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24 Ιουνίου 2020                                                        
 
 
Κύριο  
Νικο Νουρή 
Υπουργό Εσωτερικών 
 
 
Έντιμε Κύριε Υπουργέ, 

 
 
 
 
 

 
 

Έχω την τιμή να σας υποβάλω την Ετήσια Έκθεση και τις Οικονομικές Καταστάσεις 
του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το χρόνο που έληξε στις 
31/12/2018, καθώς επίσης και την Έκθεση της Εταιρείας HMI & PARTNERS LTD 
που διενήργησε τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων. 
  
Η Έκθεση αυτή και οι Λογαριασμοί Χρήσεως σας υποβάλλονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου 42/80, Άρθρα 
27(2), 27(3) και 28(1). 
 
Η Έκθεση αναφέρεται στην πολιτική, τις δραστηριότητες καθώς στα στεγαστικά 
σχέδια που προωθήθηκαν για ανάπτυξη το 2018. 
 
Με βασικό γνώμονα το λόγο ίδρυσης και λειτουργίας του Οργανισμού που δεν είναι 
άλλως από την παροχή στέγης σε προσιτές τιμές στα νοικοκυριά χαμηλού και 
μετρίου εισοδήματος το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται πολιτικές που θα του 
επιτρέψουν να αυξήσει την προσφορά του έτσι που να ανταποκριθεί κατά το δυνατόν 
αποδοτικότερα στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση. 
 
Συγκεκριμένα, αποφάσισε την επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής 180 μονάδων 
τα επόμενα 3 χρόνια σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. 
 
Παράλληλα, μετά από την απόφαση της Κυβέρνησης να ενισχύσει οικονομικά τον 
Οργανισμό με ποσό €75.000 για κάθε νέα πολιτογράφηση που δίδεται μέσα στα 
πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, με σκοπό την ενίσχυση της 
στεγαστικής πολιτικής επεξεργαζόμαστε σχέδιο για ανέγερση οικιστικών μονάδων οι 
οποίες θα προσφέρονται για ενοικίαση σε άτομα και οικογένειες που αδυνατούν να 
αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. 
  
Με σκοπό την ανέγερση μονάδων για ενοικίαση, μελετούμε και τη δυνατότητα 
εξασφάλισης με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά πιστωτικά 
ιδρύματα. 
 
Η απόφαση της Κυβέρνησης να αναθέσει στον Οργανισμό το ρόλο του Φορέα 
Διαχείρισης για σκοπούς υλοποίησης της Εντολής του Υπουργού Εσωτερικών για 
ρύθμιση της εφαρμογής των σχετικών με προσιτή κατοικία προνοιών των τοπικών 
σχεδίων διευρύνει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού και τον επιφορτίζει με περαιτέρω 
ευθύνες, για τις οποίες εργάζεται προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει μέσα στις δύσκολες συνθήκες για τον τομέα να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην προσφορά προσιτής κατοικίας. 
 
Είναι πεποίθηση τόσο δική μου όσο και των συνεργατών μου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο ότι η Κυβέρνηση και εσείς προσωπικά θα συνεχίσετε να στηρίζετε τον 
Οργανισμό και να τον περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη σας. 
 
 
Μετά τιμής, 

 
Μάριος Πελεκάνος 
Πρόεδρος Δ.Σ. 
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ΕΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 

 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ο  Οργανισμός  Ιδρύθηκε  με τον Περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης 

Νόμο Αρ. 42/80 και είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου. Υπάγεται στην αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η θητεία του Συμβουλίου είναι για 30 

μήνες. 

 
Σκοπός του Οργανισμού είναι να βοηθήσει άτομα και οικογένειες μετρίων και 

χαμηλών εισοδημάτων να αποκτήσουν τη δική τους στέγη. 

 
Με βάση το Νόμο και προκειμένου να προωθήσει την επίτευξη των σκοπών ίδρυσής 

του, ο Οργανισμός μπορεί να απαλλοτριώνει γη με σκοπό το διαχωρισμό οικοπέδων 

ή την ανέγερση κατοικιών για τη στέγαση οικογενειών με μέτρια και χαμηλά 

εισοδήματα. 

