
 
 
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023 

ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
 

 
 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

1.   Όλα Όλα 
 

  

 

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιωνδήποτε δαπανών σε σχέση με 

αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών 

επιχειρήσεων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών:  

         

 Νοείται ότι, από την αποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν το έργο της 

ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής 

Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη αφορά το 

Ταμείο Αλληλεγγύης:  

    

 Νοείται περαιτέρω ότι, σε σχέση με τα κονδύλια που αφορούν την ανάπτυξη της 

περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

δαπάνη που αφορά αποξένωση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, ουδεμία δαπάνη 

διενεργείται, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

2.   Όλα Όλα   

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στο Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης 
Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα και στη Διαχείριση Δάσους Ακάμα, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
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Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

3.   Όλα Όλα   

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι οποιωνδήποτε δαπανών, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά στη μετακίνηση μονάδων παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος και στην αποζημίωση των εταιρειών παραγωγής 
ασφαλτικού σκυροδέματος, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

4.   Όλα Όλα  
 

 
 

 
 

Γίνεται εισήγηση για αποκοπή οποιονδήποτε δαπανών σε σχέση με την υλοποίηση των 
πιο κάτω: 

• Την κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας από την Αγλαντζιά, µέχρι τη 
Διεθνή Έκθεση στην Έγκωµη. 

• Τη Νότια επέκταση της Λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά, τμήμα από τη 
Λεωφόρο ΡΙΚ, μέχρι την Οδό φυτωρίου στην Αγλαντζιά. 

• Το Δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας, από το Δάσος Αθαλάσσας (Α.Τ.Ι.), μέχρι 
τον Κυκλικό Κόμβο παρά τω ΣΟΠΑΖ (τέμνει τις Λεωφόρους Κερύνειας, 
Αγλαντζιάς και Λάρνακας. 

• Την κατασκευή τμήματος του Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει 
από το Μακάρειο Αθλητικό Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-
Λεμεσού μέσω των δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και 
Σταυρού.  
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• Το δρόμο Πρωταρχικής Σημασίας που αρχίζει από το Μακάρειο Αθλητικό 
Κέντρο και καταλήγει στο Νέο Δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού μέσω των 
δρόμων Αλεξανδρουπόλεως, Πύθωνα, Ηρακλή και Σταυρού. 

• Τη διαμόρφωση Mεγάλων Kυκλοφοριακών Kόμβων στη Λευκωσία. 

• Τη μελέτη για την Κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Σταυρού στην είσοδο 
της Λευκωσίας. 

 

 

Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

5.   Όλα  03025 
03055 

Ενοίκια   

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τα σχετικά κονδύλια, με εξαίρεση τις 
δαπάνες που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να 
ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της: 
 
 Νοείται ότι, από την πιο πάνω δέσμευση εξαιρούνται ενοίκια που καταβάλλονται 
από το Υπουργείο Εξωτερικών για πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, αλλά δεν 
εξαιρούνται οποιεσδήποτε νέες συμβάσεις  ενοικίασης συνάπτονται για τον ίδιο σκοπό. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον: 
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται: 
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

6.    Όλα 07100 Αγορά Γης και Κτιρίων   
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Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για Αγορά Ακίνητης Περιουσίας, να ενημερώνεται η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της.  
  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται: 
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

7.   Όλα 03550 Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες/Έρευνες 

 

 
Γίνεται εισήγηση για: 
 
A.  Αποκοπή από την πιο πάνω ομάδα ποσοστού ύψους 10%, με εξαίρεση τις 

δαπάνες που αφορούν:  
 

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
2. Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 
3. Τη ΔΕΑ, τις Τεχνικές Επιτροπές, το Τμήμα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Κυπριακού, το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την 
αγορά υπηρεσιών παροχής επιστημονικής εξέτασης αστυνομικών τεκμηρίων 
από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, την αγορά υπηρεσιών για 
την επίδοση κλήσεων ποινικών υποθέσεων, τη διενέργεια ελέγχων δέουσας 
επιμέλειας για τους αιτούντες απόκτησης κυπριακής υπηκοότητας. 

 
 4. Την κατ’ οίκον εκπαίδευση μαθητών, τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας σε 

