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Ο  περί  Προϋπολογισμού  του  Ανοικτού  Πανεπιστημίου  Κύπρου  του  2022  Νόμος  του  2022  εκδίδεται  με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
 

Αριθμός 15(IΙ) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

Προοίμιο. 
20 (Ι) του 2014 

123 (Ι) του 2016 
133 (Ι) του 2016 
159 (Ι) του 2017. 

ΕΠΕΙΔΗ,   σύμφωνα   με   τις   διατάξεις   του   περί   της   Δημοσιονομικής   Ευθύνης   και   του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε οντότητας της Γενικής 
Κυβέρνησης και όλοι οι συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αυτού καταρτίζονται και κατατίθενται 
στη  Βουλή  των  Αντιπροσώπων  για ψήφιση  με  τον  ίδιο  τρόπο  και  την  ίδια  διαδικασία  που 
αναφέρεται σε αυτόν, 
 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου για το έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 για τις οποίες δεν έχει γίνει πρόβλεψη ή 
δεν θα γίνει αργότερα τέτοια πρόβλεψη από οποιοδήποτε Νόμο, 
 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, είναι αναγκαία η δημιουργία ορισμένων νέων θέσεων, 
 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Βουλή των Αντιπρόσωπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022.
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Έγκριση Πληρωμής 
από το Ταμείο 
του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου 
Κύπρου ποσού 
ύψους €13.510.000 
για τη χρήση του 
έτους που λήγει την 
31η Δεκεμβρίου 

2022. 

2.  Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το σκοπό αυτό, 
εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί 

για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η  Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δεκατρία 
εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ για την κάλυψη των δαπανών του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Ειδίκευση των 
ποσών που θα 
δαπανηθούν. 
Πρώτος Πίνακας. 

3. Το ποσό που εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 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 
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 τον 
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 
τον Νόμο αυτό σε σχέση με το εν λόγω άρθρο, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου του 
Ανοικτού  Πανεπιστημίου  Κύπρου,  να  διατεθεί  και  δαπανηθεί  για  την  κάλυψη  ελλείμματος 
οποιουδήποτε άλλου άρθρου του ίδιου Κεφαλαίου του Πρώτου Πίνακα: 
 

Νοείται ότι, δύναται να επιτραπεί η μεταφορά οποιουδήποτε περισσεύματος 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 αυτή σχετικού αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και συνοδεύεται από 
επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση πάνω στην υποκατηγορία «Αποδοχές 
Ακαδημαϊκού, Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού» του Κεφαλαίου 1 του Πρώτου Πίνακα δεν 
μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος οποιωνδήποτε άλλων άρθρων άλλου  
Κεφαλαίου  ούτε και  οποιαδήποτε  εξοικονόμηση  πάνω  σε  οποιοδήποτε  άρθρο  άλλου 
Κεφαλαίου μπορεί να διατεθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη του ελλείμματος πάνω στην πιο πάνω 
αναφερόμενη υποκατηγορία: 
 

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση, από παράλειψη εκτελέσεως 
οποιασδήποτε υπηρεσίας ή σκοπού δεν 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 Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 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, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών 
και το οποίο συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό: 
 

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιεσδήποτε πιστώσεις στο άρθρο 503 «Δαπάνες από 
Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα» του Κεφαλαίου 5 του Πρώτου Πίνακα 
και στο άρθρο 316 «Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», 
του Κεφαλαίου 3, μπορούν να δαπανηθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους 
οποίους εξασφαλίστηκαν και καμία μεταφορά περισσεύματος δεν επιτρέπεται από ή σε 
οποιοδήποτε άλλο άρθρο του Προϋπολογισμού.
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(3) Κάθε υπέρβαση κονδυλίων κατά παράβαση της διαδικασίας που προβλέπεται στα εδάφια 
(1) και (2) 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 που θα διενεργηθεί. 

 
(4) Όλοι οι όροι, οι τίτλοι θέσεων ή άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται στους Πίνακες του 

παρόντος Νόμου 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 για τη συγχρηματοδότησή 
τους   από   Κοινοτικούς   Πόρους,   τα   ποσά   αυτά   κατατίθενται   στο   Ταμείο   του   Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και σε πίστωση κονδυλίων εσόδων του Προϋπολογισμού και 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. 

Δημιουργία νέων 
θέσεων. Δεύτερος 
Πίνακας. 

5.-(1) Με  τον  παρόντα Νόμο δημιουργούνται οι νέες  θέσεις  που  ορίζονται στο  Δεύτερο 
Πίνακα. 

 
(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 (5) 
συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία της πλήρωσής 
τους.

Μείωση 
κλιμάκων 
εισδοχής. 

 
 
 
 
 

 
Παράρτημα. 

6.-(1)  Ανεξάρτητα  από  τις  διατάξεις  οποιουδήποτε  άλλου  Νόμου  ή  Κανονισμών  που 
ρυθμίζουν τη μισθοδοσία των θέσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου, πρόσωπα που από την 1η 
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 εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν στις κατώτερες θέσεις των 
υφιστάμενων δομών του Ανοικτού Πανεπιστημίου 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 - Μισθοδοτικές 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 των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται 
στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο 
σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση στον Προϋπολογισμό. 
 

(β) Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, 
συμψηφίζεται με υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής άλλης θέσης ή 
καθεστώτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, 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 Ανοικτό Πανεπιστήμιο με βάση τις υπό αναφορά κλίμακες εισδοχής, ενώ ο όρος «πρόσωπα 
που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση» περιλαμβάνει εργοδοτουμένους σε 
έκτακτη βάση ή εργοδοτουμένους καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτουμένους 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 σε περίπτωση- 
 

(α)     Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν/εκλέχθηκαν πριν 

από την 1η Ιανουαρίου 2012, είτε διορίστηκαν/εκλέχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 
και υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, 
και, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή, διορίζονται/εκλέγονται ή προάγονται/ανελίσσονται 
σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε  σκοπό ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη 
βάση ή με σύμβαση,



338  
 

 
 
 

(β)     έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που, είτε προσλήφθηκε πριν από την 
1η  Ιανουαρίου 2012 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, είτε προσλήφθηκε μετά την 1η 

Ιανουαρίου  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 χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση στο Πανεπιστήμιο 
και είτε είχε προσληφθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, είτε είχε προσληφθεί μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, 

 
(δ)     ωρομίσθιου προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση, 

χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησής του, και 
 

(ε)     μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
που διορίζεται/εκλέγεται σε μόνιμη θέση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, χωρίς να έχει 
μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί/εκλεχθεί πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2012 στην κρατική υπηρεσία ή 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/εκλεχθεί στο Πανεπιστήμιο: 

 
Νοείται ότι, υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή στο 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα 
εισδοχής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών και η παρούσα ρύθμιση ισχύει μόνον για τις οντότητες Γενικής 
Κυβέρνησης/κρατικές επιχειρήσεις/κρατικούς οργανισμούς που η απασχόληση τους 
στην κρατική υπηρεσία ή σε άλλη οντότητα Γενικής Κυβέρνησης/κρατική 
επιχείρηση/κρατικό   οργανισμό   αναγνωρίζεται   για   σκοπούς   μισθοδοτικής   τοπο- 
θέτησης στο νέο εργοδότη, κατ’ αναλογίαν του τρόπου που εφαρμόζεται στη δημόσια 
υπηρεσία. 

 
(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. 

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 
157(Ι) του 2014 
202(Ι) του 2014 
195(Ι) του 2015 
60(Ι) του 2017. 

7.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται 

δυνάμει αυτού, κατά την περίοδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, 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, εκτός και εάν έχει ήδη 
αποφασιστεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού η εξαίρεσή 
τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 
Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές 
Διατάξεις) Νόμου: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νοείται ότι, είναι δυνατή η έναρξη 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 Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υποβάλει 
προηγουμένως αιτιολογημένο αίτημα για να του επιτραπεί η έναρξη πλήρωσης κενής ή κενωθείσας 
θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον υπό αναφορά Νόμο διαδικασία.

