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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02000 – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02001 – Μισθοδοσία Αξιωματούχων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €104.000 που προορίζονται 

να καλύψουν την αμοιβή των Ειδικών Συμβούλων-Συνεργατών του Υπουργού. 

(Άρθρο 02007.2 «Πολιτικοί Διορισμοί») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους  €1.100.000  

για σκοπούς ενοικίασης κτιρίου που θα στεγάσει το Υπουργείο Εξωτερικών κατά την διάρκεια 

των εργασιών ανακαίνισης του κεντρικού κτιρίου και των επιμέρους κτιρίων καθώς  και του 

περιβάλλοντα χώρου. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €72.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας:  

  

1. Των διευθύνσεων των κεντρικών γραφείων του Υπουργείου. 

2. Δράσεων οικονομικής διπλωματίας, οι οποίες αφορούν την ενίσχυση του 

δικτύου επαφών και της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με 

φορείς της Κύπρου, αλλά και από το εξωτερικό, που σχετίζονται με το 

δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό τομέα, με απώτερο σκοπό την 

αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Κύπρου 

στο εξωτερικό. 

3. Διάφορα άλλα έξοδα φιλοξενίας. 

 (Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03300 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03301 – Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται  €245.000 για κάλυψη διαφόρων εξόδων 

συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακόμισης για την προσωρινή μεταστέγαση του 

ΥΠΕΞ, λόγω ανακαίνισης.  

(Άρθρο 03319.2 «Δευτερεύοντα Έργα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 –ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €13.500 που 

προορίζονται να καλύψουν δαπάνες για εκπαίδευση λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών.  

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση»)    

                      

Υποομάδα Δαπανών 03520 – Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: 

 

(α)  €45.000 που προορίζονται, να καλύψουν τις δαπάνες για την άσκηση Αργοναύτης για την 

υλοποίηση Σχεδίων ΠΣΕΑ ΥΠΕΞ,  για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται 

στην Κύπρο κάθε Μάρτιο (μήνας Γαλλοφωνίας), μέσα στα πλαίσια της ενεργούς συμμετοχής 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, καθώς επίσης και για τη 

διοργάνωση διαφόρων άλλων συνεδρίων/σεμιναρίων ή εκδηλώσεων στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03521.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο») 

 

(β)  €567.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες: 

1. Επισκέψεις Υπουργού Εξωτερικών σε χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε καθώς και σε 

χώρες εκτός Ε.Ε. 

2. Συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στις επισκέψεις του στο εξωτερικό. 

3. Αποστολή στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). 

4. Επισκέψεις Γενικού Διευθυντή  και άλλων Λειτουργών του Υπουργείου στο 

εξωτερικό.  

5. Συνοδεία Υπουργών σε ξένες χώρες από Λειτουργούς του Υπουργείου 

Εξωτερικών. 

6. Αποστολές στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Ε.Ε.). 

7. Αποστολές σε Ισλαμικές χώρες. 

8. Επισκέψεις Πρέσβεων σε χώρες της διαπίστευσής τους. 

9. Διπλωματικές αποστολές στις διασκέψεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια 

και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Α.Σ.Ε.). 

10. Επισκέψεις λειτουργών άλλων Υπουργείων/Υπηρεσιών για ενίσχυση του έργου 

του Υπουργείου Εξωτερικών. 

11. Επισκέψεις Λειτουργών του Υπουργείου καθώς και Λειτουργών άλλων 

Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών προς τις Διπλωματικές Αποστολές, για 

σκοπούς συντήρησης των ιδιόκτητων κτιρίων ή και αγοράς νέων κτιρίων, 

καθώς επίσης και τις επισκέψεις για σκοπούς ασφάλειας σύμφωνα με την 

Επιτροπή Ασφάλειας κτιρίων. 

12. Άλλες αποστολές του Δ/ντή Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και λειτουργών του 

Λογιστηρίου. 

(Άρθρο 03531.2 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις:  

 

(α) €151.200 που προορίζονται να καλύψουν την αντιμισθία των πιο κάτω λειτουργών που 

είναι αποσπασμένοι στο ΥΠΕΞ από οργανισμούς δημοσίου δικαίου: 

  

1. Ενός λειτουργού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για €48.600    

2. Ενός λειτουργού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για €28.800    

3. Δυο λειτουργών του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων για €73.800    

(Άρθρο 03581.2 «Αντιμισθία») 

 

(β)  €200.175 που προορίζονται να καλύψουν: 

 

 € 

1. Την ανανέωση/καταχώρηση ονομάτων στον τομέα ανώτατου 

επιπέδου eu domain name από το ελληνικό γραφείο Forthnet SA. 