Με τα στεγαστικά του προγράμματα ο Οργανισμός επιδιώκει να προσφέρει στέγη σε 
προσιτές τιμές στα νοικοκυριά που αδυνατούν να λύσουν από μόνα τους ή μέσω του 
ιδιωτικού τομέα το στεγαστικό τους πρόβλημα. 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Συγκρότημα ΑΔΩΝΙΣ  IV, Πολεμίδια (15 κατοικίες) 
 
Μετά από παρέλευση έξι περίπου χρόνων ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως 

Γης επαναδραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή κοινωνικής στέγης. Συγκεκριμένα 

αρχές του 2018 ξεκίνησε η ανέγερση ενός έργου στα Πολεμίδια, σε γη του που έχει 

ήδη ανεγείρει 52 οικιστικές μονάδες. 

 

Το έργο περιλαμβάνει το διαχωρισμό γης συνολικού εμβαδού 32.168 τ.μ. με την 

κατασκευή όλων των υποδομών και δημόσιων δρόμων και χώρων πρασίνου και 

παράλληλα την ανέγερση 15 διώροφων κατοικιών. 

  

Οι κατοικίες είναι όλες 3 υπνοδωματίων, με προνομιούχο προσανατολισμό και θέα. Ο 

σχεδιασμός των κατοικιών βασίστηκε στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ενώ για πρώτη φορά ο Οργανισμός έχει προβεί  στην 

ασφάλεια κρυφών ελαττωμάτων. Οι τιμές πώλησης των κατοικιών κυμαίνονται 

μεταξύ €155.000 - €185.000. 
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ 
 

Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων (Σ.Σ.Μ.Α.) 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 
2 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Νόμου 42 του 1980 καθορίζει 
τους δικαιούχους του Στεγαστικού Σχεδίου Μέτρια Αμειβομένων. 
 
Τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση την τελευταία αναθεώρηση έχουν ως εξής: 
 
1. Για μονήρεις μέχρι €22.000 το χρόνο 
2. Για οικογένεια χωρίς παιδιά μέχρι €40.000 το χρόνο 

• Για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, το ετήσιο μικτό εισόδημα να 
αυξάνεται κατά €4000 για κάθε παιδί 

• Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, το ετήσιο μικτό εισόδημα 
της οικογένειας, να αυξάνεται κατά €6000 για κάθε παιδί. 

 

Για αξιολόγηση των αιτήσεων των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια 
όπως η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι στεγαστικές συνθήκες της οικογένειας, η 
σύνθεση κ.ά. 

Από τον Ιούνιο του 2013, μετά και την αναστολή της λειτουργίας του Σχεδίου 
Στέγασης Χαμηλά Αμειβομένων, ο Οργανισμός προέβη σε δραστική μείωση των 
τιμών και ξεκίνησε να προσφέρει τις ετοιμοπαράδοτες οικιστικές μονάδες μέσω του 
Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων αφού πραγματοποίησε τροποποιήσεις στο 
σχέδιο αυτό που αφορούσαν:  
 
(i) Μείωση προκαταβολής στο 10% της αξίας του ακινήτου. 
  
(ii) Το υπόλοιπο της αξίας του ακινήτου παραμένει στον Οργανισμό για όση 

περίοδο χρειάζεται ο αιτητής προκειμένου να εξασφαλίσει δάνειο από 
οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα. Η περίοδος αυτή δεν θα ξεπερνά το 70ο έτος 
του αιτητή/αγοραστή, η δε περίοδος αποπληρωμής θα καθορίζεται από την 
ηλικία του.  

 
(iii) Απαιτείται φερέγγυος εγγυητής. (Για τον εγγυητή ζητούνται στοιχεία της 

οικονομικής του κατάστασης, εισόδημα, κ.λ.π., όπως και οι υποχρεώσεις του 
έναντι τρίτων). 

 
 

(iv) Με την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας και πριν περάσει η περίοδος των τριών 
χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής του Συμβολαίου, οι αγοραστές θα 
συμβουλεύονται να αποταθούν στα διάφορα Πιστωτικά Ιδρύματα για 
αποπληρωμή του υπολοίπου και ταυτόχρονη μεταβίβαση του τίτλου στο όνομα 
τους. 

 
Ο Οργανισμός εφαρμόζοντας το Σχέδιο αυτό κατάφερε να διαθέσει το μεγαλύτερο 

μέρος  του  αποθέματος του και μέχρι το τέλος του 2018 παρέμειναν προς διάθεση 

είκοσι τέσσερις (24) οικιστικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. Οι μονάδες αποτελούνται 

από: Μία (1) ετοιμοπαράδοτη και είκοσι τρεις (23) μεταχειρισμένες. Ο λόγος αύξησης 

των μεταχειρισμένων μονάδων οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχε αδυναμία από 
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μεγάλο αριθμό αγοραστών να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις με 

αποτέλεσμα να επιστρέψουν στο Οργανισμό το ακίνητο που αγόρασαν. Οι μονάδες 

αυτές ανακαινίζονται και θα τεθούν σύντομα προς πώληση σε δικαιούχους. 