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

8.-(1) 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 πάνω σε δεκαπενθήμερη βάση:
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Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την 
ανανέωση συμβολαίων υπηρετούντων εκτάκτων υπαλλήλων ή προσώπων ή ωρομίσθιου 
προσωπικού για κάλυψη εποχιακών ή έκτακτων αναγκών. 

 
(2) Απαγορεύεται η πλήρωση κενών θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού εκτός εάν- 

 
(α)    ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, μετά από την υποβολή 

αιτήματος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εισηγηθεί στον Υπουργό Οικονομικών την 
εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης μόνιμης ωρομίσθιας θέσης· και 

 
(β) ο Υπουργός Οικονομικών ενημερώσει γραπτώς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας για την απόφαση του σε σχέση με την εξαίρεση από την 
απαγόρευση πλήρωσης ή μη της συγκεκριμένης ωρομίσθιας θέσης. 

Λειτουργοί 
υπεύθυνοι για την 
είσπραξη εσόδων. 
Μέρος Α, 
Συμπλήρωμα. 

9.  Οι  λειτουργοί  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  Α  του  Συμπληρώματος  ορίζονται  ως  οι 
λειτουργοί που είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη εσόδων.

Λειτουργοί που 
ασκούν έλεγχο 
πάνω στα κονδύλια. 
Μέρος Β, 
Συμπλήρωμα. 

10.   Οι  λειτουργοί  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  Β του  Συμπληρώματος ορίζονται ως  οι 
λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.

Φορολόγηση 
επιδομάτων. 

11.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών, τα επιδόματα 
παραστάσεως και φιλοξενίας υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.

 

Απαγόρευση 
διενέργειας 
δαπάνης για 
απασχόληση με 
οποιοδήποτε τρόπο 
συνταξιούχου 
προσώπου. 

97(Ι) 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. 

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την 

απασχόληση συνταξιούχων προσώπων-
 

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

(β) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού Νόμου, 

(γ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση, 

73(Ι) του 2016 
205(Ι) του 2020. 

(δ) των οποίων οι υπηρεσίες εξασφαλίζονται με σύμβαση  υπηρεσιών δυνάμει του περί της 
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου· 
και 

 (ε) σε πολιτειακό αξίωμα. 

 

Αναπροσαρμογή 
του ύψους των 
απολαβών. 

 

13.-(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 Ανοικτού Πανεπιστημίου,
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οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και είναι δικαιούχοι αναλογικής 
σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής 
σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες, 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. 

Εφαρμογή των 
προνοιών για 
μείωση 
απολαβών και τη 
μη παραχώρηση 
προσαυξήσεων. 

168(Ι) του 2012 
31(Ι) του 2013 

152(Ι) του 2013 
94(Ι) του 2018. 

192(Ι) του 2011 
185(Ι) του 2012 

73(Ι) του 2014. 

14.   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 Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.
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 ΣΥ ΓΚΕ ΦΑΛ ΑΙΩΤ ΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  Ε ΣΟΔΩΝ  
 
 
 
 

 

 
 
 
Έσοδα κατά Κεφάλαιο 

 
Προϋπολογισμός 

2021 

 
Προϋπολογισμός 

2022 

 
Προϋπολογισμός 

2023 

 
Προϋπολογισμός 

2024 

 
ΕΥΡΩ 

 
ΕΥΡΩ 

 
ΕΥΡΩ 

 
ΕΥΡΩ 

 

1 
Γενική Κρατική 

Χορηγία 

 

8,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 

 
2 

Δίδακτρα και 
Διαχειριστική 

χρέωση* 

 
3,375,515 

 
2,704,765 

 
3,836,275 

 
4,366,215 

 

3 
Διάφορες 
εισπράξεις 

 

834,485 
 

805,235 
 

893,725 
 

986,785 

  

Σύνολο εσόδων 
 

12,210,000 
 

13,510,000 
 

14,730,000 
 

15,353,000 

 

 
 

Σημείωση: Τα έσοδα που προϋπολογίζονται βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 
 

* Δίδακτρα και Διαχειριστική χρέωση από Προγράμματα Σπουδών και Δίδακτρα (Έσοδα) 
από Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων διδάκτρων από το 
προηγούμενο έτος.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Άρθρα 3 και 4) ΔΕΛΤΙΑ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 
 

Λεπτομέρειες Δαπανών 
Σημειώσεις 

 
ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Οι  αριθμοί  101-138  αποτελούν  άρθρα  της  υποκατηγορίας  δαπανών  «Αποδοχές 

Προσωπικού». Σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου 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 της υποκατηγορίας αυτής. 

 
2. Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού σημειώνεται με μονό σταυρό (+) αυτό 

υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να γίνει δαπάνη μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις 
λεπτομέρειες του σχεδίου στον Υπουργό Οικονομικών και ληφθεί η εξουσιοδότηση του 
Υπουργού Οικονομικών με μορφή «Εξουσιοδοτήσεως για Διενέργεια Δαπανών» 
(Ε.Δ.Δ.) 

 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ 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 το 
οποίο ο προϋπολογισμός αφορά. 

 
4. Ο αριθμός των θέσεων που εμφανίζεται στις δύο στήλες στα δελτία δαπανών που 

φέρουν τον τίτλο «ΘΕΣΕΙΣ» υποδηλώνει τις θέσεις που εγκρίθηκαν. 
 
5.     Όταν μια θέση καταργηθεί εμφανίζεται ως διακοπείσα υπηρεσία με πρόταξη μια 

αγκύλη( [ ). 
 
6. Οι κλίμακες που αναφέρονται μετά από κάθε θέση είναι οι εγκεκριμένες της Δημόσιας 

Υπηρεσίας ή εκείνες που εγκρίθηκαν στις μισθοδοτικές κλίμακες που παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα του Πρώτου Πίνακα. 

 
7. Οι   πρόνοιες   για   τους   βασικούς   μισθούς   που   αναφέρονται   για   κάθε   θέση 

περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα του Πρώτου 
Πίνακα. 

 
8. Η πρόνοια που προϋπολογίζεται κάτω από το άρθρο 106 «Πρόσθετες Βοηθητικές 

Υπηρεσίες», του Κεφαλαίου 1 της υποκατηγορίας «Αποδοχές Προσωπικού» 
αποσκοπεί στην κάλυψη των αμοιβών και μισθών των εκτάκτων και ωρομίσθιων
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υπαλλήλων, για καθορισμένη περίοδο ή και για εποχιακές ανάγκες για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες. 

 
9. 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 Ανοικτού Πανεπιστημίου 
πέραν των συνήθων ωρών εργασίας των, απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του 
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου. 

 
10. Τηρούμενων κατ’ αναλογία των ισχύοντων στη δημόσια υπηρεσία σε ότι αφορά στο 

διοικητικό προσωπικό, το Συμβούλιο του Ανοικτού Πανεπιστημίου δύναται να εγκρίνει 
την τοποθέτηση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
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. 
 
11. Όταν κάποιο δικαίωμα ή επίδομα, το οποίο ίσχυε σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία 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 
Προσωπικού» των Κεφαλαίων Δαπανών, τέτοιο δικαίωμα ή επίδομα μπορεί να 
πληρωθεί σε χρέωση άρθρου της υποκατηγορίας αυτής και να καλυφθεί από την ειδική 
πρόνοια αυτής. Οποιαδήποτε αναθεώρηση του ύψους των δικαιωμάτων ή επιδομάτων 
που προαναφέρθηκαν με εξαίρεση την αναπροσαρμογή αυτών ως αποτέλεσμα της 
διακύμανσης 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. 

 
12. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή συμφωνίας 

ή διοικητικών   ρυθμίσεων   ή   πρακτικών   που   ρυθμίζουν   θέματα   υπερωριακής 
αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που συγκεκριμένη ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
δύναται 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, 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 τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών: 

 
Νοείται περαιτέρω ότι, σε καμιά περίπτωση υπάλληλος αποζημιώνεται 

υπερωριακά βάσει κλίμακας που υπερβαίνει τη μισθοδοτική κλίμακα την οποία διανύει.
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ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
 
13. 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. 

