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Προοίμιο,

   194 του 1987

 318 του 1987

   52 του 1988

   69 του 1989

 186 του 1991

19(I) του 2001

35(I) του 2012

Συνοπτικός τίτλος

Έγκριση πληρωμής 

απο το Ταμείο του 

Συμβούλιο της 

Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής 

ποσού ύψους που 

δεν υπερβαίνει τα 

€267,848 για τη 

χρήση του έτους 

που λήγει στις 31η  

Δεκεμβρίου 2021.

Ειδίκευση των 

ποσών που θα 

δαπανηθούν 

Πίνακας.

Χρησιμοποίηση του 

περισσεύματος 

ορισμένων άρθρων 

για κάλυψη 

ελλείματος άλλων 

άρθρων κάτω από 

το ίδιο Κεφάλαιο 

του Πίνακα.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ

       Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση στην ομάδα 02100 του κάθε κεφαλαίου του 

Πίνακα Δαπανών δεν δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη ελλείμματος σε οποιαδήποτε ομάδα 

και υποομάδα δαπανών του ίδιου κεφαλαίου, αλλά  ούτε και οποιαδήποτε εξοικονόμηση σε οποιαδήποτε 

άλλη ομάδα/ υποομάδα δαπανών του ίδιου κεφαλαίου δύναται να διατεθεί και δαπανηθεί για κάλυψη 

οποιουδήποτε ελλείμματος στην ομάδα 02100:

      Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από μη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου κάτω 

από την ομάδα δαπανών 07650 δεν δύναται να θεωρείται ως εξοικονόμηση για τους σκοπούς του 

άρθρου αυτού, παρά μόνο με έγκριση του Υπουργού Υγείας.

4.-(1) Τηρουμένων των επιφυλάξεων του παρόντος άρθρου, τυχόν περίσσευμα που προκύπτει από 

οποιαδήποτε ομάδα/ υποομάδα δαπανών, είτε από την εξοικονόμηση δαπανών στην εν λόγω ομάδα/ 

υποομάδα δαπανών είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για την εν λόγω ομάδα/ υποομάδα δαπανών 

υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε, σε σχέση με την εν λόγω ομάδα/ υποομάδα 

δαπανών, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να μεταφερθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη 

ελλείμματος σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα/ υποομάδα δαπανών του ίδιου κεφαλαίου που περιλαμβάνεται 

στον Πίνακα Δαπανών. Για οποιαδήποτε απόφαση για μεταφορά στη βάση του άρθρου αυτού, το 

Συμβούλιο, μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό Υγείας:

       Νοείται ότι, το ολικό ποσό που δύναται να μεταφερθεί και να δαπανηθεί δυνάμει του εδαφίου (1),  

δεν δύναται να υπερβεί το 5% των συνολικών πιστώσεων του ιδίου κεφαλαίου, εξαιρουμένων των 

απολαβών του προσωπικού και των τοκοχρεωλυσίων και για μεταφορά οποιουδήποτε ποσού που 

υπερβαίνει το ποσοστό αυτό, απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Υγείας: 

        ΕΠΕΙΔΗ με βάση το άρθρο 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις 

Προϋπολογισμών) Νόμων του 1987 μέχρι 2012, ο ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου και κάθε συμπληρωματικός προϋπολογισμός αυτού, καταρτίζεται και υποβάλλεται στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται σε αυτο.

        ΚΑΙ  ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η πρόβλεψη για εκείνες τις δαπάνες του Συμβουλίου της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τις οποίες δεν έχει 

γίνει πρόβλεψη ή δε θα γίνει τέτοια αργότερα από οποιοδήποτε νόμο.

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2021, Νόμος του 2021.

2.    Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση από το Συμβούλιο 

της Ιατρικώς Υποοβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για το 

σκοπό αυτό, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, ποσό 

που δεν υπερβαίνει το σύνολο των δαπανών του Συμβουλίου, ύψους €267,848 της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την περίοδο αυτή.

