήνες, κατά το 2019 διατηρείται, κατ’ ανώτατο όριο, στα
επίπεδα του 2018, και μειώνεται όπου είναι δυνατό.
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24. Τα μηχανοκίνητα οχήματα χρησιμοποιούνται όπως προνοείται στον περί της
Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα
και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμο [Ν.3(Ι)/2014,
Ν.85(Ι)/2014 και Ν. 145(Ι)/2014] και στους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού
Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 504/2014) που
εκδίδονται δυνάμει αυτού.
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ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ1+2
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός
2018
2019
Σύνολο
Δαπανών
€

1. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύνολο
Δαπανών
€

Διαφορές
Ψηλότερες ή
Χαμηλότερες (+/-)
Σύνολο
Δαπανών
€

60.963.490

60.789.075

-174.415

6.820.230

7.049.230

229.000

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

12.873.900

12.906.020

32.120

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

34.849.765

33.179.665

-1.670.100

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1-4

115.507.385

113.923.990

-1.583.395

5. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

19.670.010

19.670.010

0

135.177.395

133.594.000

-1.583.395

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

1. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2019 παρουσιάζει τις
συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από έσοδα της
Κρατικής Χορηγίας, Προπτυχιακά Δίδακτρα (Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών), από
Κυβερνητική Χορηγία για τη Χρηματοδότηση Έργων από τα Δάνεια με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, από
Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων, από Χρηματοδότηση
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)
για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική
Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ), από Χρηματοδότηση (από Υπουργείο Υγείας
ή Δημόσιο Νοσηλευτήριο), που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Υγείας και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή και από Διάφορες
Εισπράξεις πέραν της Κρατικής Χορηγίας (μεταπτυχιακά δίδακτρα, εισφορές, δωρεές και
χορηγίες, χρηματοδοτήσεις εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων, έσοδα εκμετάλλευσης
περιουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ.ά.)
2.

Ο Προϋπολογισμός Δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2019 περιλαμβάνει
πιστώσεις οι οποίες προορίζονται να καλύψουν δαπάνες ανάπτυξης της Ιατρικής Σχολής.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 6)
Δημιουργία Νέων Θέσεων
Πρώτη Στήλη

Δεύτερη
Στήλη

Τρίτη Στήλη

Θέσεις που δημιουργήθηκαν

Αριθμός
Θέσεων

Μισθοδοτικές Κλίμακες

Αναφορά στο
Παράρτημα του
Πρώτου Πίνακα
Κεφάλαιο

Άρθρο

Πρόνοια
για το
2019
Σε Μήνες

Ακαδημαϊκό και Άλλο Προσωπικό
[1]

Διοικητικό Προσωπικό
Προϊστάμενος Υπηρεσίας

1[2]

(Κλ. Α14(ΙΙ))

1(02)

101 (6) (3 μήνες)

Ανώτερος Λογιστής

1[3]

(Κλ. Α13(ΙΙ))

1(02)

101 (7) (3 μήνες)

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

4[4]

(Κλ. Α13(ΙΙ))

1(02)

101 (11) (3 μήνες)

Λειτουργός Πανεπιστημίου A΄

10[5]

(Κλ. Α11(ΙΙ))

1(02)

101 (12) (3 μήνες)

Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης

1[6]

(Κλ. Α8 και Α9(Ι))

1(02)

101 (14) (3 μήνες)

Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης

1[7]

(Κλ. Α8 και Κλ. Α9(Ι))

1(02)

101 (16) (3 μήνες)

Γραμματειακός Λειτουργός

3[8]

(Κλ. Α8 και Κλ. Α9(Ι))

1(02)

101 (22) (3 μήνες)

Λογιστικός Λειτουργός 1ης Τάξης

1[9]

(Κλ. Α8 και Α9(Ι))

1(02)

101 (24) (3 μήνες)

1

(Κλ. Α8, Α10 και Α11)

1(02)

101 (32) (3 μήνες)

Νοσηλευτικός Λειτουργός
Σύνολο θέσεων που
δημιουργούνται

[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

23

Καμία δημιουργία νέας θέσης.
Μία (1) νέα θέση έναντι της κατάργησης της κενούμενης θέσης «Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ.
(ΙΙ)
Α14 )».
Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 8),
καταργείται.
Με την πλήρωση των νέων θέσεων, οι κενούμενες θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα
(εδάφιο 13), καταργούνται.
Με την πλήρωση των νέων θέσεων, οι κενούμενες θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα
(εδάφιο 13), καταργούνται.
Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο
15), καταργείται.
Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο
17), καταργείται.
Με την πλήρωση των νέων θέσεων, οι κενούμενες θέσεις που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα
(εδάφιο 23), καταργούνται.
Με την πλήρωση της νέας θέσης, η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο
25), καταργείται.
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 7)
Κατάργηση Θέσεων
Πρώτη Στήλη

Δεύτερη
Στήλη

Τρίτη Στήλη

Θέσεις που καταργήθηκαν

Αριθμός
Θέσεων

Μισθοδοτικές Κλίμακες

Αναφορά στο
Παράρτημα του
Πρώτου Πίνακα
Κεφάλαιο

Άρθρο

Πρόνοια
για το
2019
Σε Μήνες

Ακαδημαϊκό και Άλλο Προσωπικό
[1]