 
14. Τηρούμενων  των  διατάξεων  οποιουδήποτε  νόμου  ή  διοικητικής  πράξης  για  την 

πρόσληψη εργατών για απασχόληση σε χειρονακτική εργασία για χρονική περίοδο 
μεγαλύτερη των έξι μηνών απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου. 

 
15.  Οι μισθοί των εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων του Πανεπιστημίου 

αναπροσαρμόζονται την 1η 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. 

 
16.   Η  προϋπολογιζόμενη  πρόνοια  για  ορισμένες  από  τις  κενές  ή/και  νέες  θέσεις 

προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής γίνεται με βάση το αρχικό σημείο της 
κλίμακας των θέσεων και για τρείς μήνες μόνο. 

 
17.   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) Νόμου του 2014, όπως αυτός 
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και στους περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του 
Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμούς του 2014. 

 
18.   Κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας 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 το ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται με το σύστημα 
βάρδιας, όπου κάθε μια ώρα υπερωριακής εργασίας κατά τις αργίες λογίζεται ως 1,7 
ώρες: 

 
Νοείται  ότι,  σε  καμιά  περίπτωση  η  υπερωριακή  αποζημίωση  υπαλλήλου  ή 

ωρομίσθιου προσωπικού 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
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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 
εγκρίνεται από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. 

 
19.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών ή διοικητικών 

ρυθμίσεων ή πρακτικών ή συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, 
αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων- 

 
(α)        τα πιο κάτω επιδόματα/οικονομικά ωφελήματα καταργήθηκαν: 

 
(i)       επίδομα βάρδιας για απογευματινή εργασία σε υπάλληλους που 

απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας. 
 

(ii)      επίδομα  γεύματος  σε  υπαλλήλους  που  επιστρέφουν  στην  έδρα 
εργασίας τους μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας, και 
επίδομα διατροφής σε ωρομίσθιο προσωπικό που είτε ακολουθεί 
συνεχόμενο ωράριο είτε ακολουθεί ωράριο με διακοπή για γεύμα. 

 
(iii)     επίδομα οδοιπορικών, πάνω σε προσωπική ή άλλη βάση, για τη 

μετάβαση υπαλλήλων από τον τόπο διαμονής τους στην/στις 
έδρα/έδρες εργασίας τους ή σε τόπο εργασίας που αποτελεί συνήθη 
τόπο εργασίας τους. 

 
(β) 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. 

 
(γ) 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. 

 
(δ) 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 πέραν από το καθορισμένο 
ωράριο του προγράμματος εργασίας, καθορίζεται στο 1:1,7. 

 
(ε) 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. 

 
(στ)       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
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Σαββατοκύριακου στο 12.75%. Η αποζημίωση του ωρομίσθιου προσωπικού 
που απασχολείται σε απογευματινή εργασία ή με ακανόνιστο ωράριο έναρξης 
και λήξης εργασίας μειώνεται κατά 15%. 

 
(ζ)       Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται αντίστοιχα με τα πιο πάνω 

επιδόματα/αποζημιώσεις, τα επιδόματα/αποζημιώσεις των υπαλλήλων που 
απασχολούνται με το σύστημα βάρδιας αναφορικά με εργασία κατά τις 
Κυριακές και αργίες μειώνονται κατά 15% συνολικά, ενώ το επίδομα νυκτερινής 
εργασίας κατά 20% συνολικά. Σε ό,τι αφορά στο ωρομίσθιο προσωπικό, τα 
επιδόματα/αποζημιώσεις για εργασία με το σύστημα βάρδιας μειώνονται κατά 
15% συνολικά. 

 
(η)        Τα πιο κάτω επιδόματα/αποζημιώσεις/οικονομικά ωφελήματα μειώθηκαν κατά 

15%: 

 
•   Επίδομα επιφυλακής 

•   Οδοιπορικά 

•   Επίδομα εκτός έδρας 
 

(θ) Η κατ’ αποκοπήν υπερωριακή αμοιβή των υπαλλήλων και του ωρομίσθιου 
προσωπικού μειώνεται κατά 20%: 

 
Νοείται ότι, ο  Υπουργός Οικονομικών  δύναται  να αποφασίζει για την άρση 

ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την 
εφαρμογή των προνοιών της παρούσης σημείωσης. 

 
20.   Το επίπεδο απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού δεν θα αυξηθεί σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος και 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 του ωρομίσθιου προσωπικού που απασχολείται. 

 
21.   Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πιο πάνω σημείωσης, ο χρόνος απασχόλησης 

ωρομίσθιου προσωπικού για ικανοποίηση εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών 
προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. 

 
22.   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 στα κονδύλια 
από τα οποία καταβάλλονται οι απολαβές για το τοιουτοτρόπως προσληφθέν και το 
απασχοληθέν ωρομίσθιο προσωπικό, καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε 
δαπάνη που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί. 

 
23.   Απαγορεύεται η αντικατάσταση υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία για 

οποιοδήποτε λόγο με νέες προσλήψεις εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας.
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ETTH1CJµ<:zm~u8uv1fl 6.tO/~J]OfK  Kat 
011,ovo,..11::Wv 5.211 5.211 5.211 5.211 5.211 0 

q>tAo(a:vl~  Ui.po~  (3.570,010 rn~µo    oOomopu: 
l)Qouc; (1.0'l'.6 tca1 oroar~     trtAl:qlWVouUlpouc; 
(595. 

125 Em06µaroBdpaia<;;.tmq,uAo~c;Ki\:tr. 20.195 20.000 30.000 20.000 20.000 10.000  
 OA1x6  A1KOIW1,JO:U,.>VKOi Em6oµcirwv 

 
68,376 

 
66 .• G7 

 
106.449 

 
116.839 

 
143.113   

 
~IOIIU\TIKOUKen J\Mounpoowru,:.OU 

       
 

138 
Etaipop(< IJoort rou ncl')lTcpµaucµoU                   

22. 
AtraOX~OtWt;    NoµoU 

559              37.575             41.391               46.312              •7.593 

137 ToJJUC) Iwt~wv/t:D11.0Cwp(Ut61wv 10 10 10 10 

 

re J)Jl.llfAf\PWl,lOUt::WV  Ocxpo,XC.Uv 

n'™"" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wv 

 
 
 

130                                                                  O     l. 

131                          
TtAI} Ap~c;Avdlru>(ncA;  v6pwmvou                      9.402              15.656               17.246               19.29&                19.1130                  1.590 
6UVOµtK0U 

132                             a416MC1pa  '(IO Noµuu'j  Eu61lYfl E.pyoM,q                9 295                7.000               9.000                s,ooo               9.000                 2000 

 
 

 
To1toooo,6  tfJt ouvt1oq10~    rou ,rpoowm~ou  cro 
10µ.c.io oupnM'!pwµarwi>v uopoxtiJv 
1C1poq,ow~nll'K'     1rtptBoA~11,;.waopi(t1m we; 
01a6tp~noaoonab olN'tlOfOPO cm r~vcwoAl«WV 
QKae6plOIWV ono,\oJltilv  tOt.l {vcp1>.oµpd-v£1TOii

133                          
IOtpoq>04lµau.uJUCq( licp(aa.\q,'1('                                

H7,327            53.983              88.9116            n186               79.321                15.00l     (QI   rtp001au;-m n~).  H a~pd:     010 cifrolo

 
 
 

 
133{1) 

 
 
 
 
ttMJoi;,<>PO   OTO rcvuc:6   IUc:m1110 Yyc~ 
{rE>:VJ 

oo~      ,po y.a ,o t10(    KQ.WffmCI mro ,o 
novr:rnoTC'jJJIOK(JI  weouvo.\a6  cotpdAio,po 6111 
~tpvd TOnoo4 OTO tyiwp,µfvoKOV6u.MT. o 

c,xtOio iarpo~OKCUr1,~cwrpieoAi,ric t..xo 
llpoaQWOOTdovd>.oya µsrO mv rrMfp11,,awav~ 
IOU rEI.Y. 