36.000 

2. Την αντιμισθία ενός συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),  

για επεξεργασία νομικών κειμένων (σχέδια, Νόμων και 

Κανονισμών) που σχετίζονται με τις θαλάσσιες Ζώνες, καθώς και 

την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

37.800 

3. Αγορά Υπηρεσιών : α) για το Τμήμα Αρχείου και Επικοινωνιών 

του Υπουργείου ειδικά σε θέματα ασφαλείας Η/Υ,  β) για το 

Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων με σκοπό την καταγραφή των Αρχών 

Λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της ΚΔ, 

γ) για διάφορες ανάγκες που αφορούν τις εξελίξεις στην περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου, δ) για κάλυψη δαπάνης που αφορά τη 

μίσθωση υπηρεσιών δύο νομικών συμβούλων με σκοπό τη 

διαχείριση διεθνών συμβατικών κειμένων (Απ.Υπ.Συμβ. ημερ. 

25/11/2020) 

126.375 

Σύνολο 200.175 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04000 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04080 – Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €2.000.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τις διάφορες δαπάνες του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, 

περιλαμβανομένης της αντιμισθίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τους μισθούς του 

προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα, την αγορά εξοπλισμού, και των εξόδων προώθησης 

επενδύσεων. Ο εν λόγω Οργανισμός με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 

24/06/2020 έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο 

Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

(Άρθρο 04108.2 «Συνεισφορά προς τον Κυπριακό Οργανισμό Προσέλκυσης Επενδύσεων»)  
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04150 – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04151 – Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: 

 

(α) €6.300.000 που προορίζονται να καλύψουν τις ετήσιες συνδρομές της Κύπρου στους πιο 

κάτω Οργανισμούς/Συνδέσμους/Ιδρύματα κλπ. 
 

 

€ € 

Α. Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στους  

  

 

Προϋπολογισμούς Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: 

  1. United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF) 25.000  

2. United Nations Interim Force in Lebanon (UNFIL) 120.000  

3.   United Nations Mission for the Referendum in Western     

Sahara (MINURSO) 

 

25.000 

 

4. United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) 80.000  

5. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) 15.000  

6. United Nations Organisation Stabilization Mission in the     

Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) 

 

350.000 

 

7. United Nations Interim Administration Mission in Kosovo         

(UNMIK) 

20.000  

8. African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur    

(UNAMID) 

300.000  

9. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization   

Mission in Mali (MINUSMA) 

400.000  

10. United Nations Support Office in Somalia (UNSOS) 300.000  

11. United Nations Multidimensional Integrated Stabilization 

Mission in the Central African Republic (MINUSCA)  

300.000  

12. 

 

13.  

 

14. 

United Nations Mission in the Republic of South Sudan  

(UNMISS)  

United Nations Mission for Justice Support in Haiti 

(MINUJUSTH) 

Διάφορες άλλες ειρηνευτικές αποστολές                             

450.000 

 

50.000 

 

       200.000 

 

 

 

 

 

2.635.000 

 

 

 

  Β. Υποχρεωτικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Διεθνείς και  

  

 

 άλλους Οργανισμούς: 

  1.  International Residual Mechanism for Criminal Tribunals  

(IRMCT) 

40.000  

2. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons   (OPCW) 30.000  

3. International Criminal Court (ICC) 110.000  

4. Permanent Court of Arbitration (PCA) 2.000  

5. International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) 7.000  
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6. International Seabed Authority (ISA) 4.000  

7. Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation   

(CTBTO) 

50.000  

8. International Institute for the Unification of Private Law  

(UNIDROIT) 

 

13.000 

 

9. Hague Conference on Private International Law (HCCH) 7.000  

10. Asia-African Legal Consultative Organisation (AALCO) 8.000  

11. Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 80.000  

12. The Joint Office for Commonwealth Permanent Missions   to the 

United Nations (Small States) 

4.000  

13. Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) 700  

14. Biological Weapons Convention (BWC) 700  

15. Anti-Personnel Landmines Convention (APLC) 300  

16. 

17. 

Convention on Cluster Munitions (CCM) 

International Humanitarian Fact-Finding Commission    (IHFFC) 

200 

200 

 

18. Arms Trade Treaty (ATT) 4.000  

19. 

20. 