3.    Το ποσό που χορηγείται από το άρθρο 2 χορηγείται ως ειδικευμένη πίστωση για τις υπηρεσίες και 

τους σκοπούς που αναφέρονται στα δελτία δαπανών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα.
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Λειτουργοί 

υπεύθυνοι για την 

είσπραξη εσόδων 

και Λειτουργοί  που 

ασκούν έλεγχο 

πάνω στα κονδύλια 

δαπανών. 

Συμπλήρωμα.         

Μείωση κλιμάκων 

εισδοχής.

Κλίμακα Θέσης

Κλ. Α8, Α10 και Α11

(γ) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι 

απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση στο Συμβούλιο και  είτε είχε 

προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί 

συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και

      (2) Εντός περιόδου τριών μηνών από τη μεταφορά των πιστώσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1), θα 

κατατίθεται από τον Υπουργό Υγείας, ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων έκθεση που να δεικνύει 

τις περιπτώσεις για τις οποίες δόθηκε τέτοια έγκριση και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή 

χορηγήθηκε.

     (3) Κάθε υπέρβαση σε  ομάδα/ υποομάδα δαπανών κατά παράβαση της διαδικασίας που 

προβλέπεται στο εδάφιο (1) θεωρείται ότι δεν έγινε νόμιμα και οι λειτουργοί που ασκούν έλεγχο 

(Ελέγχοντες Λειτουργοί) στις δαπάνες αυτές καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε υπέρβαση που 

διενεργείται.

6.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού, πρόσωπα που από την 

1.1.2012 και στο εξής διορίζονται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στις 

κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων που περιλαμβάνονται στον παρόντα Προϋπολογισμό 

ή προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση για εκτέλεση καθηκόντων που αντιστοιχούν 

στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών 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 ή προάγονται ή προσλαμβάνονται όπως δεικνύεται στον πιο κάτω Πίνακα:

      (2)  Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 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 παρόντα Προϋπολογισμό. 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 

εικοσιτεσσάρων μηνών.  Νοείται ότι για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών 

λαμβάνονται υπόψη οι ίδιες περιόδοι υπηρεσίας ή απασχόλησης που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς 

παραχώρησης της ετήσιας μισθοδοτικής προσαύξησης.

      (3) Ο όρος <θέσεις> περιλαμβάνει μόνιμες θέσεις στο Συμβούλιο, με τις υπό αναφορά κλίμακες 

εισδοχής. Ο όρος <πρόσωπα που προσλαμβάνονται πάνω σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση> 

περιλαμβάνει εργοδοτούμενους σε έκτακτη βάση ή εργοδοτούμενους καθορισμένης διάρκειας ή 

εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και άλλους με παρόμοιο καθεστώς απασχόλησης που 

προσλαμβάνονται σύμφωνα με τον κατά περίπτωση Νόμο. 

(β) έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού ο οποίος, είτε προσλήφθηκε πριν την 01.01.2012 

στο Συμβούλιο, είτε προσλήφθηκε μετά την 01.01.2012 και απσχολήθηκε συνολικά για εικοσιτέσσερις 

μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζεται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ 

της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόληση σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

Ετήσιος βασικός μισθός τα δύο 

πρώτα έτη υπηρεσίας ή 

απασχόλησης (€)

22.048

 Η μείωση των κλιμάκων εισδοχής δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:                                                     

(α) υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε 

διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη 

κλίμακα εισδοχής, και, χωρίς να μεσολαβήσει διακοπή, διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή 

αποσπώνται για οποιδήποτε σκοπό ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

(δ) μόνιμου υπαλλήλου της κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται 

σε μόνιμη θέση στο Συμβούλιο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης και, είτε είχε 

διοριστεί πριν την 01.01.2012 στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε 

απασχοληθεί στην κρατική υπηρεσία ή στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για 

εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής πριν διοριστεί στο Συμβούλιο. Νοείται ότι υπηρεσία 

σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στο Συμβούλιο για σκοπούς συμπλήρωσης 

των εικοσιτεσσάρων μηνών. 

5. Οι λειτουργοί που αναφέρονται στο Συμπλήρωμα ορίζονται ως οι Λειτουργοί υπευθυνοι για την 

εισπαρξη εσόδων και οι Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια δαπανών.
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Αναπροσαρμογή 

του ύψους των 

απολαβών.