τουρκοκύπριους μαθητές στο Γυμνάσιο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού, την αμοιβή 
διαμεσολαβητών για τα σχολεία στα οποία φοιτούν μαθητές με μεταναστευτική 
βιογραφία, την αγορά υπηρεσιών για επιμόρφωση λειτουργών στην Ανάπτυξη 
Αναλυτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες (Εσπερινά Σχολεία), αγορά 
υπηρεσιών διερμηνέα, αγορά υπηρεσιών Ψυχολόγων και Νηπιαγωγών 
(Εσπερινά Σχολεία) και άλλα έκτακτα περιστατικά, τα Μουσικά και Αθλητικά 
Λύκεια και Γυμνάσια, την Οικονομική–Εμπορική Σχολή ειδικού ενδιαφέροντος, 
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τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, την Ενισχυτική και Υποστηρικτική 
Διδασκαλία, το Πρόγραμμα μαθητών Μεταναστευτικής Βιογραφίας, τον 
Αλφαβητισμό, τις αμοιβές εκπαιδευτών για το μάθημα κομμωτικής (εννέα 
μήνες), αισθητικής, οινοπαραγωγής και γαλακτοκομίας, τα βραδινά μαθήματα 
της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, την αμοιβή 
του Τουρκοκύπριου εκπαιδευτικού για εκτέλεση διδακτικών και άλλων  
καθηκόντων στο ΙΗ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού, καθώς και το επίδομα 
οδοιπορικών ή ενοικίου αυτού, την αμοιβή διερμηνέων κυπριακής νοηματικής 
γλώσσας και διερμηνέων για τις ανάγκες αξιολόγησης παιδιών Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, την αμοιβή των εικαστικών καλλιτεχνών κατά τη συνεργασία τους 
με δημοτικά σχολεία, τις ανάγκες για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτών, καθώς και την επιμόρφωση των επιμορφωτών στο εξωτερικό, 
την παρουσίαση και έκθεση έργων τέχνης μαθητών/τριών στο εξωτερικό, την 
αγορά μέσων και υλικών για το μάθημα των εικαστικών τεχνών, την αμοιβή των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών στα 
ενιαία ολοήμερα σχολεία, στα θερινά δημόσια σχολεία, στα προαιρετικά 
ολοήμερα σχολεία  και στα προαιρετικά σχολεία STEM, την αμοιβή των 
εκπαιδευτών στα Επιμορφωτικά Κέντρα και την αμοιβή των τοπικών υπευθύνων 
που εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, το Κέντρο 
Επιστημονικών Ερευνών, το Μεταλυκειακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τη φρούρηση σχολικών μονάδων Μέσης 
Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης και των κεντρικών κτιρίων του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και την 
επιχορήγηση της φρούρησης σχολικών μονάδων, καθώς και Σχολικούς 
Βοηθούς/Συνοδούς παιδιών με ειδικές ανάγκες, την αγορά υπηρεσιών 
εκπαιδευτικού διδασκαλίας της αρμενικής γλώσσας.  

 
Β.  Ένθεση σημείωσης, ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για όλες τις 

εναπομείνασες δαπάνες, εκτός αυτών που εξαιρούνται σύμφωνα με το (A) πιο 
πάνω, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική  Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 
 
Α. 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 
 
Β. 
Υπέρ:   
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Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

8.   Όλα 02000 
02001 

Αξιωματούχοι  της Δημοκρατίας 
Μισθοδοσία Αξιωματούχων  
(Άρθρο 02007 Πολιτικοί Διορισμοί) 

 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αμοιβή ειδικών 
συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των 
Υφυπουργών, του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου,  
με εξαίρεση, αναφορικά με υφιστάμενους συνεργάτες, τις δαπάνες που αφορούν 
τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

9.   
 
 
 
 

Όλα Όλα Αγορά Νέων Οχημάτων     
 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 

προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για αγορά νέων οχημάτων για 

αξιωματούχους του κράτους, καθώς και αγορά οχημάτων για κάλυψη των αναγκών 
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της δημόσιας υπηρεσίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.   

Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

10.    Όλα 04000 
04080 
 

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 
Συμβούλια/Επιτροπές/Οργανισμοί 

 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη Χορηγία 
Στήριξης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
  
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

11.    Όλα 03700 
 

Εκστρατείες 
Διαφώτισης 

 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για εκστρατείες διαφώτισης, με εξαίρεση τις 
πιστώσεις που αφορούν το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:   
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Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

12.  305 
 

03.24 Υφυπουργείο 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας  
  

04450  Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

€320.000 
 
 

  
369 

12.01 Υπουργείο   
Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος 
 

 
04200/04260 
 

  
Άλλες Επιχορηγήσεις  
 

 
€260.000 

 486 
 

14.01 Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας 
 

04300/04450 Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

€15.000 

 521 15.01 Υπουργείο 
Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 
 

04300/04450 
 

Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
 

€15.000 
 

 571 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 

04450/04500 Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 
Άλλες Κοινωνικές 
Παροχές 
 

€7.500.000 
 

€600.000 

 573 16.01 Υπουργείο 
Εσωτερικών 
 

08950/08951 Άλλα Έργα €3.300.000 

 704 18.01 Υπουργείο 
Οικονομικών 

04300/04450 Κοινωνικές Παροχές 
Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

€56.700.000 

 774 20.01 Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

08950/08951 Άλλα Έργα €80.000 

 874  21.01 Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων  

08950/08951 Άλλα Έργα €500.000 
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Η  
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω ομάδων/υποομάδων, ώστε 
η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 
 

[Σημ: Αφορά πιστώσεις οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση των υπουργών για 
διάφορους σκοπούς και έργα.] 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

13.  176 01.01 
Προεδρία 
και 
Προεδρικό 
Μέγαρο 

03580 Σύμβαση Υπηρεσιών €271.658 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
 
 
[Σημ: Πιστώσεις που αφορούν την καταβολή αντιμισθίας υπαλλήλων με απόσπαση 
από την ΑΤΗΚ και το ΤΕΠΑΚ, τη μίσθωση συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών της 
Προεδρίας για τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, τις Τεχνικές 
Επιτροπές και το Τμήμα Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής και Κυπριακού, την αγορά 
υπηρεσιών από το Γραφείο του Επίτροπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το 
Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων για εκπόνηση διαφόρων μελετών και την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Πιστοποίηση του 
Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου.] 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

14.  177 01.01 
Προεδρία 
και 
Προεδρικό 
Μέγαρο 

08001 Κυβερνητικά Γραφεία €1.360.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
 
 
[Σημ: Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την ανέγερση νέου 
κτιρίου/γραφείων Διοίκησης Προεδρίας.] 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