Bureau of International Expositions (BIE) 

European Center of Excellence for Countering Hybrid Threads  

12.000 

         30.000 

 

21. Συνεισφορές αναφορικά με το εθνικό σχέδιο δράσης «Γυναίκες, 

Ειρήνη και Ασφάλεια» 

50.000 

 

 

22. Διάφορες άλλες συνεισφορές  50.000 503.100 

    Γ. Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό 

  

 

Ηνωμένων Εθνών: 

  1. United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) 30.000  

2. International Committee of the Red Cross (ICRC) 30.000  

3. Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights (OHCHR) 

30.000  

4. United Nations Relief and Works Agency for Palestine  Refugees 

in the Near East (UNRWA) 

20.000  

5. United Nations Entity for Gender Equality and the     

Empowerment of Women (UN Women) 

10.000  

6. Implementation Support Unit (ISU) Ottawa Convention 5.000  

7. United Nations Population Fund (UNFPA) 10.000 135.000 

    Δ. Εθελοντικές συνεισφορές της Δημοκρατίας σε Οργανισμούς 

  

 

και Ιδρύματα: 

  1. The Hague Academy of International Law (HAIL) 3.000  

2. Asia-Europe Foundation (ASEF) 5.000  

3. College of Europe  20.000  

4. The European Institute  5.000  

5. Anna Lindh Foundation  10.000  

6. Union for the Mediterranean (UfM) 10.000  
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7. Διάφορες άλλες εθελοντικές συνεισφορές για τις οποίες 

ενημερώνεται εκ των υστέρων το Υπουργικό Συμβούλιο. 

797.900 850.900 

    Ε. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

  1. European Union Satellite Centre (SatCen) 20.000 

 2. European Union Institute for Security Studies (EUISS) 6.000 26.000 

    Z. Συνεισφορά της Δημοκρατίας στον Τακτικό Προϋπολογισμό 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: 

 

1.130.000 

 

1.130.000 

    H. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στην Κοινοπολιτεία:    

1. Commonwealth Secretariat 285.000  

2. Commonwealth Foundation 35.000 320.000 

Θ. Συνεισφορές της Δημοκρατίας στον Οργανισμό για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη:  

  

1. Organisation for Security and Co-operation in Europe    

     (OSCE) 220.000  

2. Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) 80.000 300.000 

    

Ι. Συνεισφορά Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης 

 

400.000 400.000 

 Σύνολο:  6.300.000 
  

     (Άρθρο 04152.2 «Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κλπ») 

  

(β) €15.600.000 που προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την Ειρηνευτική 

Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ως ακολούθως: 

        € 

1. Κυβερνητική εθελοντική συνεισφορά       15.500.000 

2. Διάφορα 100.000 

 Σύνολο:        15.600.000 

(Άρθρο 04153.2 «Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο») 

 

(γ)  €9.757.000 προορίζονται να καλύψουν δαπάνες που αφορούν την παροχή ανθρωπιστικής 

βοήθειας : 

 

  € 

1. σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, σύμφωνα με Απόφαση του 

Υ.Σ με Αρ. 61.137 και ημερομηνίας 16/11/2004 

5.500.000 

2. στο Λίβανο μετά την καταστροφική έκρηξη στη Βηρυτό στις 

4/8/2020. Η βοήθεια θα παραχωρηθεί σε είδος με βάση Απ.Υ.Σ. 

ημερ. 25/11/2020. 

 

4.257.000 

 Σύνολο: 9.757.000 

 

 (Άρθρο 04158.2 «Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας») 
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Υποομάδα Δαπανών 04185 – Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €6.000.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις υποχρεωτικές συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο 

African peace facility καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και στην 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB European Investment Bank) συνολικού ποσού 

€5.505.000. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) αποτελεί το κύριο μέσο παροχής 

κοινοτικής βοήθειας υπέρ της συνεργασίας για την ανάπτυξη των χωρών της Αφρικής, της 

Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες ΑΚΕ), καθώς και των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών 

(ΥΧΕ).   

Επίσης περιλαμβάνεται ποσό ύψους €50.000 για προγράμματα υποτροφιών, ποσό €45.000 για 

οικονομική βοήθεια στην Πρεσβεία Παλαιστίνης και ποσό €400.000 για διμερή αναπτυξιακά 

προγράμματα.   

(Άρθρο 04186.3 «Παροχή Αναπτυξιακής Τεχνικής και Άλλης Βοήθειας προς Ξένες 

Χώρες») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 – ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08001 – Κυβερνητικά Γραφεία 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €3.100.000 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, και του 

περιβάλλοντα χώρου. Σημειώνεται ότι ποσό €3.000.000 έχει μεταφερθεί από τον προϋπολογισμό 

του 2020 αφού η έναρξη του έργου αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και 

αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το 2022. 

(Άρθρο 08004.3  «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων»)  

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων   

 

 ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03001 - Οδοιπορικά 

  

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €941 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή κατά αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών στον Γενικό 

Γραμματέα της Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

(Άρθρο 03004.2 «Επίδομα κατ’ αποκοπή») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €535 που 

προορίζονται να καλύψουν την καταβολή επιδόματος τηλεφώνου στον Γενικό Γραμματέα της 

Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. 