Απαγόρευση 

απασχόλησης 

συνταξαχιούχου 

προσώπου.       

97(I) του 1997      

3(Ι) του 1998             

77(Ι) του 1999 

141(Ι) του 2001 

69(Ι) του 2005     

37(Ι) του 2010     

94(Ι) του 2010            

31(Ι) του 2012     

131(Ι) του 2012

Αναστολή 

πλήρωσης κενών 

θέσεων πρώτου 

διορισμού, 

προαγωγής και 

πρώτου διορισμού 

και προαγωγής.

Απαγόρευση 

πρόσληψης 

εργοδοτουμένων 

καθορισμένης 

διάρκειας.

Επιδόματα που 

υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος.

10.   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,προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και 

ωρομίσθιου προσωπικού.

11.   Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου ή 

Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, το επίδομα φιλοξενίας υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

7.-(1)  Ανεξαρτήτως των διατάξεων του οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που ρυθμίζει θέματα 

μισθοδοσίας ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των 

κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) 

ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) 

μήνες στο Συμβούλιο, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.

    (2)  Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση των ανωμαλιών και την 

επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.

8.    Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε δαπάνης κάτω από οποιοδήποτε άρθρο και κεφάλαιο του 

παρόντος Νόμου για την απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο συνταξιούχου προσώπου σύμφωνα με 

τις διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 2012:                        

 Νοείται ότι η διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζεται αφορικά με την απασχόληση συνταξιούχων 

προσώπων -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(α) σε πολιτειακό αξίωμα,                                                                                                                                         

(β) τα οποία δεν συμπλήρωσαν το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης 

της απασχόλησή τους,                                                                                                                                                      

(γ) τα οποία απασχολούνται δυνάμει οποιουδήποτε ειδικού νόμου,                                                                             

(δ) σε περίπτωση που δεν δημιουργείται υπαλληλική σχέση,                                                                                      

(ε) με σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει των περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 

Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμους.

9.-(1)  Ανεξάρτητα απο τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού, κατά τη περιόδο που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021, απαγορεύεται η πλήρωση θέσεων πρώτου 

διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο 

οι οποίες θα κενωθούν ή οι οποίες είναι κενές κατά  την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

ανεξάρτητα του εάν έχει αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της 

Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) 

Νόμων του 2013 έως 2017.

       (2) Παρά τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, είναι δυνατή η έναρξη και/ή η συνέχιση διαδικασίας 

πλήρωσης κενής ή κενούμενης θέσης πρώτου διορισμού ή θέσης πρώτου διορισμού και προαγωγής ή 

θέσης προαγωγής, μόνο στην περίπτωση που η αρμόδια για κάθε θέση αρχή, υποβάλει προηγουμένως 

αιτιολογημένο αίτημα για να της επιτραπεί η έναρξη και/ή  η συνέχιση πλήρωσης κενής ή κενωθείσας 

θέσης, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στον υπό αναφορά Νόμο.  

        (4) Παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την 

επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας πρόνοιας. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

€ €

Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1ην Ιανουαρίου

2021

0

267,848

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την 1
ην

Ιανουαρίου

2020

0

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31
Η
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 2021 267,848

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την

31η Δεκεμβρίου 2021

0 Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2021

Προϋπολογιζόμενο Χρηματικό Υπόλοιπο κατά την

31
η
 Δεκεμβρίου 2020

€ €

Προϋπολογισμός δαπανών για το έτος 2020

0 Προϋπολογισμός εσόδων για το έτος 2020 141,790

141,790
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Έσοδα κατά Κεφάλαιο Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

€ € € €

Κρατική Χορηγία 265,848 211,561 201,116

ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΤΕΛΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 
2,000 2,000 2,000

2021 2022 2023

ΚΕΦ. Δαπάνη κατά Είδος Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός

2 Συνολικές Δαπάνες 265,848 211,561 201,116

3
Μη προβλεπόμενες 

δαπάνες και αποθεματικό 
2,000 2,000 2,000

Σύνολο Δαπανών 267,848 213,561 203,116

2021 2022 2023

ΚΕΦ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ 265,848 211,561 201,116

ΤΕΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ
2,000 2,000 2,000

267,848

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ 

Συνολο Εσόδων

2021 2023

203,116

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

1

KEΦ.