Διοικητικό Προσωπικό
Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

1[2]

(Κλ. Α14(ΙΙ))

1(02)

101 (4)

-

Λογιστής και Λογιστής 1ης Τάξεως

1[3]

1(02)

101 (8)

-

Λειτουργός Πανεπιστημίου

4[4]

(Κλ. Α9, Α11 και Α12)
και (Κλ. Α11 και Α12)
(Κλ. Α8, Α10 και Α11)

1(02)

101 (13)

-

Λειτουργός Πανεπιστημίου

10[5]

(Κλ. Α8, Α10 και Α11)

1(02)

101 (13)

-

Βοηθός Βιβλιοθήκης

1[6]

(Κλ. Α2, Α5 και Α7(ΙΙ))

1(02)

101 (15)

-

Βοηθός Μηχανογράφησης

1[7]

(Κλ. Α2, Α5 και Α7(ΙΙ))

1(02)

101 (17)

-

Γενικός Γραφέας

3[8]

(Κλ. Α2, Α5 και Α7(ΙΙ))

1(02)

101 (23)

-

Λογιστικός Λειτουργός

1[9]

(Κλ. Α4 και Α7(ΙΙ))

1(02)

101 (25)

-

Σύνολο θέσεων που
καταργούνται

22[10]

[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Καμία κατάργηση θέσης.
(ΙΙ)
Κενούμενη η θέση «Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α14 )», καταργείται, έναντι της δημιουργίας
(ΙΙ)
μίας (1) θέσης «Προϊστάμενος Υπηρεσίας (Κλ. Α14 » με μερική πρόνοια (3 μήνες).
(ΙΙ)
Με την πλήρωση της νέας θέσης Ανώτερος Λογιστής (Κλ. Α13 ), η κενούμενη θέση που θα προκύψει στη
χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 8), καταργείται.
(ΙΙ)
Με την πλήρωση των νέων θέσεων Ανώτερου Λειτουργού Πανεπιστημίου (Κλ. Α13 ), οι κενούμενες θέσεις
που θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 13), καταργούνται.
(ΙΙ)
Με την πλήρωση των νέων θέσεων Λειτουργού Πανεπιστημίου A΄ (Κλ. Α11 ), οι κενούμενες θέσεις που θα
προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 13), καταργούνται.
(Ι)
Με την πλήρωση της νέας θέσης Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης (Κλ. Α8 και Α9 ), η κενούμενη θέση που
θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 15), καταργείται.
(Ι)
Με την πλήρωση της νέας θέσης Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης (Κλ. Α8 και Α9 ), η κενούμενη θέση
που θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 17), καταργείται.
(Ι)
Με την πλήρωση των νέων θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8 και Α9 ), οι κενούμενες θέσεις που
θα προκύψουν στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 23), καταργούνται.
ης
(Ι)
Με την πλήρωση της νέας θέσης Λογιστικός Λειτουργός 1 Τάξης (Κλ. Α8 και Α9 ), η κενούμενη θέση που
θα προκύψει στη χαμηλότερη βαθμίδα (εδάφιο 25), καταργείται.
Ο αναθεωρημένος αριθμός θέσεων στο αντίστοιχο εδάφιο που επηρεάζεται, θα εμφανίζεται στον
Προϋπολογισμό του επόμενου έτους κατά το οποίο θα πληρωθούν οι θέσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 11)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
Πίνακας Α: Κλίμακες Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού (€)
Βαθμίδα
Κλίμακα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Α1

15.051

15.124

15.197

15.270

15.343

15.418

15.511

15.673

15.975

16.277

16.579

16.881

17.183

Α2

15.109

15.201

15.293

15.385

15.496

15.681

16.060

16.439

16.818

17.197

17.576

17.967

18.544

Α3

15.306

15.419

15.561

15.993

16.447

16.901

17.355

17.810

18.442

19.142

19.842

20.542

21.242

Α4

15.425

15.650

16.196

16.742

17.288

17.835

18.627

19.469

20.311

21.153

21.995

22.837

23.679

Α5

16.196

16.826

17.455

18.168

19.139

20.110

21.081

22.052

23.023

23.994

24.965

25.936

26.907

Α5(ΙΙ)

16.196

16.826

17.455

18.168

19.139

20.110

21.081

22.052

23.023

23.994

24.965

25.936

26.907

Α6

20.049

21.085

22.121

23.157

24.193

25.229

26.265

27.301

28.337

29.373

30.409

Α7

22.648

23.780

24.912

26.044

27.176

28.308

29.440

30.572

31.704

32.836

33.968

Α7

22.648

23.780

24.912

26.044

27.176

28.308

29.440

30.572

31.704

32.836

33.968

35.100

36.232

Α8(Ι)

24.500

25.697

26.894

28.091

29.288

30.485

31.682

32.879

34.076

35.273

36.470

37.667

38.864

Α8

24.500

25.697

26.894

28.091

29.288

30.485

31.682

32.879

34.076

35.273

36.470

37.667

Α9

(ΙΙ)