(Άρθρο 03022.2 «Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €157.500 που προορίζονται να 

καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 5 επιστημονικών συνεργατών (προς 

€31.500 τον καθένα), στα πλαίσια της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 –  Μόνιμη Γραμματεία Τριμερών  Μηχανισμών Συνεργασίας  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

  

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €75.000 που προορίζονται να 

καλύψουν την ενοικίαση γραφείων για την φιλοξενία της Γραμματείας στην Κύπρο. 

(Άρθρο 03025.2 «Ενοίκια») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΡΕΥΝΕΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €94.500 που προορίζονται να 

καλύψουν την αντιμισθία υποστηρικτικού προσωπικού 3 επιστημονικών συνεργατών (προς 

€31.500 τον καθένα), στα πλαίσια της λειτουργίας Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών 

Μηχανισμών Συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής. 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 71 – Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 05000 – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 05850 – Άλλα Έργα και Σχέδια 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €10 που 

προορίζονται να καλύψουν την δαπάνη για έργα, τα οποία εκτελούνται σε Διπλωματικές 

Αποστολές της ΚΔ στο εξωτερικό για σκοπούς εναρμόνισης των εγκαταστάσεών τους, με τις 

απαιτήσεις Σένγκεν. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και όλα τα παρεμφερή έξοδα όπως έξοδα 

συντήρησης, έξοδα ταξιδιών, μισθοί, εξοπλισμός, αναλώσιμα κλπ. Οι δράσεις υποβάλλονται 

για έγκριση στην ΕΕ για σκοπούς συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται σε 90%για τα έργα και σε 100% για τις λειτουργικές 

δαπάνες.  

(Άρθρο 05851.3 «Άλλες Δαπάνες»)  
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 00 – Κεντρικά Γραφεία 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02100 – ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

 

Υποομάδα Δαπανών 02101 – Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €329.332 που προορίζονται 

να καλύψουν τα ακόλουθα:  

1. Μισθοδοσία προσώπων που προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε 

διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για άσκηση καθηκόντων 

που εξομοιώνονται με διπλωματικά, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου με αρ. 84.432 ημερ. 7/3/2018 όπου και καθορίζεται η σχετική διαδικασία 

πρόσληψης. 

2. Πρόνοια  που αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών μισθών του έκτακτου 

προσωπικού που απασχολείται για καθορισμένη περίοδο και/ή για εποχιακές ανάγκες 

καθώς και των εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου.  

(Άρθρο 02106.2 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»)   

 

Υποομάδα Δαπανών 02220 – Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €900.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τη δαπάνη για παροχή εκπαιδευτικού επιδόματος για τα τέκνα των υπαλλήλων 

που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, στα πλαίσια του σχετικού Σχεδίου, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του Κανονισμού 20, των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί 

Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2006.  

(Άρθρο 02222.2 «Εκπαιδευτικό Επίδομα») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 08000 –ΑΝΕΓΕΡΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

Υποομάδα Δαπανών 08150 – Κτίρια στο Εξωτερικό 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.950.000 

που προορίζονται να καλύψουν τη δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τα ταξίδια) 

για τη συνέχιση των ενεργειών εξασφάλισης νέων κτιρίων και τη βελτίωση των υφισταμένων, 

για τις ανάγκες του Υπουργείου στο εξωτερικό. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται πρόνοια για 

αγορά/ανέγερση κτιρίων καθώς και πρόνοια για επιδιορθώσεις (Πρεσβεία της Δημοκρατίας 

στη ΜΑΕΕ, στο Παρίσι, της Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, της Πρεσβείας Ουάσιγκτον, της 

Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Γενεύη, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Νέα  Υόρκη, και 

άλλες Διπλωματικές Αποστολές). Ποσό ύψους €1.450.000 μεταφέρθηκε από τον 

προϋπολογισμό του 2020 από αναβολές που προέκυψαν για διάφορα έργα λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

(Άρθρο 08151.3 «Ανέγερση Κτιρίων στο Εξωτερικό») 

 

               

 Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 10 – Κοινές Υπηρεσίες 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €260.000 

που προορίζονται να καλύψουν: 
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(α)  τις απολαβές του εντόπιου γραφειακού προσωπικού, που ενδεχομένως να προσληφθεί σε 

πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ως επίσης και 

για κάλυψη εποχιακών αναγκών των Πρεσβειών Μόσχας, Κίεβου, Βηρυτού και Γενικού 

Προξενείου Πετρούπολης και  άλλων Διπλωματικών Αποστολών για έκδοση θεωρήσεων 

εισόδου και 

 (β)  τα φιλοδωρήματα του εντόπιου προσωπικού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 (γ) €570.000 που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές του υπηρετικού προσωπικού των 

πρεσβευτικών κατοικιών. Το ύψος της δαπάνης κατά πρεσβεία καθορίζεται με βάση την 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εξωτερικών με αρ. 32/2018 ημερ. 21/11/2018.  