1

2022

213,561
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Κεφάλαιο
Ομάδα  

Άρθρων

Υποομάδα 

Άρθρων
Άρθρο Θέσεις Λεπτομέρειες Δαπάνης

Προϋπολογισμός 

2021

Προϋπολογισμός 

2022

Προϋπολογισμός 

2023

€ € €

01 ΕΣΟΔΑ 267,848 213,561 203,116

01750 ΧΟΡΗΓΙΑ 267,848 213,561 203,116

Κρατική Χορηγία 265,848 211,561 201,116

Τέλη Αξιολόγησης Αιτήσεων 2,000 2,000 2,000

02100 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 25,333 28,151 29,526

02101 Μισθοδοσία Υπαλλήλων 25,333 28,151 29,526

02102 1 Βασικοί Μισθοί 22,048 24,500 25,697

Διοικητικός Λειτουργός 1 Α8-Α10-Α11 22,048 24,500 25,697

02280 Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Υπαλλήλους 3,285 3,651 3,829

02289 Συνεισφορά στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (2,90% για το 2020-2021) 639 711 745

02281 Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3%) 1,830 2,034 2,133

02282 Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (2%) 441 490 514

02283 Εισφορά στο Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης (1,2%) 265 294 308

02286 Εισφορά στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού(0,5%) 110 123 128

01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

03000 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 44,965 52,310 56,940

03001 Οδοιπορικά 200 500 800

03002 Έξοδα Κινήσεως 200 500 800

03020 Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου* 19,975 26,400 29,300

03021 Ταχυδρομικά τέλη και Τηλεγραφήματα 200 400 600

03022 Τηλέφωνα 1,300 1,500 1,700

03023 Φωτισμός, Θέρμανση, Καύσιμα 2,400 2,700 3,000

03025 Ενοίκια και Κοινόχρηστα 14,000 14,000 14,000

03026 Τέλη και Τέλη Ύδατος 1,575 1,800 2,000

03029 Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα 500 6,000 8,000

03100 Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 9,890 10,040 10,240

03104 Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 9,240 9,240 9,240

03114 Φιλοξενία μελών 650 800 1,000

03150 Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 14,900 15,370 16,600

03151 Φωτοτυπικά Υλικά 3,800 3,800 3,800

03152 Καθαριότητα Γραφείου 800 4,320 4,800

03153 Αγορά Χαρτιού 2,250 2,250 2,250

03154 Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 250 500 750

03155 Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά 1,800 2,500 3,000

03158 Αγορά Επίπλων και Σκευών 6,000 2,000 2,000

03300 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΘΩΣΕΙΣ 6,050 6,100 6,150

03460 Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 6,050 6,100 6,150

03461 Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού 5,500 5,500 5,500

03466 Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου 550 600 650

03500 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4,000 5,000 6,000

 03520 Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 4,000 5,000 6,000

03531 Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό 4,000 5,000 6,000

03550 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ 159,000 109,500 90,000

03551 Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων / Συμβούλων 8,000 8,000 8,000

03552 Νομικά Έξοδα 7,000 8,000 9,000

03554 Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων Ετοιμασία Μελετών 1,000 2,000 3,000

03580 Σύμβαση Υπηρεσιών 151,000 101,500 82,000

03583 Αγορά Υπηρεσιών 150,000 100,000 80,000

03595 Έξοδα Μεταφράσεων 1,000 1,500 2,000

03650 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1,500 4,500 7,500

03651 Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων 1,000 3,000 5,000

03652 Εκδόσεις Υπουργείου και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών 1,000 3,000 5,000

03700 Εκστρατείες Διαφώτισης 500 1,500 2,500

03702 Ενημερωτικές Εκστρατείες 500 1,500 2,500

07650 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 25,000 6,000 5,000

07651 Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 25,000 6,000 5,000

07654 Αγορά εξοπλισμού γραφείου 5,000 4,000 3,000

07681 Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και Υπηρεσιών 20,000 2,000 2,000