15.  185 01.05 
Δικαστική 
Υπηρεσία 

02200 Επιδόματα Θέσεως 
Κρατικών Υπαλλήλων  

€288.000 

194  02200 Επιδόματα Θέσεως 
Κρατικών Υπαλλήλων 
 

€288.000 

194  02200 Επιδόματα Θέσεως 
Κρατικών Υπαλλήλων 
 

€432.010 

 
Γίνεται εισήγηση για αποκοπή ποσοστού ύψους 50% του επιδόματος 
παραστάσεως των δεκαπέντε (15) Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου (εξαιρείται ο 
Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου) προς €18.000 έκαστος τον χρόνο, αποκοπή 
ποσοστού ύψους 50% του επιδόματος παραστάσεως που βρίσκεται στη διάθεση 
των Εφετών και αποκοπή ποσοστού ύψους 50% του επιδόματος παραστάσεως 
που βρίσκεται στη διάθεση των Προέδρων Επαρχιακών Δικαστηρίων 
εξαιρουμένων των Διοικητικών Προέδρων των Επαρχιακών Δικαστηρίων προς 
€18.000 έκαστος τον χρόνο. 
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Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

16.  214 02.01 
Νομική 
Υπηρεσία 

04600 Αποζημιώσεις και 
Έξοδα Αγωγών 

€7.000.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 
 
[Σημ: Αφορά πιστώσεις ύψους €2.000.000 οι οποίες βρίσκονται στη διάθεση της 
Νομικής Υπηρεσίας που αφορούν την καταβολή, συμπεριλαμβανομένων και των 
αποζημιώσεων, εξώδικων συμβιβασμών, δικηγορικών εξόδων, καθώς και άλλων 
εξόδων αγωγών που επωμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία σε Διεθνή Δικαστήρια και στο 
ΕΔΑΔ. Διορισμός ιδιωτών δικηγόρων για νομικές εργασίες και δαπάνες εκπροσώπησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας από δικηγορικούς οίκους του εξωτερικού. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

17.  280 03.22 
Υφυπουργείο  
Τουρισμού 

03580 Σύμβαση Υπηρεσιών €617.910 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά  τις υπηρεσίες για την ανάπτυξη 

Μαρίνας στην περιοχή Κισσόνεργας, στην Πάφο, περιλαμβανομένου μεταξύ 

άλλων, της ετοιμασίας όρων ανοικτού διαγωνισμού και παροχή υποστήριξης καθόλη τη 
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διάρκεια της διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, ομάδα Επόπτη για τη 

Μαρίνα Παραλιμνίου και άλλες υπηρεσίες για θέματα Μαρίνων και Χώρων 

Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής, τη συνέχιση της σύμβασης Επόπτη έργου για 

την παρακολούθηση της ανέγερσης του ολοκληρωμένου Τύπου Καζίνο 

Θερέτρου και τη συνέχιση της σύμβασης εμπειρογνώμονα για θέματα Καζίνο, να 

ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 
από την πιο πάνω υποομάδα του μέρους που αφορά  
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

18.  280 03.22 
Υφυπουργείο  
Τουρισμού  

04200 
04260 

Επιχορηγήσεις 
Άλλες Επιχορηγήσεις  

€13.558.500 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που το Σχέδιο Χορηγιών 
Επενδύσεων Εμπλουτισμού και Εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος για 
την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και το Σχέδιο Επιχορήγησης για 
Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών,  
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:    
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 
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19.  388 12.04 
Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες 

04000/ 
04080 

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 
Συμβούλια/Επιτροπές/ 
Οργανώσεις 

€725.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη 
Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε Επαρχιακών 
Καταφυγίων Ζώων, ύψους €500.000.  
 
[Σημ: Πιστώσεις ύψους €500.000 που αφορούν Χορηγία για στήριξη των Τοπικών Αρχών 
για ίδρυση πέντε Επαρχιακών Καταφυγίων Ζώων σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εσωτερικών, Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και Επαρχιακές Διοικήσεις. 
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές: 
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

20.  407 12.06 
Τμήμα 
Αναπτύξεως 
Υδάτων 

08920 Άλλα Κατασκευαστικά 
Έργα 

€10.100.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη συνέχιση των 
εργασιών κατασκευής νέου κυττάρου στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Πάφου (€800.000), να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

21.  426 12.10 
Μεταλλεία 

08830 
08920 

Κατασκευαστικά Έργα 
Άλλα Κατασκευαστικά Έργα 
 

€140.000 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά πιστώσεις ύψους 
€110.000 που παραχωρούνται στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου, να ενημερώνεται η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ: Πιστώσεις ύψους €110.000, οι οποίες παραχωρούνται στην Ιερά Μονή 
Σταυροβουνίου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για οχλήσεις που υφίσταται 
από τις δραστηριότητες των παρακείμενων λατομείων στα Πυργά της Επαρχίας 
Λάρνακας.] 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

22.  439 12.13 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

03550 
03580 

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες 
Σύμβαση Υπηρεσιών 

€200.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την εποπτεία για 
περιοχές που θα εγκριθούν για μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού 
σκυροδέματος, καθώς και την Αγορά Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
 [Σημ: Δαπάνες που αφορούν την εποπτεία για περιοχές που θα εγκριθούν για 
μετακίνηση των εργοστασίων ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την αγορά 
υπηρεσιών νομικού συμβούλου, ο οποίος θα βοηθήσει στη μεταφορά στην εθνική 
νομοθεσία του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου, στην ετοιμασία 
διαταγμάτων/κανονισμών, απάντηση/διαχείριση επιστολογραφίας από δικηγόρους που 
εκπροσωπούν είτε απλούς πολίτες ή/και οργανωμένα σύνολα, φορείς εκμετάλλευσης, 
κλπ.] 
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Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