(Άρθρο 02704.2 «Εντόπιο Υπηρετικό Προσωπικό») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03000 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03020 – Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους:  

 

(α)  €540.000 για τη δημιουργία τριών νέων διπλωματικών αποστολών, στο Μπαχρέιν, 

Αιθιοπία και στην Αργεντινή.. 

(Άρθρο 03040. 2 «Ίδρυση Νέων Γραφείων στο Εξωτερικό») 

 

(β) €166.500 που προορίζονται να καλύψουν τα ακόλουθα: 

 

1. Καταβολή μεσιτικών και άλλων δικαιωμάτων, για την εξεύρεση 

κατοικίας στο εξωτερικό που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι 

υπάλληλοι, που μετατίθενται στο εξωτερικό, όπως προνοείται και 

στο Σχέδιο Επιδόματος Ενοικίου Εξωτερικού. 

2. Καταβολή δικαιωμάτων περιλαμβανομένων των μεσιτικών, στις 

περιπτώσεις ενοικιάσεως νέων οικημάτων, για σκοπούς 

μεταστέγασης των Γραφείων των Πρεσβειών/ Πρεσβευτικών 

κατοικιών. 

3. Έξοδα μεταστέγασης/μεταφορικά από μια διπλωματική αποστολή σε 

άλλη, που προκύπτουν από την ενοικίαση νέου οικήματος. 

4. Έκτακτα έξοδα που προκύπτουν, κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους για εκτέλεση επειγουσών εργασιών συντήρησης και 

επιδιόρθωσης κτιρίων και εξοπλισμού, στα ιδιόκτητα / 

ενοικιαζόμενα κτίρια των διπλωματικών αποστολών της 

Δημοκρατίας στο εξωτερικό, για τα οποία δεν μπορεί να γίνει εκ των 

προτέρων πρόβλεψη. 

5. Αγορά σημαιών ξένων χωρών, για κάλυψη αναγκών του Υπουργείου 

και διπλωματικών αποστολών σε σχέση με επισκέψεις 

προσωπικοτήτων. 

6. Δαπάνες για πρόσληψη μεταφραστή, για τις συνεντεύξεις για έκδοση 

θεωρήσεων εισόδου σύμφωνα με έγκριση του Υπουργείου 

Οικονομικών με αρ. φακ.13.23.002.17.02 και ημερ. 23.5.2005. 

7. Δαπάνη για μεταφορά /αποστολή εξοπλισμού σε διπλωματικές 

αποστολές στο εξωτερικό. 

8. Κάλυψη του κόστους έκδοσης διπλωματικών διαβατηρίων για όλους 

τους δικαιούχους (διπλωμάτες και αξιωματούχοι της Κυπριακής 

Δημοκρατίας). 
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9. Διάφορα άλλα έξοδα που τυχόν να προκύψουν, κατά την διάρκεια 

του έτους και που αφορούν τις διπλωματικές αποστολές στο 

εξωτερικό. 

(Άρθρο 03049.2 «Διάφορα») 

 

Υποομάδα Δαπανών 03100 – Άλλα Λειτουργικά Έξοδα   

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις: 

 

(α) €553.500 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα μεταθέσεων λειτουργών του 

Υπουργείου ή και Λειτουργών άλλων Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών που 

αποσπούνται/μετατίθενται στο Υπουργείο Εξωτερικών, από και προς το εξωτερικό, σύμφωνα 

με την ισχύουσα Νομοθεσία/Κανονισμούς. Επίσης περιλαμβάνονται έξοδα αεροπορικών 

εισιτηρίων των μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας για μετάβασή τους από τη χώρα στην οποία 

υπηρετούν στην Κύπρο, λόγω απουσίας με άδεια (Απόφαση Υ.Σ με Αρ. 86.650 και                        

ημερ. 17/01/2019). 

(Άρθρο 03105.2 «Μεταθέσεις Λειτουργών από και προς το Εξωτερικό») 

 

 

(β) €315.000 που προορίζονται να καλύψουν τα έξοδα φιλοξενίας των διπλωματικών 

αποστολών ως ακολούθως: 

  

1. Φιλοξενία από διπλωματικούς λειτουργούς και λειτουργούς του Γραφείου  

Τύπου στις διπλωματικές αποστολές. 