02 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

03850 ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2,000 2,000 2,000

03851 Μη προβλεπόμενες δαπάνες / αποθεματικό 2,000 2,000 2,000

03854 Μη  προβλεπόμενες δαπάνες / αποθεματικό 2,000 2,000 2,000

ΣΥΝΟΛΟ 267,848 213,561 203,116

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
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Κεφάλαιο Άρθρο
Υπεύθυνος (Λειτουργός) που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον 

οποίο εκχωρείται εξουσία απο τον υπεύθυνο Λειτουργό

Όλα Όλα  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ι.Υ.Α. 

Κεφάλαιο Άρθρο
Υπεύθυνος (Λειτουργός) που καλύπτει και κάθε άλλο Λειτουργό στον 

οποίο εκχωρείται εξουσία απο τον υπεύθυνο Λειτουργό

Όλα Όλα ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ι.Υ.Α. Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 
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5.  Όταν οποιαδήποτε υποκατηγορία δαπάνης κάτω από τα Άρθρα 03001 "Οδοιπορικά" και  03020 "Λειτουργικά Έξοδα 

Γραφείου" καταστεί πληρωτέα μπορεί να χρεωθεί στο εν λόγω Άρθρο και να καλυφθεί από την ολική πρόνοια μετά από 

εξουσιοδότηση του Συμβουλίου.                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                    

6.  Οι μισθοί των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων αναπροσαρμόζονται την 1η 

Ιανουαρίου με βάση το δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής ως ακολούθως:                                                         

(α) Καταβολή του 50% του ποσοστού της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής 

Αναπροσαρμογής κατά το έτος που προηγείται του έτους αναφοράς.                                                                                                                               

(β) Η πιο πάνω αναπροσαρμογή  αναστέλλεται σε περίπτωση που κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους που 

προηγείται του έτους αναφοράς ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους διορθωμένος ως προς τις 

εποχικές διακυμάνσεις είναι αρνητικός.                                             

7.  Κάθε φορά που κάποιο άρθρο καταργείται θα εμφανίζεται ως υπηρεσία που διακόπηκε και θα προτάσσεται με αγκύλη 

({}).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

1. Οι αριθμοί :

                       03000

                       03300

                       03500                                                                                                                                                                                         

                       03550                                                                                                                                                                                                        

                       03650

Άλλες Δαπάνες

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού ή διοικητικών ρυθμίσεων ή πρακτικών ή 

Συμφωνίας που ρυθμίζουν θέματα καταβολής επιδομάτων, αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων το 

επίδομα Οδοιπορικών  Άρθρο 03001 μειώνεται κατά 15%.

αποτελούν τις ομάδες δαπανών. Τυχόν περίσσευμα που προκύπτει από τις πιο πάνω ομάδες/υποομάδες δαπανών, είτε 

από την εξοικονόμηση δαπανών στις εν λόγω ομάδες/υποομάδες είτε γιατί το ποσό που ψηφίστηκε για τις εν λόγω 

ομάδες/υποομάδες υπερβαίνει το ποσό που απαιτήθηκε και δαπανήθηκε σε σχέση με τις εν λόγω ομάδες/υποομάδες 

δαπανών, δύναται, με την έγκριση του Συμβουλίου, να μεταφερθεί και δαπανηθεί για την κάλυψη ελλείμματος σε 

οποιαδήποτε άλλη ομάδα/υποομάδα δαπανών.   

              Προϋπολογισμός Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 2021-2023

Ο Προϋπολογισμός του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ)                                                                         

για τα έτη 2021-2023, ανέρχεται στο ποσό των  €684,525

 2.   Όταν κάποιο άρθρο του Προϋπολογισμού αυτού, σημειώνεται με σταυρό (+), αυτό υποδηλώνει ότι, δεν μπορεί να 

γίνει δαπάνη, μέχρι να παρασχεθούν πλήρεις λεπτομέρειες του σχεδίου στο Υπουργείο Υγείας με μορφή 

"Εξουσιοδοτήσεως για Διενέργεια Δαπανών (Ε.Δ.Δ.). 