23.  440 12.13 
Τμήμα 
Περιβάλλοντος 

03300 
 
03400 

Συντηρήσεις και 
Επιδιορθώσεις 
Συντήρηση Εξωτερικών 
Χώρων 

€5.000.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με την 
Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών 
Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας.  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται: 
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

24.  456 13.01 Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας 
Τάξεως/Αστυνομία  

02101  Μισθοδοσία 
Κρατικών 
Υπαλλήλων 
 

€159.791.322 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την μισθοδοσία και τα 
επιδόματα που καταβάλλονται στους 300 συμβασιούχους ειδικούς αστυνομικούς, 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
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Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

25.  485 14.01 
Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας  

03520  Συνέδρια, Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα 
 

€3.560.030 

 
Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, του μέρους που 
αφορά την Εκπαίδευση σε Θέματα Υδρογονανθράκων. 
 

[Σημ: Από την εν λόγω ομάδα, ποσό ύψους €3.560.000 αφορά την εκπαίδευση και 
βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων της Δημοκρατίας ή άλλων 
προσώπων που ορίζει η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 
περιλαμβανομένης και της αγοράς τυχόν απαραίτητου εξοπλισμού. Η ισόποση δαπάνη 
καταβάλλεται από τους αδειούχους έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.] 
  
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

26.  485 14.01 
Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας/  
Υπηρεσία Εμπορίου 

03550  Υπηρεσίες 
Εμπειρογνωμόνων/ 
Συμβούλων 
 

€4.665.020 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά δραστηριότητες, μελέτες, 
επαφές στο εξωτερικό, ετοιμασία συμβολαίων, αποθήκευση / κωδικοποίηση / ασφάλεια 
σεισμικών δεδομένων, ελεγκτικές, λογιστικές, νομικές, τεχνικές και άλλες υπηρεσίες από 
εξωτερικούς σύμβουλους, ενέργειες αναφορικά με τα πιθανά κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, και 
το Ενεργειακό Κέντρο στο Βασιλικό, αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου 
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Ανάπτυξης (Master Plan) της περιοχής Βασιλικού και της τήρησης των όρων που 
περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 
περιοχής Βασιλικού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια / σεμινάρια / εκθέσεις / 
επισκέψεις και αγορά διαφημιστικού υλικού με σκοπό την προώθηση των 
δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, έξοδα για 
συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις, στον τομέα πετρελαίου, φυσικού αερίου, 
καθώς και σε θέματα αγορών (marketing) σχετικά με την εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 
Δημοκρατίας, εκπόνηση αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αναφορικά με δραστηριότητες υδρογονανθράκων εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας να ενημερώνεται η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ.: Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 

(α)  €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση για τη 
 συνέχιση των εργασιών της ΔΕΦΑ ΛΤΔ.  

  (β)  €3.563.503 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Εταιρεία 
 Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ.] 

  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

27.  486 14.01 
Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας/  
Υπηρεσία Εμπορίου 

04120   Άλλες Μεταβιβάσεις 
Εσωτερικού  
 

€5.563.503 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά Χορηγία στην Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ (ΕΥΚ) ύψους €3.563.503, να ενημερώνεται η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 
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[Σημ.: Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους: 
(α)  €2.000.000 που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση για τη 
 συνέχιση των εργασιών της ΔΕΦΑ ΛΤΔ.  

  (β)  €3.563.503 που προορίζονται να καλύψουν τη χορηγία προς την Εταιρεία 
 Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ.] 

  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

28.  489 14.01 
Υπουργείο 
Ενέργειας, 
Εμπορίου και 
Βιομηχανίας/  
Υπηρεσία Εμπορίου 

03650 
 
03730 

Εκδόσεις και 
Δημοσιότητα 
Συμμετοχή σε 
Εκθέσεις  

€2.990.010 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη 
διοργάνωση εμπορικών αποστολών σε συνεργασία με ΚΕΒΕ και ΟΕΒ για την 
προβολή και διείσδυση των κυπριακών προϊόντων σε αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και σημαντικές προοπτικές.]  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 
 
 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

29.  495 14.01 Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας - 

8830 
8920 

Κατασκευαστικά 
Έργα  
Άλλα 

€41.000.000 
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Έργα 
Συγχρηματοδοτούμενα 
από Κοινοτικούς 
Πόρους 

Κατασκευαστικά 
Έργα  

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το σχετικό κονδύλι να ενημερώνεται η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 
 

[Σημ: Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις που 

προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση των 

απαραίτητων υποδομών για έλευση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην 

Κύπρο.  

Τα κυριότερα έργα υποδομής που θα υλοποιηθούν αφορούν τα πιο κάτω: 

i. Πλωτή μονάδα εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του ΥΦΑ 

(FSRU).  

ii. Προβλήτα (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή 

μονάδα καθώς και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης. 

iii. Αγωγό επί της προβλήτας και βραχίονες φόρτωσης.  

iv. Χερσαίος αγωγός μέχρι το σύνορο του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού. 

v. Σύστημα αποθήκευσης φυσικού αερίου (ΦΑ) για αύξηση της αδράνειας για 

ασφάλεια εφοδιασμού (buffer). 

vi. Επίγειες εγκαταστάσεις ΦΑ (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός ΦΑ) παρά του 

σημείου παράδοσης του ΦΑ]. 