30.413

31.880

33.347

34.814

36.281

37.748

39.215

40.682

42.149

(Ι)

Α9

30.413

31.880

33.347

34.814

36.281

37.748

39.215

40.682

42.149

Α10

34.284

35.923

37.562

39.201

40.840

42.479

44.118

45.757

47.396

Α10(Ι)

34.284

35.923

37.562

39.201

40.840

42.479

44.118

45.757

47.396

Α11

40.525

42.164

43.803

45.442

47.081

48.720

50.359

51.998

53.637

Α11(ΙΙ)

40.525

42.164

43.803

45.442

47.081

48.720

50.359

51.998

53.637

Α12

44.978

47.080

49.182

51.284

53.386

55.488

57.590

59.692

Α13

53.258

55.360

57.462

59.564

61.666

63.768

65.870

Α13(ΙΙ)

53.258

55.360

57.462

59.564

61.666

63.768

65.870

Α14

57.077

59.535

61.993

64.451

66.909

69.367

71.825

Α14(ΙΙ)

57.077

59.535

61.993

64.451

66.909

69.367

71.825

Α15

64.713

67.333

69.953

72.573

75.193

77.813

Α16

71.020

73.640

76.260

78.880

81.500

84.120

67.972

70.074

74.283

76.741

14

15

27.878

28.849

43.616

49.035

55.276

56.915

Πίνακας Β: Μείωση Κλιμάκων Εισδοχής (€)
(ΙΙ)

Κλ. Α1, Α2 και Α5
(ΙΙ)
Κλ. Α2, Α5 και Α7
(ΙΙ)
Κλ. Α2, Α5 και Α7
(Τεχνικοί με δίπλωμα ΑΤΙ ή ισότιμο προσόν που τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλ. Α5)
(4η Βαθμίδα)
(ΙΙ)
Κλ. Α2
, Α5 και Α7
(ΙΙ)
Κλ. Α4 και Α7
(2η Βαθμίδα)
(Ι)
Κλ. Α5
, Α7 και Α8
Κλ. Α8, Α10 και Α11
Κλ. Α8, Α10 και Α11
(Κάτοχοι Θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο
Επαγγελματικό Σώμα που τοποθετήθηκαν στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
Κλ. Α8, Α10 και Α11
(Κάτοχοι Θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - για την Ιατρική Σχολή - με ειδικότητα, που
τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α11)
Κλ. Α8, Α10 και Α11
(Κάτοχοι Θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού - για την Ιατρική Σχολή - χωρίς ειδικότητα,
η
που τοποθετούνται στην 4 βαθμίδα της Κλίμακας Α9)
Κλ. Α9, Α11 και Α12
Κλ. Α9, Α11 και Α12
(Κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και εγγεγραμμένα μέλη στο οικείο Επαγγελματικό Σώμα
που τοποθετούνται στην αρχική βαθμίδα της Κλ. Α11)
Κλ. Α12
(ΙΙ)
Κλ. Α13

1
13.546
13.598
15.143

2
13.546
13.598
15.143

13.847
13.882
15.143
22.048
36.470

13.847
13.882
15.143
22.048
36.470

36.470

36.470

31.330

31.330

27.368
36.470

27.368
36.470

40.480
47.931

40.480
47.931

Σημειώσεις Πίνακα Α και Πίνακα Β:
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1.

Οι Κλίμακες/ βαθμίδες είναι όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου
(Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμος
του 2018 (Ν.56(Ι)/2018).

2.

Στις νέες Μισθοδοτικές Κλίμακες και στις μειώσεις των νέων κλιμάκων εισδοχής, περιλαμβάνονται(α) Οι ακόλουθες γενικές αυξήσεις μισθών συνολικού ύψους 6,656%, με κατώτατο όριο αύξησης €880,69, οι οποίες
παραχωρήθηκαν διά των ακόλουθων Νόμων:
(i) γενικές αυξήσεις 2%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2006,
(ii) γενικές αυξήσεις 1%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2007, και
(iii) γενικές αυξήσεις 3,53%, διά του περί Κρατικών Υπαλλήλων (Αύξηση Μισθών και Συντάξεων) Νόμου του 2008,
και
(β) μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €3.370 το χρόνο.

3.

Ο Πίνακας Α εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του Πίνακα Β αναφορικά με τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής
νεοεισερχομένων μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

4.

Σε σχετική επιστολή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 23/05/2012 η οποία έχει κοινοποιηθεί
προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σημειώνεται ότι νοείται ότι η ρύθμιση για μείωση κλιμάκων εισδοχής τυγχάνει
εφαρμογής και στην περίπτωση των Λεκτόρων.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ
(Άρθρο 8)
Κεφάλαιο
Όλα

Άρθρο
Όλα

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον
οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
(Άρθρο 9)
Κεφάλαιο
Όλα

Άρθρο
Όλα

Υπεύθυνος Λειτουργός (περιλαμβάνει κάθε άλλο Λειτουργό στον
οποίο εκχωρείται εξουσία από τον Υπεύθυνο Λειτουργό)
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.

