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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΙΑ - ΜΕΡΟ  ΙI 
 

 

Αριθμός 4271 Σετάρτη, 31 Δεκεμβρίοσ 2014 995 

      

Ο περί Σσμπληρωμαηικού Προϋπολογιζμού ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κύπροσ ηοσ 2014 Νόμος ηοσ 2014 εκδίδεηαι 
με δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηης Κσπριακής Δημοκραηίας ζύμθωνα με ηο Άρθρο 52 ηοσ 
Σσνηάγμαηος. 

Αξηζκόο 55(IΙ) ηνπ 2014 
 

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡONOEI ΠΔΡΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 2014 ΓΙΑ ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΛΗΓΔΙ ΣΗΝ 

ΣΡΙΑΚΟΣΗ ΠΡΧΣΗ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΣΟΤ ΔΣΟΤ ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ 
 

Πξννίκην. 
40(ΙΙ) ηνπ 2014. 

 

ΔΠΔΙΓΗ έρεη απνδεηρζεί όηη νξηζκέλα πνζά πνπ εγθξίζεθαλ από ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα 
ηνπο ζθνπνύο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ηνπ 2014 
Νόκν ηνπ 2014 είλαη αλεπαξθή· θαη  

  
 ΔΠΔΙΓΗ είλαη αλάγθε λα δηελεξγεζνύλ δαπάλεο γηα ζθνπνύο γηα ηνπο νπνίνπο δε γίλεηαη πξόβιεςε 

ζηνλ πεξί Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ηνπ 2014 Νόκν ηνπ 2014, 
  
     Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

 
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί πκπιεξσκαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ηνπ 2014 Νόκνο ηνπ 2014. 

  
Έγθξηζε 
πιεξσκήο  
από ην Σακείν 
ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Κύπξνπ πνζνύ 
ύςνπο €675.000 
γηα ηε ρξήζε ηνπ 
έηνπο πνπ ιήγεη 
ηελ 31

ε
  

Γεθεκβξίνπ 2014. 
Πξώηνο Πίλαθαο. 

2. Από ηα πνζά πνπ έρνπλ ήδε ςεθηζηεί λόκηκα σο εηδηθεπκέλεο πηζηώζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ γηα ην έηνο πνπ ιήγεη ζηηο ηξηάληα κία Γεθεκβξίνπ 2014 ή πνπ δπλαηό λα 
ςεθηζηνύλ αξγόηεξα λόκηκα σο ηέηνηεο γηα ηε ρξήζε απηή, εγθξίλεηαη λα πιεξσζεί από ην Σακείν 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο εμαθόζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ 
(€675.000) γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, σο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ 
Πξώην Πίλαθα. 
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Δηδίθεπζε ησλ 
πνζώλ πνπ ζα 
δαπαλεζνύλ. 
Πξώηνο Πίλαθαο. 
 

3. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηα Κεθάιαηα θαη Άξζξα ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα κπνξνύλ λα 
δαπαλεζνύλ σο εηδηθεπκέλε πίζησζε γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
Κεθάιαηα θαη Άξζξα ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα θαη πνζό πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό πνπ αλαθέξεηαη 
ζην θάζε Κεθάιαην θαη Άξζξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα δαπαλεζεί γηα ηηο ππεξεζίεο θαη 
ηνπο ζθνπνύο πνπ αλαθέξνληαη θαη εηδηθά θαζνξίδνληαη ζην θάζε Κεθάιαην θαη Άξζξν. 

  
Δηδίθεπζε ηνπ 
πνζνύ πνπ δελ 
ζα δαπαλεζεί. 
Γεύηεξνο  
Πίλαθαο. 

4. Σν πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζην Κεθάιαην θαη Άξζξν ηνπ Γεύηεξνπ Πίλαθα πξνθύπηεη σο 
εμνηθνλόκεζε θαη δελ ζα δαπαλεζεί, επηθέξνληαο ηε κε αύμεζε επί  ησλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ πνπ 
αλακέλεηαη όηη ζα δαπαλεζνύλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο. 

  
Λεηηνπξγνί πνπ 
αζθνύλ έιεγρν 
πάλσ ζηα 
θνλδύιηα.  
πκπιήξσκα. 