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

30.  520 15.01 Υπουργείο 
Εργασίας, 
Πρόνοιας και 

03580 Σύμβαση Υπηρεσιών €1.035.010 
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Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε αφού 
δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €640.000, που αφορά 
τη λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται  από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το 
εναπομείναν 50% χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

31.  571 
 

16.01 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

04400 
04450 

Παροχές Στέγασης 
Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

€32.270.000 
€7.500.000 

 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω υποομάδων, ώστε η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες που αφορούν- 
 

(α)   στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Μειονεκτικών και 
 Ακριτικών  Περιοχών (€20.000.000), 

(β)   στην οικονομική βοήθεια προς κατοίκους κοινοτήτων ορεινών και 
απομακρυσμένων περιοχών  (€7.500.000), 

(γ)   επιχορηγήσεις Στεγαστικών Σχεδίων, κυρίως για εκτοπισθέντες 
 (€17.000.000). 

 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

32.  573 16.01 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

08920 Άλλα Κατασκευαστικά 
Έργα 

€29.760.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά διάφορα έκτακτα 
κατασκευαστικά έργα  στο πλαίσιο της υλοποίησης της μεταναστευτικής 
πολιτικής  ύψους €700.000, καθώς και για οποιαδήποτε άλλα έργα που προκύπτουν 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και να εξασφαλίζεται η 
γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

33.  573 16.01 
Υπουργείο 
Εσωτερικών 

10100 
10101 

Έκδοση Δανείων €20.000.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 
 
[Σημ: Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη χρηματοδότηση έργων και 
προγραμμάτων των δήμων από το δάνειο που συνομολογήθηκε με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.] 
 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

34.  574 16.01 
Υπουργείο 
Εσωτερικών – 
Ταμεία 
Εσωτερικών 
Υποθέσεων 

05000 
 
 
05500 
 

Έργα και Σχέδια 
Συγχρηματοδοτούμενα 
από Κοινοτικούς Πόρους 
Δράσεις Ταμείων 
Αλληλεγγύης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων 

€37.569.042 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τα 
Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 
[Σημ.: Αφορούν δαπάνες που συμβάλλουν στη διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.]   
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

35.  606 16.08 Τμήμα 
Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

08160 Άλλα Οικοδομικά Έργα 
 

€4.500.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.   
 
[Σημ:.Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €4.500.000 που 
προορίζονται να καλύψουν την υλοποίηση διαφόρων Κυβερνητικών στεγαστικών 
σχεδίων και την κάλυψη υφιστάμενων υποχρεώσεων, ως εξής:  
 

• Εργασίες για την αναδόμηση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς 
οικισμούς.  

• Εργασίες για την επιδιόρθωση οικιών και πολυκατοικιών σε κυβερνητικούς 
οικισμούς. 
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• Εργασίες για την ανέγερση νέων οικιστικών μονάδων (οικιών και πολυκατοικιών) 
σε κενούς χώρους των κυβερνητικών οικισμών.  

• Εργασίες για κατασκευή φρεατίων και τοποθέτηση ανελκυστήρα σε υφιστάμενες 
πολυκατοικίες σε κυβερνητικούς οικισμούς.  

• Κατασκευή διαφόρων έργων υποδομής (Α.Η.Κ., Α.ΤΗ.Κ., υδατοπρομήθεια, οδικά 
δίκτυα, χώροι πρασίνου).  

• Κατεδαφίσεις και μετακινήσεις.  

• Υπηρεσίες Συμβούλων (Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Τεχνικών κλπ ) για 
την μελέτη και επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών.] 

 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται: 
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

36.  608 16.08  
Τμήμα 
Πολεοδομίας και 
Οικήσεως/ 
Επαρχιακό 
Γραφείο 
Πολεοδομίας 
Πάφου 

08380 
 

Πρωταρχικοί Δρόμοι 
Δήμων  

€940.070 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη Βελτίωση της Λεωφόρου 
Γρίβα Διγενή από την οικία Έπαρχου µέχρι το Δηµοτικό Μέγαρο, ύψους €10, την 
κατασκευή Δρόµου Πρωταρχικής Σηµασίας προς τον Αερολιμένα Πάφου, ύψους 
€50.000, την βελτίωση της Λεωφόρου Ελλάδος, τμήματος της Ευαγόρα Παλικαρίδη 
και Νεόφυτου Νικολαΐδη στην Πάφο καθώς και της οδού Φελλάχογλου και χώρου 
στάθμευσης στην Πάφο, ύψους €10, την κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας 
από το Νότιο Παρακαμπτήριο Πάφου μέχρι τη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην 
Πάφο και μέχρι το Δρόμο προς Κόλπο των Κοραλλίων, ύψους €20.000, να 
ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
 
 
Υπέρ:   
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Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο 
Ομάδα/ 

Υποομάδα 
Επεξήγηση Ποσό 

37.  610 16.08  
Τμήμα 
Πολεοδομίας και 
Οικήσεως 

03301 
 

Συντηρήσεις Κτιρίων 
και Γραφείων  

€3.200.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες.   
 
[Σημ.: Πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη επιδιόρθωσης και 
συντήρησης των οικιστικών μονάδων και καταστημάτων στους κυβερνητικούς 
οικισμούς.] 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

38.  630 16.11 
Γραφείο Τύπου  
και Πληροφοριών      

03700 
 

Εκστρατείες 
Διαφώτισης 

€956.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προβολή των 
πολιτικών της Κυβέρνησης, ύψους €500.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.    
   