 
78.27" 100.029            111.919            115.018                 21.753    0090¢   tou navan01fJJJk>u 010 rt.vix6 Il>or,uJO 

Vy<ia( {rEtY).

134                           Tol,ldo Koivwvuct.i.lv AocpaAlatwv                        219.531             388.278            ~27,710            •78.552           ~91.792                39.432 

135                          TOJJdO Kot'lt&JVIIC(it;IuvoxlK                                  39.345             62.825              68  .•  116                     n.1ae              79.321                  5380 

31Sl8 
 

 
OAu,6 EtcnpopWv Kai Iuvt1ocpop(.l.)v                 

447.459            643.404            733.35&           519.461            141.834 
4'0fKJ\TIK0U 1to1 AU.ou npoowmKoU 

 
Aan6vt(' arrO avnµiaB[o urraMtlAWV oi 

138                           01Tofol onoatrdo9,ir;av arrO dMou('                        3.900             48.946              2tli.090                 34.076              36.470              ·20.8!6 
Opyavtaµo~ 

 
OAui::6ATJo&>xWv a101K11mcoll icar '.A.Mou       2..940.!112         3.323.624       4.210.723         4.712..830        4.84~.419 
OpoowmKoii 

 

OAIK6TptxouoWv .O.arrau-U>v                          6.597.009        7,639.283         !l.078.226        9.878.735     10.364.675 

 
2             200                       A!iJIQ:tPOKE[ AA[!.!j;lili;~ 

201                           ~ 
202                              (oOaKM\<ltw<;                                                                                     500                   500                   500                  500 

203                                                                                                                                             500                   500                   500                  500 

204                                                                                                                     261                   500                   500                   500                  500 
 

261                1.500                 1.500                 1.500               1.500 

210 

211                           Ta)(IJ!Spoµ..a                                                      13.216              10.000              20.000              10.000              t0.000                10.000 

212                          TflllcrnxoivwVICrlCcTi  EN'I                                                  1.433             40.000              20.000              20.000              20.000              -20.000
 

213                           
TUt)XPflOfK' H>.aupowtWY      61Ktuwv IUll              

'18.874             50.000              50.000              SD.000             50.000 

21<                          4>Wriaµ~. etpµovoq, KcUmµo                         112.610            150.000           140.000            140.000            140.000              -10.000 

215                          Ka&apt6rq10Xwpwv                                             49.260             60.000              70.000              00.000             60.000                10.000
 

 
 
 

 
To Al1KY 8o.trpoxu,pfroc,orfl'I CV011dOOf) KTIS)iol,\ y,a

216                           evcfxto                                                               755.9.55           850.000            750,000           750.000           750.000              100.000    rqv KcL\~   IW'V OWiyKlUYJOU. 

217                       rpa<1>~qYAI)                                                                          3.281                3.00C               5.000                2.000               2.000                 2.000 

218                             tArl -Y6::u0(, AnoxacunxO ic.o.                                     4,349               8.000                6.000                e.ooo              8.000                        0 

219                           
61f3>.kl  AVO\i<>p,64; KOi Iv11lipo1,Jtt                           22.941             20.000              20.000              20,000              20.000
ec;ir11.tt:pll!wv l(O:I  n£p10611<Wv  

220                                     itUoct(, A11µoot6u110  lOf  ti.iaq>11v;o,I('           111.017             110.000           200.000            110.000            110.000                90.000
 

221                          <l)wtOJUD'lK6 Y.\1,::6                                                  1.815               5.000                5.000                5.00C               5.000
 

Iuvulpqofl KOi EvbtlOOflto,oou.ffl'ac;l(Q\ 

222                          Luv6coq µt H>.cKTpOVWi :Eoou\varo 11:01                               58.128             50.000              47.000              SO.ODO                $0.000                .3.000
 

/\oy,oJ.mtdnpoypc:i:µµcna 

223                          6,d'°pa                                                                            4.363             10,000              10.000              10.000               20.000 

Iuouuooio y.o A,noo10A118::trC15wttKCU                                            10                        10                     10                     10 

~""'       ION QvQy!W>vlr<N Ga rrpo;c.U"fOUII.,too OJTd 
ID ttpoypciµvoro 011oo6wv.

224 YMKOU  
AtpOp6 crcv oxtli100lJb,ot>.i6cmoino11,u.1uuti>ou, 
IWV uv,Pf)(WII (11'.X,o6ll'(6(OllOOOW'ol')-.01

225                          Err.~,;~   06tn'd'" ITTou&i.lv                             18309                20.000              30.000              20.000              20.000               ,0000     m;plOlh.W\Iu66o(.t.)y     lOU llavffllOlfU.liOu~, rr.01

 
 

226 

 

 
Ayopd   AvoAWOlvwvnl)OtJ'flatiwv  tt.m                               9,450              10.000               15.000               15000              15.000                  5.000 
E(on>.toµOO 

OAu:6 E~dl5wvJ\tno11pyfot                            1.214-.981        1.194.010          1.388.010         1.268.010         1.271.010 

 

:EUvoAo At11oupyu1:W11AanavWv                         1.215.242        1.195.510         1,389.510         1.269.510         1.279.510 

ce u:nnrw11x6 t(o&Jncu OIJlopmjYau~ cxl5f)NOOC~ 
Kat Aonrt; 6p6oa,i; tou novt1uo,11piou.



352 

 

303 

302                                                                                                                 3.033 

250.000            200.000            250.000            250.000           250.000 

4.400              1MOO              20.000              15.000              15.000                  5000 

11.839               15.000              20.000              15.000               15.000                  5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
300 0.1£!XE!Ell;TrJia  E:O"A  ·  
301 Mcta~d11:m Em06µataIuµJ!ouA.iou 7.871 15.000 15.000 10.000 10.000 

Iuvtl:!pta   E(WrlptteOU  KOi  EmoJ<tq,g1,;                                                 20.000              20.000              10.000             10.000 
t.uvtpyaofos: 
Mcrocpopui.:~ Em66µa,o ,;01 AAAo "E(oOa              

10.958              20.000              20.000              10.000              10.000 
Eit.WCr6pwv 
Mc1°"°p1"6,  E11.a;Dpcno  KOi 1UAO "E(OOO                                                          10.000               10.000              10.000              10.000304 IuJJiloU.\wv   I E1mc1povvwµ6vwv

305                          (oi!a ""Aa\<vio{                                                       3ABS                 t0.000               10.000              10.000             10.000 

 
OA11c6 ti.1axc1p10T1KWVE{65wv                           25.345              75.DOO         75.000              !0.000            SO.ODO

 

310                          
!:il?lli!Vf)tlb'.£0~0~1,l!;!Dig z;uv(§D:!O 
Iuv~eg!Jf~x21,tuv1J2!1i'.!Q2!s:;: 

 
 
To £V Mvw dpBpo ~         ot O<nnivcc; a,o  itAokno

311 
ptUVC(, IA£Ai.JC{ Km j\ll[{                                                                                                                                                                                                50.000    

TWV oown:pmi.lv cpguvflm:Wv trpoypoµµ61wv  mu 
6.poo-,r.pt6r1Jt,u;                                                                                                                                                                                                          AflKY,   oMci ICOI  OE dvt<JO   Otl'fXPlllJO:loo6f(}OIJ    1WV 

t(wu:p,xWvtptUVTltlJ(Wv

 
!.tOlTACiOIO  1rrc; 01pa1ri~«-av6nru(t]{J(CJ   Tf'Jt 
15rt9vorrot11crr"   ,ou navanorn1.dou,,;o9W,;  rot  TtK 

tvvOpoµtt;,   ruvooipopl{   ico1                                                                                                                                                                                                            
npoorr~        VtcJ vtc~EJCTratriwt!W; «cw tpwvt)tnr..l( 

312                          Av,mpc)OWlfl:U(Jf}  06 rtovcmounua COi                     39.972              47.000              !50.00Q               SO.ODO              SO.ODO                         3.000    ouvtpyooit~, icpivtrm  cnropoi1f)Tll l'I ouµµr.rox~ tou 

aA>.Out;:Opyov10µ0~                                                                                                                                                                              AflKY ot tyvwoµtvou xupouc; Eupwm:1iui ,:01 (htftv~ 
TTOV£lfl01'11JfOK6Ohmra KOi opyo\llOJJOU(".ue HIV 
,;araJk)Al'fu~oiwv ouvfipoµwv,6nou au16 KJXUa.