5. Ο Λεηηνπξγόο πνπ αλαθέξεηαη ζην πκπιήξσκα νξίδεηαη σο ν Λεηηνπξγόο πνπ αζθεί έιεγρν 
πάλσ ζην θνλδύιη πνπ αλαθέξεηαη ζε απηό. 

  

 

 

    

  

  



ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 
(άξζξν 3) 

 
Κεφάλαιο Άπθπο Εγκεκπι-

μένορ 
Πποϋπολο-

γισμόρ  
2014 

€ 

Αναθεω-
πημένορ 

Πποϋπολο-
γισμόρ 
2014 

€ 

Αύξηση/ 
 

Μείωση (-) 
 
 

€ 

κοποί 

        
2 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 
213 Φσηηζκόο, 

Θέξκαλζε, Καύζηκα 
3.119.160 3.769.160 650.000 Πξόζζεηεο πηζηώζεηο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε 
θσηηζκό, ζέξκαλζε θαη θαύζηκα, 
γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θηεξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
Παλεπηζηεκηνύπνιε, ησλ 
θεληξηθώλ ρώξσλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ησλ ππό 
ελνηθίαζε/ηδηόθηεησλ θηεξίσλ, 
θαζώο θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο ζηα 
Λαηζηά.  

        
3 ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 
322 Πξόγξακκα 

ρνιηθήο Δκπεηξίαο 
ησλ Φνηηεηώλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 

140.100 165.100 25.000 Πξόζζεηεο πηζηώζεηο γηα ηελ 
παξνρή δπλαηόηεηαο δηεπζέηεζεο 
ηεο νηθνλνκηθήο εθθξεκόηεηαο 
πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ 
απνπιεξσκή ηνπ πιήξνπο 
θόζηνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο ζρνιηθήο 
ρξνληάο 2013/2014 θαη ην νπνίν 
αλέξρεηαη ζε €158.657,14.  

        

ΤΝΟΛΟ 675.000  

 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΙΝΑΚΑ 
(άξζξν 4) 

 
Κεφάλαιο Άπθπο Εγκεκπι-

μένορ 
Πποϋπολο-

γισμόρ  
2014 

€ 

Αναθεω-
πημένορ 

Πποϋπολο-
γισμόρ 
2014 

€ 

Αύξηση/ 
 

Μείωση (-) 
 
 

€ 

κοποί 

        
4 ΚΔΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 
422 Καηαζθεπαζηηθέο θαη 

Βειηησηηθέο Δξγαζίεο 
 

13.932.500 13.257.500 -675.000 Πνζό ύςνπο €675.000 πξνθύπηεη 
σο εμνηθνλόκεζε ζην παξόλ 
άξζξν ιόγσ ηεο θαζπζηέξεζεο 
πνπ ζεκεηώλνπλ θαηά ην 2014 νη 
εξγαζίεο ηνπ έξγνπ γηα ην Κέληξν 
Πιεξνθόξεζεο - Βηβιηνζήθε 
«ηέιηνο Ισάλλνπ».  Η ζρεηηθή 
εμνηθνλόκεζε ζα θαιύςεη ηηο 
αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Κύπξνπ ζε άιια Κεθάιαηα θαη 
άξζξα όπσο απηέο 
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πξώην 
Πίλαθα. 

ΤΝΟΛΟ -675.000  

Γεληθή εκείσζε: 
Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζα δηελεξγήζεη γηα ην 2014 δε ζα ππεξβνύλ ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ πνπ 
εγθξίζεθαλ γηα ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ γηα ην 2014, αθνύ ζα πξνθύςνπλ εμνηθνλνκήζεηο δαπαλώλ. 
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ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ 

(άξζξν 5) 
 

 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΙ ΠΟΤ ΑΚΟΤΝ  ΕΛΕΓΥΟ ΠΑΝΩ ΣΑ ΚΟΝΔΤΛΙΑ 

 
Κεθάιαην Άξζξν Τπεύζπλνο Λεηηνπξγόο (πεξηιακβάλεη θάζε άιιν Λεηηνπξγό ζηνλ νπνίν 

εθρσξείηαη εμνπζία από ηνλ Τπεύζπλν Λεηηνπξγό)  
 
Γηεπζπληήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ 
 

 

Όια Όια 
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