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
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Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

39.  649 17.01 
Υπουργείο 
Εξωτερικών 

03580 
 

Σύμβαση Υπηρεσιών €580.010 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τον καθορισμό εθνικής 
ταυτότητας για την Κύπρο (nation branding) και για τον σχεδιασμό προώθησής 
της στο εξωτερικό, ύψους €65.000, και την αντιμισθία 2 εμπειρογνωμόνων για τις 
ανάγκες του Τμήματος Σένγκεν, ύψους €70.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

40.  651 17.01 
Υπουργείο 
Εξωτερικών 

08000 
08001 
 

Ανέγερση, Επεκτάσεις 
και Βελτιώσεις Κτιρίων  
Κυβερνητικά Κτίρια 

€4.200.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω ομάδας/υποομάδας, ώστε 
προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ: Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη για εργασίες 
βελτίωσης/επιδιόρθωσης καθώς επίσης και του έργου ανακαίνισης του 
κεντρικού και των επιμέρους κτιρίων του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και του 
περιβάλλοντα χώρου. ] 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
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Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

41.  653 17.01 
Υπουργείο 
Εξωτερικών 

05000 
 
 
 
05850 
 

Έργα και Σχέδια 
Συγχρηματοδοτούμενα 
από Κοινοτικούς Πόρους  
 
Άλλα Έργα και Σχέδια 

€20 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ: Αφορά πιστώσεις ύψους €10 που προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για 
έργα, τα οποία εκτελούνται σε Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο εξωτερικό για σκοπούς εναρμόνισης των εγκαταστάσεών 
τους, με τις απαιτήσεις Σένγκεν.] 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

42.  656 17.02 
Εξωτερικές 
Υπηρεσίες      

03700 
 

Εκστρατείες Διαφώτισης €300.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.    
   
[Σημ: Αφορά πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, 
προβολής των δράσεων και του έργου του Υπουργείου Εξωτερικών και εν γένει 
των συμφερόντων της Κύπρου, όπως και προώθησης των στόχων της 
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επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. Καλύπτονται επίσης δαπάνες για δράσεις 
πολιτιστικής και οικονομικής διπλωματίας, καθώς και δράσεις, εκδηλώσεις που 
αποσκοπούν στη διαφώτιση/προβολή της Κυπριακής Δημοκρατίας.] 
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

43.  702 
 

18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

03550 
03551 

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες/Έρευνες 
 
Υπηρεσίες 
Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων 

€3.795.602 

 
Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πάνω ομάδα/υποομάδα του μέρους που αφορά: 
 
(α) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή διαδικασίας εξεύρεσης ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αξιοποίηση 
συγκεκριμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής Τροόδους μέσω 
μακροχρόνιας μίσθωσης. 
 
(β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή διαδικασίας εξεύρεσης ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αξιοποίηση 
της Κρατικής Έκθεσης. 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

44.  703 
 

18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

03700 
 

Εκστρατείες Διαφώτισης 
 

€245.000 
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Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την προώθηση και 
προβολή της Κύπρου ως «Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο» από το ΚΕΒΕ 
(€50.000), για τη συνέχιση της λειτουργίας εντός του ΚΕΒΕ υπηρεσιών, “Russian 
Desk και China Desk” για περαιτέρω ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων 
των δύο χωρών και προώθηση των επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ της Κύπρου 
και των χωρών Κίνας και Ρωσίας (€150.000) και για ίδρυση γραφείου στις 
Βρυξέλλες από το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ (€45.000)  να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της.  
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

45.  703 18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

04080 Συμβούλια/Επιτροπές/
Οργανώσεις  

€4.642.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε αφού 
δαπανηθεί το 25% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €3.000.000 που αφορά 
τη Χορηγία στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για 
το εναπομείναν 75% χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της: 
 
        Νοείται ότι, ανεξαρτήτως των πιο πάνω, ουδεμία δαπάνη δύναται να διενεργηθεί 
για πιστώσεις που αφορούν τις απολαβές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και τις 
συναυλίες στο εξωτερικό, χωρίς προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή 
συγκατάθεσή της. 
  
 
 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
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Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 

Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

46.  704 18.01 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

04260 

 

Άλλες 

Επιχορηγήσεις  

€32.900.010 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά δαπάνες που προορίζονται 

να καλύψουν το Σχέδιο Προώθησης Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας ύψους 

€5.000.000, να ενημερώνεται η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 

 

[Σημ.: Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση 

νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον 

τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών.] 

 

Υπέρ:  

Εναντίον:  

Αποχές:   

 

Εγκρίνεται: 

Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

47.  704 
 
 

18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

04120 
 

Άλλες Μεταβιβάσεις 
Εσωτερικού 

€6.927.240 
 
 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά ωφελήματα τα οποία 
παραχωρούνται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρόεδρο της Βουλής 
των Αντιπροσώπων όταν αυτοί παύσουν να ασκούν το λειτούργημά τους, ύψους 
€205.000 και αφορούν - 
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(α)    επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως. και 
 
(β)  υπηρεσιακό αυτοκίνητο, περιλαμβανομένου του κόστους συντήρησης και 
 των καυσίμων, 
 
να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να 
εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
   
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

48.  704 18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

04450 
 

Παροχές Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

€45.600.000 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τα ακόλουθα: 
 
(α)  Κατά χάριν χορηγίες έπειτα από Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 