2. Επίσημες δεξιώσεις για την ημέρα της Ανεξαρτησίας (1
η
 Οκτωβρίου). 

3. Συμμετοχή σε πολιτιστικές  εκδηλώσεις που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συμμετέχει η Κυπριακή Διπλωματική Αποστολή. 

4. Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις στα πλαίσια του μήνα 

Γαλλοφωνίας που διεξάγονται στις διπλωματικές αποστολές.  

5. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας των αποσπασμένων λειτουργών άλλων 

Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, εκτός του Υπουργείου Εξωτερικών 

που υπηρετούν στην Μ.Α. Βρυξελλών. 

6. Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας αναφορικά με δράσεις πολιτιστικής 

διπλωματίας, για προώθηση του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας στο 

εξωτερικό, εστιάζοντας περισσότερο στον πολιτισμό, στην ανταλλαγή 

απόψεων, στη βελτίωση της γνώσης άλλων πολιτισμών, στην 

εξισορρόπηση διαφορών που η κλασική διπλωματία δεν μπορεί να λύσει.   

7. Κάλυψη άλλων εξόδων φιλοξενίας. 

(Άρθρο 03114.2 «Φιλοξενία») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03500 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ,  

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Υποομάδα Δαπανών 03501 – Εκπαίδευση Προσωπικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή, περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €15.300 που προορίζονται 

να καλύψουν τις δαπάνες εκμάθησης ξένων γλωσσών στο διπλωματικό προσωπικό του 

Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το σχετικό Σχέδιο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών. 

(Άρθρο 03502.2 «Εντόπια Εκπαίδευση») 
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ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03550 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ  

 

Υποομάδα Δαπανών 03580 – Σύμβαση Υπηρεσιών  

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €281.700 

που προορίζονται να καλύψουν τις ακόλουθες δαπάνες : 

  € 

1. Απολαβές του Πρέσβη στην Αθήνα (περιλαμβανομένων των συνεισφορών 

στα ταμεία Κ.Α., Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

καθώς επίσης και του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού)  

      125.550 

     

       

2. 

 

 

3. 

Απολαβές του Πρέσβη στην Αγία Έδρα (περιλαμβανομένων των 

συνεισφορών στα ταμεία Κ.Α., Πλεονάζοντος Προσωπικού και Ταμείο 

Κοινωνικής Συνοχής καθώς επίσης και του Γενικού Επιδόματος Εξωτερικού) 

Μίσθωση Υπηρεσιών από την Πρεσβεία της ΚΔ στην Ουάσιγκτον για 

ενίσχυση πρόσβασης  στο Κογκρέσο.   

 

129.150 

 

 

27.000 

 Σύνολο: 281.700 

(Άρθρο 03583.2 «Αγορά Υπηρεσιών») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 03650 – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

Υποομάδα Δαπανών 03700 – Εκστρατείες Διαφώτισης  
 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €400.000 που προορίζονται 

να καλύψουν τις δαπάνες διαφώτισης, προβολής των δράσεων και του έργου του Υπουργείου 

Εξωτερικών και εν γένει των συμφερόντων της Κύπρου συμπεριλαμβανομένων και των 

οικονομικών, όπως και προώθησης των στόχων της επικοινωνιακής πολιτικής του Υπουργείου. 

Καλύπτονται επίσης δαπάνες για πολιτιστικές δράσεις, καθώς και δράσεις, εκδηλώσεις που 

αποσκοπούν στη διαφώτιση/προβολή  της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(Άρθρο 03701.2 «Διαφώτιση») 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 04300 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

 

Υποομάδα Δαπανών 04380 – Παροχές Υγείας 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €700.000 που προορίζονται 

να καλύψουν δαπάνες για θεραπεία κυπρίων δημοσίων υπαλλήλων και άλλων δικαιούχων που 

εργάζονται σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 04384.2 «Περίθαλψη Κυβερνητικών Υπαλλήλων στο Εξωτερικό») 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 06100 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  
 

Υποομάδα Δαπανών 06220 – Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ζημιές από τη μετατροπή ξένου συναλλάγματος των 

διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό.  