 

Ο Οργανισμός διαθέτει πρόσθετα προς πώληση δεκαέξι (16) οικόπεδα στο χωριό 

Πάχνα, επτά (7) οικόπεδα στο Πελέντρι και ένα (1) οικόπεδο στην Αργάκα. 

 

Ο τρόπος διάθεσης των  κατοικιών που ανεγείρονται τώρα μέσω του Σχεδίου 

Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων (του μοναδικού σχεδίου που υλοποιεί τώρα ο 

Οργανισμός) έχει διαφοροποιηθεί ελαφρώς. Το Συμβούλιο υιοθέτησε πέραν των 

εισοδηματικών κριτηρίων που απαιτούνται για τους δικαιούχους οικιστικών μονάδων, 

τα οποία καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, πρόσθετα κριτήρια με βάση τα 

οποία γίνεται η κατάταξη των αιτητών. Τα κριτήρια αυτά  αφορούν  τη  σύνθεση  της  

οικογένειας, τη σταθερότητα των εισοδημάτων, τη δανειο-εξοφλητική ικανότητα. 

Απαιτείται 25% της αξίας ως  προκαταβολή και κατά την παράδοση εξόφληση του 

υπολοίπου. 

 
 

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:  "ΚΟΑΓ: Κοινωνική κατοικία – 
Προκλήσεις και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πρακτική" 
 
Ο Οργανισμός  πραγματοποίησε στις 17/1/2018 ημερίδα με θέμα "ΚΟΑΓ: 
Κοινωνική κατοικία – Προκλήσεις και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πρακτική". Η 
ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών, 
Κωνσταντίνου Πετρίδη και σε αυτή ακαδημαϊκοί από Κύπρο και Ελλάδα 
παρουσίασαν τα πιο κάτω θέματα:  

• «Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης – 38 χρόνια προσφοράς 
κοινωνικής στέγης – προκλήσεις και προοπτικές», από τη Μαρία Κυριακίδου, 
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Κ.Ο.Α.Γ.  

• «Κοινωνική κατοικία, φαινόμενα γκετοποίησης και στρατηγικές 
αποτροπής», μελέτη που διενήργησαν οι καθηγητές Δρ. Σταύρος Κ. Πάρλαλης, 
Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Ψυχολογίας και Κοινωνικής 
Εργασίας, Πανεπιστήμιο Frederick, Δρ. Βύρων Ιωάννου, Επίκουρος Καθηγητής 
Πολεοδομίας, Τμήμα  Αρχιτεκτόνων   Μηχανικών,  Πανεπιστήμιο  Frederick και 
Δρ. Λώρα Νικολάου, Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επισκέπτης Ακαδημαϊκός, 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Frederick. Η παρουσίαση έγινε 
από τον Δρ. Σταύρο Κ. Πάρλαλη. 

• «Οριοθετήσεις και πεδία προσέγγισης της κοινωνικής κατοικίας» από τον 
Γαβριήλ Αμίτση καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας και αντιπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας του 
Housing Europe «Τα Εθνικά Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση».  

 
• «Πρακτικές κοινωνικής στέγασης και χρηματοδοτικά σχέδια στην Ευρώπη 

και πώς η Κύπρος μπορεί να βοηθηθεί» από τον ο κ. Cedric Van Styvendael, 
Πρόεδρο του Οργανισμού Housing Europe. 

 
 

http://www.cldc.org.cy/upload/20180117/1516197700-08852.pdf
http://www.cldc.org.cy/upload/20180117/1516197700-08852.pdf
http://www.cldc.org.cy/upload/20180117/1516198099-09048.pdf
http://www.cldc.org.cy/upload/20180117/1516198099-09048.pdf
http://www.cldc.org.cy/upload/20180117/1516198456-09226.pdf
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Ο.Α.Γ. 
 
Το Μάιο του 2018 ανατέθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών η ετοιμασία των όρων 

εντολής για τη διενέργεια μελέτης για την μεταρρύθμιση της πολιτικής για τη στέγαση 

και την ενοποίηση όλων των στεγαστικών δομών του κράτους κάτω από ένα ενιαίο 

φορέα στέγασης τον Κ.Ο.Α.Γ., όπως περιλαμβάνεται στο προεκλογικό πρόγραμμα 

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Οι όροι εντολής  

ετοιμάστηκαν και αποστάληκαν το Νοέμβριο του 2018, τόσο στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, όσο και στον Υπουργό Εσωτερικών.  