(€3.600.000). 
(β)  Χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (€25.000.000). 
(γ)  Σχέδιο Εστία/Οικία / Σχέδιο Έναντι Δόσης (€17.000.000).  
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

49.  714 18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών 

04260 Άλλες 
Επιχορηγήσεις  

€32.900.000 
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Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε αφού 
δαπανηθεί το 50% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού ύψους €12.500.000 που 
αφορά τη λειτουργία Επενδυτικού Ταμείου για την παροχή χρηματοδότησης 
Κεφαλαίου, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 50% χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ: Στόχος του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 
σκοπό την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στη χρηματοδότηση των 
κυπριακών επιχειρήσεων, σε σχέση με χρηματοδοτικά προϊόντα μετοχικού χαρακτήρα. 
Το κράτος θα συμμετάσχει στο Ταμείο με συνολική χρηματοδότηση ύψους €30.000.000 
και συνεπένδυση από ιδιώτες. Το έργο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας.] 
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

50.  715 18.01 
Υπουργείο 
Οικονομικών/ 
Γενική 
Διεύθυνση 
Ανάπτυξης 

05850 Άλλα Έργα και 
Σχέδια  

€225.000.010 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σχέση με τις 
δράσεις  της Κοινής Αλιευτικής Πολιτική - Γαλάζιων Επενδύσεων (Αναδιάρθρωση 
του τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, Βασικές αλιευτικές υποδομές, Προστασία 
και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Ενίσχυση της Διεθνούς 
Διακυβέρνησης για βιώσιμη διαχείριση θαλασσών, Ανάπτυξη παράκτιων κοινοτήτων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.). 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
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Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

51.  724 18.02 
Γενική Διεύθυνση 
ΕΠΣΑ 

03700 
 

Εκστρατείες 
Διαφώτισης 

€400.900 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την ανάπτυξη εθνικής 
επικοινωνιακής στρατηγικής αναφορικά με το Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) στην Κύπρο, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. 
 
[Σημ: Η στρατηγική στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων 
φορέων για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας και τον αντίκτυπο τους.] 
 
 
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

52.  729 18.04 
Τμήμα Φορολογίας 

04120 Άλλες Μεταβιβάσεις 
Εσωτερικού 

€3.900.000 
 

 
Γίνεται εισήγηση για αποκοπή από την πιο πάνω ομάδας του μέρους που αφορά τις 
χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων, ύψους €400.000. 
 
Υπέρ:   
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

53.  763 19.02 
Γενικό 
Λογιστήριο 

04300 
 

Κοινωνικές Παροχές  €8.500.000 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας, ώστε η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 
 
[Σημ: Πιστώσεις που αφορούν το Σχέδιο Αυξημένης Αναπλήρωσης της Απώλειας 
των Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων των Μελών των Ταμείων Προνοίας και 
Συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων είχαν απομειωθεί.]   
 
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

54.  762 19.02 
Γενικό 
Λογιστήριο 

04260 
 

Άλλες Επιχορηγήσεις €30.000.000 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 
γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με την Επιδότηση 
Επιτοκίου. 
 
[Σημ: Αφορούν πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν την επιδότηση επιτοκίων 
μέχρι 1,5% για στεγαστικά δάνεια και μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία 
θα συναφθούν με βάση ειδικά σχέδια που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.] 
 

Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:     
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

55.  763 19.02 
Γενικό 
Λογιστήριο 

06220 Τραπεζικές 
Επιβαρύνσεις 

€9.107.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε αφότου 
δαπανηθεί το 25% του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για το μέρος που αφορά 
δαπάνες που προορίζονται να καλύψουν την προμήθεια προς ιδιωτική εταιρεία για 
εισπράξεις οφειλόμενων ποσών με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, ύψους 
€6.000.000, ουδεμία δαπάνη να διενεργείται για το εναπομείναν 75%, χωρίς 
προηγουμένως να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
 

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

56.  790 20.02 
Ανώτερη 
Εκπαίδευση 

04300 
04301 

Κοινωνικές 
Παροχές 
Παροχές Παιδείας 
 

€50.800.000 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω ομάδας/υποομάδας ως 
ακολούθως: 
 
«Από το Κεφάλαιο 20.02-04301- Παροχές Παιδείας, οποιοδήποτε μη δαπανηθέν ποσό 
αντιστοιχεί στις πιστώσεις ύψους €50.800.000 μετά την καταβολή της φοιτητικής 
χορηγίας, διατίθεται για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι εξαντλήσεως 
του ποσού, με βάση κριτήρια και διαδικασίες που καθορίζονται από το Υπουργικό 
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Συμβούλιο, αφού προηγουμένως ενημερωθεί σχετικά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Παιδείας και Πολιτισμού: 
 
 Νοείται ότι, στο πλαίσιο της διάθεσης των σύμφωνα με τα πιο πάνω μη 
δαπανηθέντων κονδυλίων, δύναται να είναι δικαιούχοι και αλλοδαποί φοιτητές υπήκοοι 
χωρών, οι οποίες έχουν διακρατικές συμφωνίες με τη Δημοκρατία, στο πλαίσιο των 
οποίων τυγχάνουν αντίστοιχης στήριξης Κύπριοι φοιτητές στις χώρες αυτές.». 
 