(Άρθρο 06224.2 «Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 11 – Υπάτη Αρμοστεία Λονδίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €600.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές ενός (1) λογιστή, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, εννέα (9) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1)  γραφέα για ειδικά καθήκοντα 

διαφώτισης, ενός (1) λογιστικού γραφέα, ενός (1) γραφέα συντηρητή και δύο (2) 

οδηγών/κλητήρων. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 12 – Πρεσβεία Ουάσιγκτων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €283.867 

που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως,  τεσσάρων (4) 

γραφέων/δακτυλογράφων  και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 13 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και Γενικό Προξενείο 

Νέας  Υόρκης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €770.000  

που προορίζονται να καλύψουν τις απολαβές δύο (2) ιδιαιτέρων γραμματέων, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, πέντε (5) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου, ενός 

(1) συμβούλου τύπου,  ενός (1) κλητήρα/φρουρού και δύο (2) οδηγών/κλητήρων.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 14 – Πρεσβεία Αθηνών και Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €450.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

προϊστάμενου λογιστηρίου, εννέα (9) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) προξενικού 

λειτουργού, δύο (2) κοινωνικών λειτουργών,  μιας (1) τηλεφωνήτριας, ενός (1) κλητήρα και 

δύο (2) οδηγούς/κλητήρες για την Πρεσβεία Αθηνών, καθώς και ενός (1) βοηθού προξενικού 

λειτουργού, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) κλητήρα/γραφέα για το Γενικό 

Προξενείο  Θεσσαλονίκης. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 – Πρεσβεία Βερολίνου  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €320.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων, ενός (1) οδηγού/κλητήρα και ενός (1) λειτουργού για 

θέματα υγείας που προσλήφθηκε με όρους επιτόπιου προσωπικού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 17 – Πρεσβεία Καΐρου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €70.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, τριών (3) 

γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού και ενός (1) κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 18 – Πρεσβεία Μόσχας, Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης,  

Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €691.350 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, τριών (3) γραφέων/δακτυλογράφων,  δύο (2) προξενικών λειτουργών, 

έξι (6) βοηθών προξενικών λειτουργών και δύο (2) οδηγών/κλητήρων, οι οποίοι υπηρετούν 

στην πρεσβεία της Μόσχας. 

 

Επίσης, προορίζουν να καλύψουν τις απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας  γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός  (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) προξενικού λειτουργού, δύο 

(2) βοηθών προξενικών λειτουργών και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα οι οποίοι υπηρετούν στο 

Γενικό Προξενείο Αγίας Πετρούπολης. 

  

Επίσης, προορίζεται να καλύψει τις απολαβές δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων. 

Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για πρόσληψη ενός (1) Βοηθού Προξενικού Λειτουργού και 

ενός (1) κλητήρα για κάθε Προξενείο (Προξενείο Κρασνοτάρ, Αικατερίνμπουργκ και Σαμάρα), 

η λειτουργία των οποίων εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 68.379 

και ημερομηνία 11.2.2009.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 19 – Πρεσβεία Παρισίων 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €569.095 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου, ενός (1) 

Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου στην UNESCO και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 20 – Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €1.604.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, ενός (1) λογιστή, μιας (1) ιδιαιτέρας 

γραμματέως, δώδεκα (12) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) βοηθού λειτουργού τύπου, ενός 

(1) βοηθού τεχνικού, τεσσάρων (4) οδηγών/κλητήρων, πέντε (5) Λειτουργών/Συνεργατών, 

ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, ενός (1) 

Λειτουργού/Συνεργάτη ως εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενός (1) 

λειτουργού/συνεργάτη για το Υπουργείο Οικονομικών, ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη για το 

Υπουργείο Υγείας, ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη για το Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ενός (1) λειτουργού περιβάλλοντος, δύο (2) λειτουργών/συνεργατών 

Καινοτομίας και Έρευνας και ενός (1) λειτουργού/συνεργάτη Αλιείας και Θαλάσσιων 

Ερευνών.   

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 21 – Αντιπροσωπεία Γενεύης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €475.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

γραφέα με ειδικά καθήκοντα, ενός (1) λειτουργού για διοικητικά/ λογιστικά καθήκοντα, ενός 

(1) επιστημονικού συνεργάτη και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 22 – Πρεσβεία Βελιγραδίου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €71.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 
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γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού/ μεταφραστή/τριας και ενός 

(1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 24 – Αντιπροσωπεία Στρασβούργου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €180.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές δύο(2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 25 – Υπάτη Αρμοστεία Καμπέρας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €270.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας  (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, 

τεσσάρων (4) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 26 – Ύπατη Αρμοστεία Νέο Δελχί 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €82.682 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

γραφέα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) οδηγού, ενός (1) κλητήρα και ενός 

(1) βοηθού γραφείου.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 28 – Πρεσβεία Δαμασκού 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €20.000 που 

προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές ενός (1) γραφέα/  δακτυλογράφου και ενός (1) 

οδηγού.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 29 – Πρεσβεία Ρώμης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €310.000 

που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 30 – Πρεσβεία Πεκίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €167.000 

που προορίζονται να καλύψουν ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού 

λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 31 – Πρεσβεία Τριπόλεως 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €80.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

λειτουργού με ειδικά καθήκοντα (Αραβόφωνος με προξενικά καθήκοντα) και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 32 – Πρεσβεία Βιέννης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €303.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ακόλουθου τύπου και ενός 

(1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 33 – Πρεσβεία Πράγας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €90.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα και ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου.   