 3. Δεν παρέχεται επίδομα φιλοξενείας.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021-2023

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΕΣΟΔΑ - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α - ΕΣΟΔΑ

Τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδα τoυ Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης

Αναπαραγωγής αvέρχovται σε €267.848 (2020 - €141.790) τα οποία περιλαμβάνουν

έσoδα από τέλη αξιολόγησης αιτήσεων ύψους €2.000 (2020- €2.000, 2022 - €2.000

και 2023 - €2.000) και Κρατική Χορηγία ύψους €265.848 (2020- €139.790). Για το έτος

2022, τα έσοδα ανέρχονται σε €213.561 και για το έτος 2023 σε €203,116.

1.     ΚΕΦΑΛΑIΟ 1 - Κρατική Χορηγία - €265.848 (2020 - €139.790)

Τα έσοδα του Συμβουλίου από δικές του πηγές υπολογίζονται σε €2.000 για το

2021, το 2022 και το 2023 (2020 - €.2.000). Δεδομένου ότι τα έσοδα από πηγές του

Συμβουλίου δεν είναι επαρκή για τη χρηματοδότηση των δαπανών, θα απαιτηθεί

Κρατική Χορηγία ύψους €265.848 (2020 - €139.790) για το 2021, €213,561 για το

2022 και €203,116 για το 2023.

2.    ΚΕΦΑΛΑIΟ 1 – Τέλη Αξιολόγησης αιτήσεων - €2.000 (2020 - €2.000)

Τα έσοδα του Συμβουλίου από δικές του πηγές υπολογίζονται σε €2.000 για το

κάθε έτος 2021, το 2022 και το 2023 (2020 - €2.000) και αφορούν τέλη αξιολόγησης

των πιο κάτω αιτήσεων:

- Παρένθετη Μητέρα

- Μονήρες Άτομο 

- Εξαίρεση Ορίου Ηλικίας

ΜΕΡΟΣ Β – ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - €25.333 (2020 - €0) 

Για την ετοιμασία του Κεφαλαίου 1 – Αποδοχές Προσωπικού έχουν ληφθεί υπόψη οι

μισθολογικές κλίμακες του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

1.    Άρθρο 02102 - Βασικοί Μισθοί - €22.048 (2020 - €0)

Οι πιστώσεις έχουν υπολογιστεί βάσει της δημιουργίας νέας θέσης που θα

προκηριχθεί η οποία θα πληρωθεί το 2021. Για τα έτη 2022 - €24.500 και 2023 -

€25.697. 

 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΝΗΜΑ  -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ                                                                                                                                                                                                                             
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2.    Υποομάδα Δαπανών 02280 - Συνεισφορές Ερδογότη σε Ταμεία για 

Υπαλλήλους - €3.285 (2020 - €0)

Για τα έτη  2022 - €3.651 και 2023 - €3.829

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα καλύψουν τις συνεισφορές του Συμβουλίου:

α.    Άρθρο 02084 - Γενικό Σχέδιο Υγείας (2,90%)

β.    Άρθρο 02281 - Αναλογικό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (8,3%)

γ.    Άρθρο 02282 - Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής (2%)

γ.    Άρθρο 02283 - Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης (1,2%)

ε.    Άρθρο 02286 - Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (0,5%)   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - €44,965 (2020 - €39.290)

1.    Άρθρo 03002 - Έξοδα Κινήσεως - €200 (2020 - €200)

Για τα έτη 2022 €500 και 2023 €800.

Οι πιστώσεις καλύπτουν τα επιδόματα οδοιπορικών, συντηρήσεως και

διανυκτερεύσεως των υπαλλήλων οι οποίοι ταξιδεύουν υπηρεσιακά εντός της

Δημοκρατίας στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου. 

