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ΔΙΗΓΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΡΥΗ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΔΞΑΡΣΗΔΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ 2022 και ΜΓΠ 2022-2024 

 
 Σο Άπθπο 13 ηυν πεπί Ππολήτευρ ηηρ Υπήζηρ και διάδοζηρ 
Ναπκυηικών και Άλλυν Δξαπηηζιογόνυν Οςζιών Νόμος ηος 2000 μέσπι 2004 
ππονοεί όηι ο Πποϋπολογιζμόρ ηος ςμβοςλίος καηαηίθεηαι ζηη Βοςλή ηυν 
Ανηιπποζώπυν για έγκπιζη. 
 
2. Με βάζη ηο πιο πάνυ άπθπο, η Απσή Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν 
Κύππος ςπέβαλε ζηο Τποςπγείο Τγείαρ ηον Πποϋπολογιζμό ηος για ηο έηορ  
2022 και ηο ΜΓΠ 2022-2024 (Παπάπηημα 1) και Δπεξηγημαηικό Τπόμνημα για 
ηον Πποϋπολογιζμό (Παπάπηημα 2).  
 
3. Ο Πποϋπολογιζμόρ ηος ςμβοςλίος πποβλέπει έζοδα ζςνολικού ύτοςρ 
€2.734.000 για ηο έηορ 2022 πος πποέπσονηαι €2.500.000 από κπαηική 
σοπηγία και €234.000 από άλλερ πηγέρ.  ημειώνεηαι όηι ζηον Κπαηικό 
Πποϋπολογιζμό για ηο 2022 πεπιλαμβάνεηαι σοπηγία ππορ ηην Απσή 
Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν Κύππος ύτοςρ €2.500.000. Σο έλλειμμα ηυν 
€200.000 θα καλςθθεί είηε από ηη μη πλήπη ςλοποίηζη ηος πποϋπολογιζμού 
ηηρ Απσήρ Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν Κύππος ή/και από εξοικονομήζειρ ηος 
Πποϋπολογιζμού ηος Τποςπγείος Τγείαρ. 
 
4. Οι ζςνολικέρ Γαπάνερ ηηρ Απσήρ για ηο 2022 πποβλέπεηαι να ανέλθοςν 
ζε €2.934.000. 
 

- Ππονοούνηαι Λειτοςπγικά και άλλα έξοδα ύψοςρ €2.849.255 ζηα 
οποία πεπιλαμβάνονηαι Αποδοσέρ Πποζυπικού €897.901 και έξοδα 
Ανηιμιζθίαρ Πποέδπος (και Παπαζηάζευρ) και Μελών ςμβοςλίος 
€22.680. 

- Έπγα ζςγσπημαηοδοηούμενα από κοινοηικούρ πόποςρ €79.745. 
 

Δπίζηρ πεπιλαμβάνεηαι ππόνοια ύτοςρ €5.000 για μη πποβλεπόμενερ 
δαπάνερ και αποθεμαηικό. 

 
  

5. Δπιζημαίνεηαι όηι από ηο 2007 όλα ηα ζσεηικά ππογπάμμαηα με ηα 
ναπκυηικά και ηιρ εξαπηήζειρ όπυρ πποβλέπεηαι ζηον πεπί Ππόλητηρ ηηρ 
Υπήζηρ Ναπκυηικών και άλλυν εξαπηήζευν οςζιών (ΑΑΔΚ) Νόμος 
επισοπηγούνηαι από ηην Απσή Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν Κύππος. 
 
6. Σο Τποςπγείο Οικονομικών ζςμθυνεί με ηον πποηεινόμενο 
Πποϋπολογιζμό και έσοςν ενζυμαηυθεί οι ειζηγήζειρ ηος. 
 



7. Ο πποςπολογιζμόρ ηηρ Απσήρ Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν Κύππος 
εγκπίθηκε από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο ζηη ζςνεδπία ηος ημεπομηνίαρ 
26/1/2022 
 
  

8. Σσνημμένα αποζηέλλεηαι Νομοζτέδιο με ηίηλο «Νόμος ποσ προβλέπει για 
ηον Προϋπολογιζμό ηηρ Απσήρ Ανηιμεηώπιζηρ Δξαπηήζευν Κύππος για ηο 
Οικονομικό έηος ποσ λήγει ηην ηριακοζηή πρώηη Γεκεμβρίοσ ηοσ έηοσς δύο 
τιλιάδες είκοζι δύο» με ηην παράκληζη όπφς υηθιζηεί ζε Νόμο από ηη Βοσλή 
ηφν Ανηιπροζώπφν. 
 

 
 
         ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 
          ΛΔΤΚΩΙΑ 
 
 
 
 
31 Ιανοςαπίος 2022 
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