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 34 – Πρεσβεία Τεχεράνης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €110.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή/τριας 

και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 35 – Πρεσβεία Μαδρίτης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €296.097 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό». 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 36 – Πρεσβεία Βουδαπέστης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €96.800 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1702 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

425 
 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 37 – Πρεσβεία Σόφιας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €60.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 38 – Πρεσβεία Τελ Αβίβ και Γραφείο Εκπροσώπησης Κ.Δ.              

στη  Ραμάλα 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  –  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €467.440 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

Λειτουργού Τύπου, ενός (1) προξενικού υπαλλήλου, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων και 

ενός (1) οδηγού/κλητήρα για την Πρεσβεία Τελ Αβίβ και ενός (1) προξενικού υπαλλήλου, δύο 

(2) γραφέων/δακτυλογράφων και ενός (1) οδηγού/κλητήρα για το Γραφείο Εκπροσώπησης της 

Κ.Δ. στη Ραμάλα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 39 –Ύπατη Αρμοστεία Πραιτώριας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €72.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, δύο (2) 

γραφέων και  ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 40 – Πρεσβεία Στοκχόλμης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700  – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €200.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου, ενός (1) συμβούλου τύπου, και ενός 

(1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 41 – Ύπατη Αρμοστεία Οττάβα   

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €195.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως  ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 42 – Πρεσβεία Χάγης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €335.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα /λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) συμβούλου τύπου και ενός 

(1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 43 – Πρεσβεία Δουβλίνου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €214.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. (Άρθρο 02702.2 

«Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 44 – Πρεσβεία Ελσίνκι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €234.492 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, δύο (2) γραφέων, ενός (1) γραφέα/μεταφραστή και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 45 – Πρεσβεία Λισαβόνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €87.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

γραφέα και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 46 – Πρεσβεία Κοπεγχάγης 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €274.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές  μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/βοηθού τύπου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 48 –  Πρεσβεία Βηρυτού  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €265.060 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

ανώτερου γραφέα, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων,  ενός (1) τηλεφωνητή/γραφέα, ενός (1) 

λειτουργού για θέματα τύπου/προξενικά και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 49 – Πρεσβεία Βαρσοβίας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €180.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, μιας (1) 

γραμματέως/δακτυλογράφου, ενός (1) αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) 

γραφέα/μεταφραστή/τριας και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 50 – Πρεσβεία Ντόχας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα /δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 52 – Πρεσβεία Βουκουρέστι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 53 – Πρεσβεία  Μπρατισλάβας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €150.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα / λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 54 – Πρεσβεία Αμμάν 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €82.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

γραφέα/δακτυλογράφου,  ενός (1) βοηθού προξενικού λειτουργού και ενός (1) 

οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 61 – Πρεσβεία Κιέβου 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €176.200 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα / λογιστή, δύο (2) γραφέων/δακτυλογράφων, ενός (1) ανώτερου γραφέα και ενός 

(1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 62 – Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €215.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου, ενός (1) βοηθού προξενικού 

λειτουργού και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 64 – Πρεσβεία Αβάνας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €35.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα. 

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 65 – Πρεσβεία Μπραζίλιας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €55.000 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 66 – Πρεσβεία Αγίας Έδρας 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €218.696 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

γραφέα/μεταφραστή/στριας και ενός (1) οδηγού/υπεύθυνου ασφάλειας.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 67 – Πρεσβεία Μουσκάτ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα/δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 68 – Πρεσβεία Κουβέιτ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €100.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 69 – Πρεσβεία Ριάντ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €78.441 που 

προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές μιας (1) ιδιαιτέρας γραμματέως, ενός (1) 

αρχειοφύλακα/λογιστή, ενός (1) γραφέα / δακτυλογράφου και ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 
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Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 72 – Πρεσβεία Τόκυο 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 02700 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Υποομάδα Δαπανών 02701 – Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού 

 

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πιστώσεις ύψους €170.000 

που προορίζονται να καλύψουν τις ολικές απολαβές, τριών (3) γραφέων/ δακτυλογράφων και 

ενός (1) οδηγού/κλητήρα.  

(Άρθρο 02702.2 «Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό») 

 

 