 

O K.Ο.Α.Γ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ HOUSING EUROPE 
 

Ο Οργανισμός, στις 8 Ιουνίου 2018, έγινε ομόφωνα αποδεκτός ως πλήρες μέλος 

στην «Ευρωπαϊκή Ένωση» των παρόχων κοινωνικής κατοικίας, το Housing Europe. 

Το  Housing Europe, είναι η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία παρόχων κοινωνικής κατοικίας 

με ένα δίκτυο μελών από 45 ενώσεις παρόχων κοινωνικής στέγης, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε τοπικό επίπεδο, σε 24 χώρες, με τις 19 να είναι χώρες της Ευρωπαϊκής 

ένωσης. Τα μέλη του διαχειρίζονται περί τα 11 εκ. υποστατικά που αναλογεί στο 11% 

του συνόλου των νοικοκυριών στην Ευρώπη. Η ένταξη του Κυπριακού Οργανισμού 

Αναπτύξεως Γης του προσφέρει πρόσβαση σε τεχνογνωσία, σε καλές πρακτικές που 

εφαρμόζουν άλλες χώρες, σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες και πακέτα αλλά κυρίως η 

Κύπρος να έχει ισότιμη φωνή και εκπροσώπηση στα τεκταινόμενα σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο, στον τομέα της κοινωνικής στέγης.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ 2016/679) 
 

Η Εταιρεία IBSCY LTD, μετά τη διαδικασία προσφορών, ανέλαβε την  1η φάση της 

Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων (ΕΕ 2016/679) στον Οργανισμό. Η φάση αυτή που ολοκληρώθηκε τον 

Οκτώβριο του 2018, περιελάμβανε την ετοιμασία του gap analysis (καταγραφή και 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και εντοπισμός και ανάλυση κενών ή και 

αδυναμιών όσον αφορά τη νομιμοποίηση του δικαιώματος του Οργανισμού για 

κατοχή δεδομένων/πληροφοριών)  και τον σχεδιασμό πλάνου με χρονοδιαγράμματα 

(road map). 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης κ. Α. Φράγκος 
υπέγραψε στις 17 Δεκεμβρίου 2018 τη Συλλογική Σύμβαση με τις Συντεχνίες του 
Προσωπικού ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ. Η σύμβαση καλύπτει την 
περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2018. 
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Ο Οργανισμός ίσως είναι από τους πρώτους Οργανισμούς που στις 17/12/2018 

προχώρησε με τις συντεχνίες του προσωπικού στην υπογραφή του “Κώδικα 

Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης 

στην Εργασία”. Σκοπός του κώδικα είναι: (α) η σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο 

του Οργανισμού, (β) να παρέχει τις απαραίτητες διαδικασίες χειρισμού του 

προβλήματος και παρεμπόδισης επανάληψης του και (γ) να ενθαρρύνει και προωθεί 

την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που οδηγούν στη δημιουργία 

εργασιακών χώρων απαλλαγμένων από περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και 

παρενόχλησης όπου εργοδότης/τρια και εργαζόμενοι/ες σέβονται αμοιβαία την 

ακεραιότητα και αξιοπρέπεια  καθώς και το δικαίωμα τους για ισοτιμία στον 

εργασιακό χώρο. 

ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 

 
Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους υπεγράφησαν δεκαέξι (16) Πωλητήρια 

Συμβόλαια συνολικής αξίας €1.482.350.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 
 
Ο Προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης για το 2018 

εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρία του της 10ης Ιουλίου 2017 

(Απόφαση Αρ. 91/2017) και στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών για να προωθηθεί 

στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 

17.1.2018 (Απόφαση αρ. 84.151) αποστάληκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων όπου 

τον Μάρτιο του 2018 ψηφίστηκε σε Νόμο [Νόμος 27(ΙΙ)/2018] και δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Αρ. 4345, ημερομηνίας 27.3.2018. 

 
Ο Προϋπολογισμός του Κ.Ο.Α.Γ. για την οικονομική χρήση του 2018, προβλέπει 

έσοδα €8.147.200. Ποσό €6.592.200 θα προκύψει κυρίως από τις εισπράξεις από 

την πώληση κατοικιών και οικοπέδων και €1.555.000 από άλλα έσοδα. Οι δαπάνες 

του Οργανισμού για το 2018 προϋπολογίζονται στο ποσό των €14.731.087. Από το 

ποσό αυτό €4.572.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση κατασκευαστικών έργων. 