 

 
 

313 

 
 
 

316 

 
H 'ltp6v~a oip!f>.c101 OE.~(t" 11,15rl>,wott(TTOU Oc 

OtOQya\lUIOCIfO navcma,mJJOJJf KUp1(l1CP11 lf'I 
611HJCp!oa 11  onoia ea ip1A~ot16J,Q10 E.V.q\lu:6 

.ruvtl!pKI KOi Ic~uvdpeacvt6c; KUnpov KOi                                                                                                                                                                                      KOi  Kurrp,a1Cd ll:lvrn101~1J1a  fl onok:I aropyti.JvuoiµkJ 

H11<pi&(                                                                                                                                                                                                                     
!.pOpd  xpCvo KOi q>Ji\O~t.vd 6>..a to ypaq,do JWV 

,evwv,.1~.ruioafwvIxtatwv lOI EupwntiicW\I 
npoypoµµ61wv TW\I  EA11f)VJKWv ICOI Kurrp10KWV 
llOVtTTIOIIU,l[wv. 

Irn nliofa1a 111.-; avcnnu{ll(tuv npoypaµµdrwv 

.tu~µcrox,'i06 npoypdµµo,aKar                                                                                                                                                             cn1000WvlOU, TO flavCTnotlpO  Ga trptTTU YO 

npwropou>Jt( 11\t EupwnafKl\{1:vwaq(                                                                                                                                                KaAUivc, 111 ouµµerox-1rev ac npoypdµµo,o, 
npw,apou>Jtc nv; E.E. 

To ev MywdpOpo oqiopd' at vfct rrp1.r,no~oulik.<ica, 
Op6ocu;VIO u.TT'CtOtuultc l(QI  Cpt:Wf'lllr.tc; 

ouvtpyaaictc;no11>iolo10 1r1i;orpa1riv11.0< ovdrnuCrit 
JOU AnKY KOi Tlj\ llp009<>i16t Oian"av,marrilJICKWV

317                          ~µtpti( Iuµq,c.:ivk:t                                                                    24.000              30.000              24.000              24.000                  s.ooo   IC QTTOOldotW\ Tl'poypapµdtwv 01Tou6wv. 
E11nrpooeua 10 nov,ma,~viooa ouµp&u a1riv 
11poa,r601.10111c; KuTTf)Klit(K blnlo«patiat vo JC01ocnd 
fJ KUupoc;m:p1iptpr:io,::61<tv1poCJCTrOiOl.:UOl)c; JCOI 
tpcu~

 

 
 

313
 

 

 
IuvOpoµtc;, Iuvt1a~       crcv ll)Opta 

1a1onofflo1lc;
 

 
I~va  l,IE  11)1/ KJXUOUOO.VClµo&oia tOU (l)opto 
n.monor11ari(J<a1 6,00¢>.iantno161r1rnc; (AI.O.A.E.) 
6ACI re  tNJllOTdl,ltvatrpOypdJJl'QlOa,rou'5WV IOU 

28.500              87.000           70.000              30.000             30.000                  3.000    novm101,u.1iou npt,rs, va uwofl)ir,&c,VV yio

n             1«1.1 ~oolp(WO'JK no161nra<                                                                                                                                               t~WICf)IICI\  a~0My11011kOl nwtorro{(JoriorrO IOV 

Cl:lopta61.n.A.E. no ,o o,:01t6ou16 10 ev ,1.oyw 
CipOpo ea KaAU1pt:1 11\ auvi::,i<pi..t\ltCovciyKcc;.

 

 
AlJ()1~    E1,.11tt.1poyvwvhvwv/Iuppou>.wyvro 

 
To tv >.6vw dpBpo orroud,01 via ,o axc0,001,.16  vtwv 
npoypoµµd1wvcmoOOWV. v,a IIJV Cll06r11,toTi:~ 

avdmu~ri IOU ncvcmcrnufou, aAM  t.01 OH)V

319                          axi:Oiaoµ6 KOi OVV'(pa!M urrmOllJHKOU               45.621              55.000              70.000              30,000              30.000               15.000    
011YVpccp!'j rou u.natOcuttKOuuA.llt.Oll oUV',l)WYOµt  uc; 

uAi,;otl                                                                                                                                                                                                  OTJattl)OCu;1ou <l>opto AT.n.A.E.yio tf;arroo,Oatwi; 
1rpoypOl,llJdn.r.1v onoulS<riv. 

 
OA11c6 E(6a'.wvEpEUVf)TIKWV 

Opoypa~iuhwv,I:uvt6piwv, :ruv6poJJWV          378.332           423.000            510.000            414.000           414.000                87.000 

K:QI :ruvtlO<;JOpWv 
 

3             320                          ~= 
rwrfl?JlOI\ir:01 J\E.noup'(ll Mrtxavoir:1vfi,wv               2.g55                2.000                2 000                2.000               3.000

321 oXn¢rwv  
Ta AnKY 0a Trptrrt:1 VO 71.DOXWP~Ol&l ce 
DffOtTN\J)Wµi\ 1WVauµ~:m,Wv,ou UTTOXj:IEli.lOtwV

ruvu'lpflonl(QI  /\Lnoupyia                                                                                                                                                                      
rrou aipopoUv etc t(ol>a ouv,~pnarit tou troy1ov 

322                          MrixavoypaiJHicWv,HA.tK1povo,Wvmt                   S67 179             390.000           435.000            417.000           450.000                45.000    t(oui\Jo~U1ou navcmo1r)Viou(Iuvrl\Ptlon 

AAJ,,IJ.iv tuati'jpdtwv                                                                                                                                                                                                   
ruo,t;µotot;OIKOVOJ.lll'i:"~1(01 AIOIIUJIIK~~At0xclpt0rt{, 
Iuv,~p,jOt\ 1to1 Mnoopyit<~unoo,~      Iuo11\).Klra( 
¢IOHT)tOCWV t101xt~v) • 

323                          ll.1d19opo                                                                2.359              10.000                5.000               10.000               10.000                 .,.ooo 
IUVII\Pr)OflKOJ /\cuoupyia Knpiwv,XWpwv              8.782              10.000               t0.000              10.0DO              10.000

324 & r,v11toiJE~orr-'t0._ioU 

OAur:6 Aanavr.iJvIuvrl'jpf1C1'1~                           379.276         412.000            452.000            439.000            473.DOO

 
330                          C!v15ci AISIX,'i!ISZX!!Sd    ~!ollg: 

 
K:i:tllu1p111wvO\ICtVJCtiJV TTOU 9a 1TPOKIJ1+10UV  µtao otr6

331                          Naµ~c!E(oi!a                                                              l4.409           40000               90.000               SO.ODO               50.000               50'.000   ,a trpoyp6v~10a,rooewv. 

Em1,16pfwari KOi MtruVOiGtuari 

332                          AIOlltfl.tucoU npoowml(OU ic0t IuµµE1ox~ ,au            7990               20.000              20.000               15.000             15.000
 

o,Iuvt~

 
E(oi5o:OJJo&xWv IUl,lpooMu11it.<.UV                        28,220              90.000              70.000              30.000              30.000              -20.000

 

Kc.1Avq,ri 1wv l(06wv TTOU Of()POUV OIOU( xWpouc 
CritavwV11~  ,wv ouvovr~atwv, KOAVmovra1 cn'ia11~

333 ruvcvrr\atwv Ktll Etc1doc.wv                                                                                                                                                                 
,:01  t~o6a ,wv ruvovrr1atuiv(ruvrov1aµoO) rwv 
~OOlv61&:ntttr:.OOnpooCl.lmr.DU.