 

Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:   
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

57.   872 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

03550 
03551 
 

Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες/Έρευνες 
Υπηρεσίες 
Εμπειρογνωμόνων/ 
Συμβούλων 

€13.183.570 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι των πιο πάνω ομάδων/υποομάδων, ώστε 

προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αμοιβή των 

συμβούλων για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το έργο της ανάπτυξης 

του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας και την αγορά Υπηρεσιών για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων για αδειοδότηση και εγκατάσταση Υποθαλάσσιων 

Αγωγών να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ Επεξήγηση Ποσό 
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Υποομάδα 

58.   876 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

03100 
 

Άλλα λειτουργικά 
έξοδα 

€225.000 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

[Σημ: Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία του Προέδρου και των 

τεσσάρων (4) μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και 

Συμβάντων.] 

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

59.   888 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων 

03350 
 

Συντηρήσεις Έργων 
Υποδομής 

€15.715.000 
 
 

 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τη συντήρηση 1.713 

χιλιομέτρων περίπου, δρόμων (εκτός των αυτοκινητοδρόμων και των δρόμων 

μέσα στις δημοτικές περιοχές), την περιοδική συντήρηση δρόμων (επίστρωση με 

πρέμιξ ή με σφραγιστικό ασφαλτοπολτό της ασφαλτικής επιφάνειας ή και 

ανακατασκευή) και για κάλυψη έκτακτων αναγκών προς όφελος της οδικής 

ασφάλειας, ύψους €7.000.000, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
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Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

60.   902 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων/Τμήμα 
Δημοσίων Έργων 

08920 
 

Κατασκευαστικά Έργα €600.000 
 
 

 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η προτού 

διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  

[Σημ: Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για την Προστασία ακτών σε 

έκτακτες περιπτώσεις λόγω ακραίων κυματικών φαινομένων και κατασκευή έργων 

προστασίας και βελτίωσης παραλιών για τις οποίες έχουν ετοιμαστεί λεπτομερείς 

μελέτες (περιοχές Μενεού, Μαζωτού, Αγίου Θεοδώρου, Κιτίου, Ορμήδειας, Αγ. Μαρίνας, 

Αργάκας, Ποτίμων, Κ. Πύργου κλπ.)] 

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

61.   904 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 

05850 
 

Άλλα Έργα και Σχέδια €7.220.010 
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Επικοινωνιών και 
Έργων/Τμήμα 
Δημοσίων Έργων 

 

Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού να ενημερώνεται 

γραπτώς ανά εξάμηνο για το μέρος που αφορά τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με την 

υλοποίηση έργων Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Λεμεσού (€3.000.000), την 

υλοποίηση έργων Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας Λάρνακας (€2.000.000) και την 

ενίσχυση της Προσβασιμότητας Ποδηλάτων, Πεζών ΑμεΑ στα Αστικά Κέντρα 

(€520.000).  

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

62.   905 21.01 
Υπουργείο 
Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και 
Έργων/  Τμήμα 
Οδικών 
Μεταφορών  

04260 
 

Άλλες Επιχορηγήσεις €88.715.010 
 
 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώνεται 

γραπτώς ανά εξάμηνο για τις γενόμενες δαπάνες. 

 

[Σημ: Οι πιστώσεις προορίζονται να καλύψουν: 

(α) Νέες και Υφιστάμενες Συμβάσεις €75.000.000. 

(β) Πιστώσεις για επενδύσεις σε υποδομές σε Σταθμούς και Στέγαστρα (€2.000.000) 
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(γ) Συμβόλαιο Συντήρησης Τηλεματικής ύψους €425.000 ανά έτος (για τα έτη 2023- 

2024-2025). 

(δ) Συμβόλαιο Συντήρησης, Στάσεων και Συστημάτων ύψους €55.000 /ανά έτος στην 

Επαρχία Λεμεσού. 

(ε) Μεταφορά Συστημάτων σε νέα λεωφορεία €485.000. 

(στ) Αναβαθμίσεις Συστήματος Τηλεματικής €750.000 

(ζ) Ολοκλήρωση τελικών λογαριασμών των Υφιστάμενων Συμβάσεων των Εταιρειών, 

€6.000.000. 

(η) Δωρεάν Μεταφορά μαθητών με λεωφορείο ύψους €10 

(θ) Κόστος λόγω αύξησης των κομίστρων ύψους €10.] 

 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται: 
 

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

63.  910 21.08 
Τμήμα Αρχαιοτήτων  

08900 Αρχαιολογικοί 
Χώροι και Μνημεία 
 

€2.090.010 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την Συντήρηση και 
αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.  
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
  
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  
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Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

64.  960   22.02 
Ιατρικές  
Υπηρεσίες 

03580 
 

Σύμβαση Υπηρεσιών €6.408.210 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά αγορά υπηρεσιών  που 
απαιτούνται για την έναρξη και διεκπεραίωση του έργου Cyprus Innovative Public 
Health ICT System, ύψους €1.820.700, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.    
   
 
Υπέρ:  
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

Α/Α Σελίδα Κεφάλαιο Ομάδα/ 
Υποομάδα 

Επεξήγηση Ποσό 

65.  960    22.02 
Ιατρικές  
Υπηρεσίες 

04120 
 

Άλλες Μεταβιβάσεις 
Εσωτερικού 

€2.725.100 

 
Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης έναντι της πιο πάνω υποομάδας, ώστε προτού 
διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αντικατάστασης ή/και αγοράς ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιδότησης των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, 
ύψους €2.380.000, να ενημερώνεται η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και 
να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της.    
   
 
Υπέρ:   
Εναντίον:  
Αποχές:  
 
Εγκρίνεται:  
Δεν εγκρίνεται:  

 

 