Ποσό ύψους €7.085.450 θα διατεθεί για εξυπηρέτηση δανείων και επιστροφές για το 

ΣΣΧΑ. 

 
Με βάση τον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό, που ετοιμάστηκε στα πλαίσια της 

ετοιμασίας του Προϋπολογισμού για το 2019, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο 

ποσό των €6.655.000 εκ των οποίων τα €5.100.000 από εισπράξεις  από τη πώληση 

κατοικιών και διαμερισμάτων. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο Κύκλος Εργασιών του Οργανισμού το 2018 ανήλθε στο ποσό των €1.582.839, ενώ 

η ζημιά του έτους πριν τη φορολογία στο ποσό των €2.050.960. 

 
Οι ετήσιες εισπράξεις για το 2018 ανήλθαν στο ποσό των €6.134.081 και οι δαπάνες 

στο ποσό των €10.919.566. Από το σύνολο των εισπράξεων, ποσό €5.190.406 

προήλθε από προκαταβολές, δόσεις και  εξοφλήσεις οικιστικών σχεδίων. 

 
Από το σύνολο των δαπανών, ποσό €692.874 διατέθηκε για Κεφαλαιουχικές 

Δαπάνες, ενώ οι Δαπάνες για Διοικητικά ανήλθαν στο ποσό των €1.997.434. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Μαρία Κυριακίδου   - Προϊστάμενη Διοικητ. & Λογιστ.Υπηρεσιών –  

   Αν. Γενική Διευθύντρια 
Κυριακή Παπασωζόμενου-Ανδρέου - Αρχιτέκτονας 

* Μαρία Κυριάκου   - Αρχιτέκτονας 
* Χαράλαμπος Ιακώβου  - Αρχιτέκτονας 
* Μικέλα Χατζηιωάννου   - Πολιτικός Μηχανικός 

Νίκος Καζαμίας   - Πολιτικός Μηχανικός 
Παναγιώτα Κάσπη   - Τοπογράφος Μηχανικός 
Νέστορας Νέστορος   - Μηχανολόγος Μηχανικός  
Παναγιώτα Παπαγεωργίου  - Τεχνικός Επιθεωρητής 
Αθηνά Θεοφάνους   - Ανώτερη Γραμματειακή Λειτουργός 
Δήμητρα Σκουρουπάθη-Ιωάννου - Γραμματειακή Λειτουργός 
Δέσπω Ιορδάνου   - Λογιστικός Λειτουργός 
Σαλώμη Ρουσιά   - Λογιστικός Λειτουργός 

 Τασούλα Παναγή Κοντού  - Τεχνικός 
 Άννα Ασπρομάλλη   - Τεχνικός 

Ρεβέκα Ζαρή    - Τεχνικός 
* Γεωργία Κυρκιλλή   - Τεχνικός 

Παναγιώτα Γεωργίου   - Τεχνικός 
 Ελευθέριος Μίτσιγκας   - Τεχνικός 

Αργυρώ Γκότση   - Τεχνικός 
Κυριάκος Πολυκάρπου  - Τεχνικός    
Μιράντα Ιωάννου   - Γραφέας 
Λίτσα Παντελή    - Γραφέας 
Μελίνα Δημητρίου   - Γραφέας 
Μαρία Θ. Χριστοδούλου  - Γραφέας Λογιστηρίου 

* Εύη Ασπρομάλλη   - Γραφέας 
 
ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
 

** Ελένη Αναγιωτού   - Τεχνικός / Σχεδιάστρια 
 Χρυστάλλα Χατζηπαναγή  - Τεχνικός / Σχεδιάστρια 
** Μαρία Χατζηνικολάου   - Τεχνικός / Σχεδιάστρια 
** Κάτια Χρίστου                            - Τεχνικός / Βοηθός Επιμετρητής Ποσοτήτων 

Έλενα Ευαγγέλου  - Γραφέας 
Χρυσούλα Χρυσοστόμου  - Γραφέας 
Παμπίτσα Φένεκ  - Γραφέας 
 

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Μαρία Χριστοδούλου 

** Ξενοφών Ιωαννίδης         
 
 

Σημείωση:   
*    Προσωπικό σε απόσπαση με βάση το Νόμο 47(ι)/2017 
**  Προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του σε τμήματα του δημοσίου και  για 

το οποίο υπογράφηκε μνημόνιο παροχής υπηρεσιών  
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