2.  Υποομάδα Δαπανών 03020 - Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου* - €19.975 (2020 -

€16.350)

Για τα έτη 2022 - €26.400 και 2023 - €29.300.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τα πιo κάτω:

  α. Άρθρο 03021-Ταχυδρομικά τέλη και Τηλεγραφήματα - €200 (2020 - €50, 2022 -

€400 και 2023 -€600)

 β.  Άρθρο 03022- Τηλέφωνα - €1.300 (2020 - €800, 2022 - €1.500 και 2023 - €1.700)

γ. Άρθρο 03023 - Φωτισμός, Θέρμανση, Καύσιμα - €2.400 (2020 - €2.000, 2022 -

€2.700 και 2023 - €3.000)

δ. 'Αρθρο 03025 - Ενοίκια και Κοινόχρηστα €14.000 (2020 - €12.000, 2022 - €14.000

και 2023 - €14.000)

*Σημειώνεται ότι το ΣΙΥΑ δεν θα ζητήσει τα λειτουργικά έξοδα γραφείου, εάν και εφόσον

αυτά παρέχονται από την Αρμόδια Αρχή και δεν θα ζητούνται από το ΣΙΥΑ. 

3. Υποομάδα Δαπανών 03100 - Άλλα λειτουργικά Έξοδα - €9.890 (2020 - €9.840)

Για τα έτη 2022 - €10.040 και 2023 - €10.240.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τα πιo κάτω:

α. 'Αρθρο 03104 - Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου -

€9.240 (2020 - €9.240, 2022 - €9.240 και 2023 -  €9.240 )

Υπολογίζεται ότι εντός του 2021 θα πραγματοποιηθούν 12 Συνεδριάσεις του

Συμβουλίου (12 συνεδριάσεις x 9 Μέλη x 70 (Δαπάνη Μονάδας)= 630 μηνιαίως=

€7,560  ετησίως.

Υπολογίζεται ότι εντός του 2021 θα πραγματοποιηθούν 12 Συνεδριάσεις του

Συμβουλίου (12 συνεδριάσεις x 2 Μέλη Κυβερνητικά x 70 (Δαπάνη Μονάδας) = 140

μηνιαίως= €1,680 ετησίως.

  β. 'Αρθρο 03114 - Φιλοξενία Μελών - €650 (2020 - €600, 2022 - €800 και 2023 -

€1000)
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4.  Υποομάδα Δαπανών 03150 - Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου - €14.900 (2020 -

€12.900)

Για τα έτη 2022 €15.370 και 2023 €16.600.

α.  Άρθρo 03155 – Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - €1,800 (2020 - €1600)

Για τα έτη 2022 €2.500 και 2023 €3.000.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάvες για τηv αγoρά γραφικής

ύλης και εκτυπωτικές δαπάνες των γραφείων του Συμβουλίου.

β.  Άρθρo 03158 – Αγορά Επίπλων και Σκευών - €6,000 (2020 - €5.000)

Για τα έτη 2022 €2.000 και 2023 €2.000.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάvες για την αγορά εξοπλισμού

και μικρο-εξοπλισμού για τα γραφεία του Συμβουλίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – €6.050 (2020 - €5.500)

1.  Άρθρo 03461 - Συvτήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - €5.500 (2020 -

€5.000)

Για τα έτη 2022 €5.500 και 2023 €5.500.

Το ποσό θα αξιοποιηθεί για την συντήρηση και επιδιόρθωση της φωτοτυπικής

μηχανής, του καταστροφέα εγγράφων (shredder), των ηλεκτρονικών υπολογιστών,

του τηλεμοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής συσκευής, του διακομιστή (server), του UPS

και του Firewall. Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάvες για τη

συvτήρηση τoυ υφιστάμεvoυ αλλά και καινούριου μηχανογραφικού εξoπλισμoύ.

2.  Άρθρo 03466 - Συvτήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - €550 (2020 - €500)

Για τα έτη 2022 €600 και 2023 €650.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάvες για τη συvτήρηση τoυ

υφιστάμεvoυ εξoπλισμoύ του γραφείου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ,ΣΥΝΕΔΡΙΑ - €4.000 (2020 – €0)

Για τα έτη 2022 €5.000 και 2023 €6.000.

1.  Άρθρο 03531 - Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό - €4.000 (2020 - €0)

Για τα έτη 2022 €5.000 και 2023 €6.000.