334                              tuOoapo'E(oi!a                                                                             10.000                5.000              10.000               10.000                 -5.000
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•{ I{'  
 
 
l'loAnu:nid(' l(QfN,}.£_{EK6q>.wot1, 

 
 
 

 
Apo,Plt Eplrt,poyvwµdvwv/Iuµl)ou.lwv. 
MEAtm;.Y1n1J)(ofcr; 

 

 
AiJOJM   EA£y1m,ilv 

 
'E~OOO E~ut\Qcwv 
 
Av1mpo0W11,uoq Kot t(OOO too 
navcmor,wiov yia ouµµuoxri ce 
ttrnaiOWnxtt; run:piOtt;Km ouvllipia 
Trpo(i.J6f101\~ 

 
OAtK6 r1:vi1t.Wv .A1axtrptcmKWVEt6~wv 

 

 
IUvoAo A1cxx£1p1an1t.Wv E(Ol!wv 

 
IS~!Ml!!IQ).2;1!$51::  A8DB~~~ 

  ~ 
B6cc.t( dtOoµlvwv/Bl{l.llJoI ntpro611i::d:cc 
'Evrum1 I\ KOi cc HAu:rpovuc~Mop(Sl!l 
 
E(cm>.iaµ6<;B1,0>.1oerj11.nt; ica• A19ouoWV 
~alSi,cWv !w'10uA,u11KWv ruvavufocwv 
 
.AllJIJOUPvfa ICOI Ayopd. EKTl'OIGtum::ol) 
YNKOIJKW Iuvocpf'i nv,uµcmKdd1,ca1W1,X1ra 

OA1Kd dCTTQVtiJV B1Jll,.100J\k'1t; 

Ayopd EfoTTA,Jayqy• 

Ayopd: MJixovodvrirwv  OxlUJOrwv 

Ayopd Mll);avoxrvritou ox~1,101oi; 

E{on>.io~   xo1 ruvnfpflOIJMovd~ 
nopaywv•lt;  r:.:oi   A16:ecarii;-E1;1Ta16t:um:OU 
Y.IJKou 

Ayopd EnirrAWCJllt KOi E~orr>.1aµoU 

 
A'{Opd Mf)XOVoypaip111:00, H.\t,;.1pov1KOO ~QI 

.JI.MOLi E~orrA1oµOU 

 

 
 
Ayopd  Aov10µ1KWv npovpo111Khwv 

 

 
 
OA1d   Ayopwv E,(01T>.10µ0U 

 

 
1:YNOAOKECOAAAIOYXIKONdAllANON 

 

 To sv A.6yw¢p9po   lltl>J~prlvtt t(olkJ wou a,opo4.lv 
0111v 1tM1fJ  aTrocpol111ant 100  AnKY. emwp6oet,o 
1Tep1AoµJk\vc1 ocpd &o-At(t:11.lv  oro c(w1ipu:6,   6~ 

tnioll(' KOi &opyavWOc~   11oA111onlCWv ~ 

6U28 60.000 60.000 50.000 50.000 20.000 ovµntpt"°"povoµtvwv o:6Ql,w0cwvy,o 1ov( 

      
mro90hout rou novnriorriµiov. ETTI11'p6o9[10 

 

2.12.033 250.000 300.000 250.000 250,000 S0.000 aa4>0Atiar; 1.01 Otfl 6ioµ6~ t.pyacn11?KMJ 

 

 
 

353.207 530.000 6'5.DDI> 4!15.000 435.000  

 
1.136.160 

 
1.440.000 

 
1.682.000 

 
1.388.0(10 

 
1.422.000 

4 400      

       
        

AnorrA.ripwµI\ ncv jldctwv Ot6oµtvwv KOi ect' 

 402 759.465 770.000 780.000 780.000 '780.000 10.000    talT,lKtoori t(oocpd>.ion HJ{  np
L
6
A
o
.
jk
•
)
.
all(    1wv  rpom11t:.v

 
1"1An::,po1ioc.f(p.p>.oe{iut; 

  
403  5.000 5.000 5.000 5.000  

 
 

404  10 10 10 10  

   
759.465 

 
775.010 

 
785.010 

 
785.010 

 
185.010  

 410       
4 411 

      
     411                                                                                                                                                                  40.000                                                                 40.000    IJIJXOVOfdV'lfOO oxfrVOr<>{ yia ll}V ld>.1Ji.pf1 tCIJV 

       
avovcWV ,ou navcmcnr,µ.OU. 

412  5.000 10.000 5.000 5.000 S.000  

413 2.583 10.000 10.000 10.000 10.000   
       

To CV A6yw 6pOpo Ot(lpd    Ort("6cmtiv£(   y,o Tl)V 

414 58,889 300.000 450.000 300.000 300.000 150.000 
avm::orOnroori  urroOoµ/K cvol)ppa111c;ica1 ooUwa,TK 
rrpOa~tt(   towu:pucWV XPflOTWVXOI O"U)V 

       
ovnxa,OOtoofl 100 rrno>.otwµfvoo     t~oTr.\laµOll. 

       I10 u>iaiot0 1tl( lx]µiovp~    ,wt; nWtpovmN 

       
rlavtltTO"TIU,lio!J,  TO 16plJl.lD Ba llpi:m:I Vtl TrpoXCAJPC100 

       
cmv ayopd ouyi«:icptµtvwv  >.oyKTµtteWv 

415 239 100.000 260.000 200.000 200.000 160.000 rrpoypoµµOrwvaMa  kOI OIIJYoV(ijl6  &V'Or; 
EVOtl'Otl}µtvou OUCltl}µO YID T'l  91tt'OVoiJ10TJJOI 

       
unoorrjp1(JH;apx_tiou Kat ovMi.oyll:Wvow)Ja:1wv  vo 

       
dvOI ot aton va l«ltW\ltf  m; OUWJM(    rcu avoy~. 

 

 

 
420 

 
821.156 

 

~ 

 
1.190.010 

 
1.S55.010 1.300.010 1.3(1(1,010 

421 IuµJlOuJiwv. Apxur.ioovncofo.iovwvioµot. 10 10 10 10 

 
422 

MdJ.1C(,Ym1pcoit( 

KOfOO~wocrm:t,;KOi Bt>.uwn,cl!(" EpyaofC( 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
 

OA1K6 .AcmovWvI"ttyooric; 20 20 20 20 

 

"'°' 
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335 
 

 
 
 
 

336 

 
cruµ1TAflpWVOV1ai 20 XPOWJcm61r,v  1apuoJJ  100 

nw,a1101qµTou         1rpoypaµµcui{ovt0,   apknf( 
EK01\Acb0(1(VtO TO CKOTT60016. 

 

To tv Myw 6p9poorp.opd;etqvayopd unripunWv 
¢PO\iPf!Ol'jc;,   QC OUl,l~ouAEUHd(  tllrflptCl'li:(, ot 
urrqpcoit{ ~11.6         µc.1ov  tAL'/XD cwo111Jd:1tw 

u1I010wmi;ol)uA1«:oU. Emrr.>doB£1ato novcmoutao 
ea npoxwpl\CJt1  ct. µtAt,~v.a  Pl e,n.11oupyi0  ~

 xtv,pou  t.'UTT'1Pi:TJ10'1\  lJ'Oltf\tWV. 

337  20.000 20.000 20.000 20.000   
H aUtrtanaipop6011,  npo01709t!rr;  ,ou Afll<Y vo 

338  10.000 30.000 30.000 30.000 20.000 OJ'ljJtOUpyrioa  10 "Kt:v,po  EtrOV)•EJ.µatJKtJiI{.QI  .6IO 

moot.lae'IO>K"- 

       To tv  A.6yw QpBpoo"°pd 0111 ouµµcroxri ,oo 

339 3.727 30.000 :io.000 30.000 30.000 0 flavcmoun.1100oc ouvtDptaroi  ,wq>i6£{ 

       
rrpoW0rJOTK. 

 
 
 
 
 

401 

 
 
 
 
 
 
 
 

.6.rwroupyla vtou dp()poo  yro 111v ayopd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
61.691 

 
415.000 710.00D 515.000 516.000 

 
 

 
.A1KotWµcuaEµrrt1poyvwv6vwv,
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OAIKO Mil npo�n61.1tvwv 6am1vWv Ket 

290_935 
745_177 a05.2JS 893.725 986.785 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

502 

 
503 

 

505 

506 
 

501 

 

 
 
fl.r) n�d�cvc� 6an6vtr; ttOI 
A1To6tµa11K6 

 

 
 

mivtc:arrO 
E1a��/Awpdr,)KAqpol501�1,101afE<.:1oCa 
y10 Yrrotp()9k( 1t01 �la ICOI MA.a 
"EoOOO 

Mrrovt(mr6�rurorolkn�ouc;: YJ0 
E(w,cpoc6: Ept1JV'11U<6 rlpoypdµµcna 

�01J'6'Eooao 
IuVXPrn.1oto1!010UµgYWY npoypaJJIJOtwv 
tiarrdvt( au6 &op&pwtat6 npoypcSvµara 
KOi txt6ta 
lt.mrev£( a1t6 Cl'llqnaGkl U'IT'O>JtJV.t.llV 01 
orroNJI 01J00'fflfo9rptav at dMo(j{ 
Opyav.aJJOU( 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
m.e35 

 

 
 
155.807 

 

 
 
 

10 

 
500.000 

 

10 

10 

 
 
 

79,771 

 

 
 
 

10 

 
600.000 

 

10 

10 

 

125.434 

 
 
 
108.724 

 

 
 
 

10 

 

 
10 

10 

 
134.971 

 

 
 
151393 

 

 
 
 

10 

 

 
10 

10 

 
135.362 

ouetµfa   vt.1aqxipd     moni.1otwv    awara    va 
&t:vlpYf18d  on-0 to 4p8po aut6 yta. rr,v �'l 
EAAt1J,1µ0tL1JV    ,;wpk;  ll]V  u;ao-rpdAtOfl   tlC   lWV 
Tfpo1tpwv  'i'K   ypcmrlJ.t     ouyx0168torir; •l'J< 
Ko1vcpouMv111i:fk       Emtpotr�r;      nor!!dar;   KOt 

-76.036 noAmoµoU,    U0'1tpo   amS  ,:.016&E:oq lTPo\  ou11f/ 
OxtnioU Cllllh,KJT�.   10 OlrotO UlT0�101  cm-6 10 
Yvoupvdo ncuOi,for;,  no.1.maµDIJ, A8,vJuapCIJ   1101 
N�. vtow 100 Ynouv,tiou  01,covovucti:v  KOi 
auvo01:t:ir.r01  arr6 c1rrJpkl'\ 61i::QIOAovnmo   ort:ux, 
rrou vu to unoarJ'?j)i(�Y QtnO. 

 

 
To LY M'(W6p0poa(p0f)6 m:&ffl6ve{Oto ll'AoioJO 

100.000 IWV c(wrepi!Ct.>v �p(UVflllXWV 1rpoypoµ�11irv ,au 
Afl<Y. 

 

 
36.094

 
Arro8cµamc6 

tYNOJ\O �AnANON                           10.060.002  12,210.000   13.510.000  14.7J0.000   1S.353.00D
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KATAI:TAI:H 
 
 
 
 
 

ENEPn-fflKO 

1ENEPrHTIKOY  

KA{ nA0HTIKOY  KATA THN 3111 ~EKEMBPIOY 2017 

(MH EJ\ErMENA) 

 
2017 

€

 

 

AKIVrJTO,   EyKaracrrdcrrn;        KOi EsOTT/\laµ6c; 

AuAa  TTEplOUCTIQKO   OTOIXEfa 

KuKAo<popouv     EvEpyrJT1K6 

1.015.321 

396.031 

22.562.198 

 
23.973.550

 

nA0HTiKO 

ATT08Eµar1Ka 

EµTTop1Ktc;   Km  aAM.c; uTTOXpEwcrrn; 

Avai3aM6µEva   E1aoof]µara 

19.244.819 

4.355.572 

373.159 

 
23.973.550

 

 
:[DJ l,!W.AJO'Ef<: 

 

1.        0  OIKOV0µ1K6c;    tM:.yxoc;   TOU  AVOIKTOU   Flcvcrncrnulou    Kurrpou  y1a   TO  croc   2017  £XE! 

avarE8El   CTE   IOIWTE<;    E/\EVKTE<;   µtow   Tr)<;  OIOOIKOCT!ac;    rrpootpopcov     TTOU    TTpoKfJPUSE   rj 

EAEyKnKf]  Yrrnpeclc.   O 101wrric;    EAEyKrf]c;  OEv EXEi aK6µri EKOwcrE1  rnv 'EK8EcrrJ  EAEyKrf] 

y1a   va  EK<pEpEI  yvwµri     OTI  01  OIKOVOµIKE<;    KaTOOTOOEI<;   vrc  TO  croc   cure  olvouv  aAri81vfJ 

Kar  OiKOlrj   EIKOVO  rric; xpriµaro01KOV0µ1Kf]c;   Storie;    TOU Flcverncrrurlou. 

 
2.       Avai3aM6µEva        EIOOOf]µaTO   opl(OVTOI  we;  TO EICTOOf]µara  TO  orrolc EIOTTpOTTOVTal   CJE  µ1a 

OIKOV0µ1Kf]      rrcplooo    aMd    fl  xpfJcrri  rouc   ETTEKTEIVETOI      OE    µEMOVTIKE<;     OIKOVOµIKE<; 

rreprooouc.   Ta  Avai3aM6µEva        crooorurcrc   QTTOTE/\OUVTOI   OTTO: 
 

 
o ayoptc;    OKIV'lTWV,  EVKOTOOTOOEWV   Kai EsOTT/\IOµou   ( 01  EV A6yw  cvopec  Kai  OWpEE<; 

avayvwpf(OVTOI      we; avai3aM6µEva          EIOOOf]µara      KOi  01aypd<pOVTOI    OTOOIOKO   OTOV 

Aovcpiccuo   Arrorexeouorcov   EKdarou     srouc,   oupocovc   µE   rnv  urr0Aoy1(6µEvt1 

W<pEA1µt1  (WfJ TWV  OKIVfJTWV,   EYKaTOOTOOEWV   KOi EsOTT/\lcrµou), 

0  µETOTTTUXIOKO    oloaKrpa    (scooo   TTOU   TTPOKUTTTOUV     OTTO   µETaTTTUXIOKCl   O[OaKTpa, 

errrrrsoou  Master  KOi   Phd,  avayvwpi~ovT01   we; avai3aAA6µEva   croooruicrc     Kara 

TrJV EIOTTPOStl   TOU<; KOi  01aypd<pOVTOI   OTOV /\oyapracrµ6   ATTOTE/\EOµOTWV    TOU ETOU<; 

TTOU  OIEVEpyoUVTOI   TO Esooa). 

o XPtlµaTIKE<;   OWpEE<;/E1cr<poptc;/xoprjyfJµara      (01 EICTTTPCisEI<;   OTTO XPtlµaTIKE<;   OWpEE<;, 

E1mpoptc;  Km xopriyfJµara    rnortovovrrn  crov  Aovcprcopo   Avai3aMoµtvwv 

Erooonudnov,    OUTW<;  WOTE  va  aslOTTOlrJ80UV   OE  ETTOµEVO    ETrJ).
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I 

I 

·- 

 
1.                                                                                                                                                                         '1                                                                 Ji                                                                                                                        '; 
I                                                                                       .                                                                                                           ( 

nPOYnOJ\OrlZOMENA     E!OM/LlAnANE!   nA TO ETOI: 2022 
 

 

n poOrroAoy1aµ6c; 
 

13,510,000 
 

llpoutroxovropo; 
 

13,510,000 
fi.arravwv  y,a  TO   troc; 
2022 we;  EK1i8c:ra1   ore 
fl.EArfa fi.arravwv 

 Ecoocov  y,a TO troc; 
2022 we; £KTf8£TOI  anc; 
AETTTOµEp£1£<;  £a6owv 

 

 
 

13,510,000 
  

13,510,000 

 
 
 

 
rvrKE<J>AAArnrH MnANON 

 
 

I   npourroA.oyraµ6c;     npourroA.oy10µ6c;       npourroA.oy10µ6c;       npoihroA.oy10µ6c; 

~            2021                              
2022                             2023                            2024 

Aarravri  KaTa K£q>aA.ato                                                                ····-   ..·--·-- --···---··                                                   - 

I                         EYPO         EYPO         EYPO        EYPO 
I 

 

1         Tptxoum:c;  Llarrav£c;            7,639,283                      8,078,225                     9,878,735                    10,364,675 
 
 

2           
J\moupy1Ktc;                    

1,195,510                       1,389,510                      1,269,510                      1,279,510 

 

 
----

--   --···-··· 
b.arrave:c;  

--···---·--··-···--- ......