Η εν λόγω πρόνοια περιλαμβάνει την συμμετοχή του Συμβουλίου της Ιατρικώς

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε επιστημονικά συνέδρια και η πραγματοποίηση

συναντήσεων στο εξωτερικό απαιτούνται ώστε να υπάρχει συνεχής και τακτική

ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο του εν λόγω επιστημονικού κλάδου και σαφώς

την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάλογα επιστημονικά συνέδρια,

Ευρωπαϊκά και Διεθνή φόρουμ.Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα καλύψουν τις πιο

κάτω δαπάνες:

 α. Επιμορφωτικά σεμινάρια και παροχή υλικού στους συμμετέχοντες.

 β. Επιμόρφωση ιατρικού προσωπικού και εργαζομένων σε τράπεζες δοτών.

 γ. Συμμετοχή σε ιατρικά και άλλα συνέδρια και σεμινάρια.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ – €159.000 (2020 – €55.000)

Για τα έτη 2022 €109.500 και 2023 €90.000.

1. Υποομάδα Δαπανών 03551 - Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων -

€8,000  (2020 - €5.000)

Για τα έτη 2022 €8.000 και 2023 €8.000.

Οι πιστώσεις πoυ πρoβλέπονται θα καλύψουν:

α. 'Αρθρο 03552 - Νομικά Έξοδα - €7.000 (2020 - €5.000, 2022- €8.000, 2023 -

€9.000) και

β. Άρθρο 03554 - Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων Ετοιμασίας Μελετών - €1.000
(2020 – €0, 2022 - €2.000 , 2023 - €3.000) 

 2. Υποομάδα Δαπανών 03580 - Σύμβαση Υπηρεσιών - €151.000 (2020 – €50.000)

Για τα έτη 2022 €101.500 και 2023 €82.000.

α.  Άρθρο 03583 – Αγορά Υπηρεσιών - €150.000 (2020 - €50.000)

Για τα έτη 2022 €100.000 και 2023 €80.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάνες για την ετοιμασία αρχείων

δοτών σε πραγματικό χρόνο, όπως επίσης και για την εξασφάλιση οποιωνδήποτε

υπηρεσιών χρειαστεί το Συμβούλιο όπως: λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες και

υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης.

β.   Άρθρο 03595 – Έξοδα Μεταφράσεων - €1.000 (2020 - €0)

Για τα έτη 2022 €1.500 και 2023 €2.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα καλύψουν τις δαπάνες σχετικά με οποιεσδήποτε

ανάγκες μεταφράσεων εντύπων στα πλαίσια λειτουργίας του Συμβουλίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - €1,500 (2020 – €0)

Για τα έτη 2022 €4.500 και 2023 €7.500.

1.  Υποομάδα Δαπανών 03651 – Εκδόσεις Βιβλίων και Εντύπων - €1,000 (2020 –

€0)

Για τα έτη 2022 €3.000 και 2023 €5.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν για εκδόσεις βιβλίων ή εντύπων

τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία του Συμβουλίου.

 2. Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης - €500 (2020 – €0)

Για τα έτη 2022 €1.500 και 2023 €2.500.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των

πολιτών σχετικά με την λειτουργία του Συμβουλίου και τις υπηρεσίες που παρέχει.
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ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - €25,000 (2020 - €40.000)

Για τα έτη 2022 €6.000 και 2023 €5.000.

1. Υποομάδα Δαπανών 07651- Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός -

€25.000 (2020 - €30.000)

Για τα έτη 2022 €6.000 και 2023 €5.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά εξοπλισμού

γραφείου.

 α. 'Αρθρo 07681 – Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού, Προγραμμάτων και

Υπηρεσιών - €20.000 (2020 - €10.000)

Για τα έτη 2022 €2.000 και 2023 €2.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά προγραμμάτων

τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία αρχείου δοτών και για τη λειτουργία του

Συμβουλίου.

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - €2.000 (2020- €2.000)

Για τα έτη 2022 €2.000 και 2023 €2.000.

1. Άρθρο 03854 - Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες /Αποθεματικό - €2.000 (2020 -

€2.000)

Για τα έτη 2022 €2.000 και 2023 €2.000.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση άλλων Κεφαλαίων

και Άρθρων μετά από έγκριση του Συμβουλίου.