 

3    l-.iax£1p1crr1Ka  'E~ooa           1,440,000                     1,682,000                     1,388,000                     1,422,000 
..

·-·---·----·- ...-·---··                                                        --

~         K£~0Aai?ux1KE;               1, 190,010                     1,555,010                      1,300,010                    1,300,010 
LJ.OTTOV€<;; 

-              -----                                                                  ···-···~·~-  ····----·-·· ..-·--····----  ·-                          ---- 
 

 

4A 
 

b.arrave:c;  rrtyacrric; 

 

20 
 

20 
 

20 
 

20 

 ......- .....·····------...,..   
 ....             ,,           

·--·-·-··- 
  

 
5 

Mri npo[31'£rr6µe:ve:c; 

.LJ.OTTClV£<;   KOi 

 

745,177 
 

805,235 

 

893,725 
 

986,785 

Arroasuoruco 
------···-·---··--·-·-- 

0/\IKO                      12,210,000                   13,510,000                 14,730,000                   15,353,000
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l                                                                       l                                                                        l                                                                 1                                                                               l                            ·1 

t                                                           (                                                 nAPAPTHMA nPOTOY rilNAKA                 i                   i
 

 

MII:00~0TIKEI: KAIMAKEI: 
(Ap0po 6) 

 

 
 

A1:    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 

 

A2:   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 

 

A3:   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 

 

A4:   15.425,   15.650,   16.196,  16.742,   17.288,   17.835,  18.627,   19.469,   20.31-1, 

21.153,  21.995,  22.837,   23.679 

 

A5:   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 

 

A6:  20.049,    21.085,    22.121,   23.157,    24.193,   25.229,   26.265,   27.301,  28.337, 

29.373,  30.409 

 

A7:  22.648,  23.780,  24.912,   26.044,  27.176,   28.308,  29.440,  30.572,   31.704, 

32.836,   33.968 

 

A8:  24.500,  25.697,  26.894,   28.091,    29.288,   30.485,   31.682,    32.879,   34.076, 

35.273,  36.470,   37.667 

 

A9:   30.413,    31.880,    33.347,    34.814,   36.281,   37.748,   39.215,    40.682,   42.149 

 

A10:   34.284,   35.923,  37.562,  39.201,    40.840,   42.479,  44.118,    45.757,   47.396 

 

A11:     40.525,   42.164,  43.803,   45.442,  47.081,   48.720,  50.359,  51.998,   53.637 

 

A12:   44.978,   47.080,   49.182,   51.284,    53.386,   55.488,  57.590,   59.692 

 

A 13:   53.258,  55.360,  57.462,   59.564,    61.666,   63.768,   65.870 

 

A14:    57.077,   59.535,   61.993,    64.451,   66.909,   69.367,   71.825 

 

A15:    64.713,    67.333,  69.953,   72.573,   75.193,     77.813 

 

A16:   71.020,    73.640,  76.260,   78.880,    81.500,    84.120 
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KA  A1-A2-A5Cm 

6A a      € 

rorroscrouvrcr  crnv apx1K11  (3a8µ[6a 

n1i; KA.  A 11) 11  KA. A 11 (ii)  (8tcrri 

 

rrpdrrou 01op1aµou    KOi rrpocvcovnc, 

eov crrorsxst rnv  KOTWTEPl"J 8tori 

00   .      8tO£WV 

KA.  A12-A13 40.480 

 

i 
I                                                                                                                                     l 

 
I                                   I 

I    Mdwcn1 KA1µaK<~iv E10-oox11~             
!                                                  I

 

 
 
 
 
 

 
. 

KA. A2-A5-A7Ci~ 

KA. A8-A 10-A  11 

KA.  A9-A 11-A 12 ( KOTOXOI 
rrcverrtorruncxon omAwµaroi; KOi 

£yy£ypaµµtva   µtAri  OTO OIK£10 
ErrayyeAµar1K6  Lti.Jµa  rrou 

Er11aioi;  (3aaiK6i; 

µ1086i;  re ouo 
rrpdrrc £Tr] 

UTTrlPEOiai; 11 
crroc 

 
13.598 

22.048 

36.470



357  

I' 

, 
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I I 

';                                                             '; 
i                                       ( 

, 
\'                     \' 

l                                                  l 

nPOYn01'0rlI:MOr 2022 
 

LlEYTEPOr nlNAKAr
 

LlHMIOYPrlA NEON 0EI:EON 
(Ap0po 5) 

 
 
 
 

Avacpopd ore .6£1\ria oarravwv rou 
 

npwrn  r.1ni\n .6£0T£PO  LT!JAO Tpirn LT!JAO   npwTOU  niVOKO  

 Apt8b!6(  8fo£WV     

 TTOU M10-8060TtK£(    
8fo£K  TTOU OOb!IOUpyr'j8nKaV onµ1oupyr'j8nKav KAfb!OK£( KEcp.  Ap8po Eodcpto 

 
/\moupyoi  Flcvemcmplou  A (Sto-11 

      

rrpoaywyl)c;) 5 KA. A11ii 1  2 7 

 

Avwr£poc;  /\oy10-n']c;  (8fo11 
      

rroocvcovric)  KA.  A13ii   2 16 

 

Avwr£poc;  rpaµµamaK6c; 
      

Asrroupvoc  (Sto-11 rrpoaywyl)c;)  KA. A10i 1  ·2 17 
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i 
··,                                      .'l                                                                     ··,                                                                                                                         '1 

II:YMnAHPQMAnPOYnOAOrlI:MOY rov  ETOY.r2022        
I
 

 

MEPOI:A

KATAAOror  AEITOYPrnN YnEY0YNQN rtA  THN EII:nPA=H  EI:O.MlN 

(Ap0po 9) 
 

KE<pciAmo 

DAa 

Ap0po 
 

DA.a                 vrrsuauvoc /\moupy6<;  (rr£p1J,.aµ!36v£1 

K68£ a.Mo /\moupy6  orov  orroio 

EKXWPEirai   E~oucrfa   crro  rov 

YTTEU0UVO  AEITOUpy6)   l\J£U8UVT~<; 

l\toiKrJOTJ<;   Kai 01Kovoµ1KWV.
 
 
 

 

MEPOI: B 
 

KATAAOror  AEITOYPrnN nov  AI:KOYN  EAErxo nANQ I:TA 

KON.t1.YAIA .llAnANQN 

(Ap0po 10) 
 

KE<p<iAaio 
 

DA.a 

Ap0po 
 

DA.a                Yrreusuvoc   Aerroupvoc    (rr£p1,\aµ!36v£1 

K68£ a.Mo /\moupy6  o'rov  orrolo 

EKXWPEfra1  £~oucria  aTT6 rov 

YTTEU8uvo A£1TOupy6)  l\1£U8UVT~<; 

l\1oiKrJOTJ<;  Kai  01Kovoµ1KWV. 


