
 

 

 

 

 

 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ΄ 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  

ΤΟΥ 2015 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

 

Δεκέμβριος 2014



ΠΕ Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
 Σελ. 

ΜΕΡΟΣ Α  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 1. Εισαγωγή ………………………………………………………………………………….. 1 

 2. Στοιχεία/Πληροφορίες ……………………………………………................................ 5 

  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

1. Υπουργός Οικονομικών …………………………………………………………………. 

α. Οικονομικό πλαίσιο …………………………………………………………………. 

 

6 

β. Στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης ………………………………………….. 11 

γ. Κρατικός προϋπολογισμός  2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(ΜΔΠ) 2015-2017 ………………..………………………………………………….. 

12 

2. Διοικήτρια Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ………………………………………….. 16 

3. Συναφή ζητήματα  

α. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (Προϋπολογισμός 2014) …….. 18 

β. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του προϋπολογισμού του 2014 ………… 19 

γ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 ………………….. 19 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

1. Ανάλυση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 …………………………………... 20 

2. Παρατηρήσεις και σχόλια ……………………………………………………………….. 

3. Εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού ... 

25 

35 

  

ΜΕΡΟΣ Β  

 Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2015................................................................................................ 

 

37 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημοκρατικού Συναγερμού ……........ 

Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις... 

Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος ……..... 

Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ ……………………………. 

Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος ……………………………………………. 

ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ……………………….. 

Ζ. Παρατηρήσεις του βουλευτή κ. Νίκου Κουτσού εκπροσωπώντας της Συμμαχίας 

Πολιτών ……………………………………………………………………………………. 

38 

46 

50 

53 

59 

65 

 

68 

  

ΜΕΡΟΣ Γ 

 Παρουσιολόγιο συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

 Προϋπολογισμού για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015..…………. 

 
 
 

70 

 ii 



  

ΜΕΡΟΣ Δ 
 Πίνακες που αντικατοπτρίζουν τη δημοσιονομική κατάσταση …………………………… 

 

77 

  

ΜΕΡΟΣ Ε 

 Συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών κατά κεφάλαιο ……………………………........... 
 

87 

  

ΜΕΡΟΣ ΣΤ  

 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2014-2016 ………………………………………………………… 94 

  

ΜΕΡΟΣ Ζ  

 Προγραμματισμός έργων  

 Πίνακας 1 - Νέα Έργα ………………………………………………………………………… 95 

 Πίνακας 2 - Υφιστάμενα Έργα ……………………………………………………………….. 96 

  

ΜΕΡΟΣ Η 

 Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, οι οποίες κατατέθηκαν από 

το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή....... 

 

 

97 

 iii 



 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμος του 2014» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης 

 Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού 

 Σταύρος Ευαγόρου 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2015, κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα. 

Σημειώνεται ότι, μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2015 κατατέθηκε επίσης 

το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) για τα έτη 2015-2017. 

Η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού έγινε στις 9 Οκτωβρίου 2014, εντός των 

προβλεπόμενων συνταγματικών πλαισίων, δηλαδή τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 

επόμενου οικονομικού έτους. 

Η εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, άρχισε στις 17 Οκτωβρίου 2014 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη και έληξε στις 27 Νοεμβρίου 2014, με την ολοκλήρωση 

της παρουσίασης των επιμέρους προϋπολογισμών, καθώς και των στόχων και της 

πολιτικής, όλων των υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών.   

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαεπτά συνεδρίες της επιτροπής, ως ακολούθως:   
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• Δεκαπέντε συνεδρίες για τη συζήτηση των επί μέρους προϋπολογισμών των 

υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών και ειδικότερα για την ανάλυση των 

στόχων και της πολιτικής τους, 

• μία συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2014, για σκοπούς 

έγκρισης του προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής,  

• μία συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 για έγκριση 

αριθμού τροποποιήσεων1 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, οι οποίες 

κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την επίσημη 

κατάθεση του προϋπολογισμού. 

Περαιτέρω, στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει πάγιας 

πρακτικής των τελευταίων ετών, προσήλθε επίσης ενώπιον της επιτροπής η Διοικήτρια 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου την 1η Δεκεμβρίου 2014, σε συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της συζήτησης των επί μέρους προϋπολογισμών των 

υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Στη συνεδρίαση αυτή η Διοικήτρια της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατέθεσε τις θέσεις και εκτιμήσεις της εποπτικής αρχής 

αναφορικά με την ευρύτερη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. 

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών στις 11 Δεκεμβρίου 20142 ανέλυσε ενώπιον της 

ολομέλειας του σώματος τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη δημοσιονομική 

κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης για το έτος 

2015, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

 Το τελικό πρόγραμμα συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 

2015, διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

• Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 -  Υπουργός Οικονομικών 

 α.  Ανάλυση κρατικών εσόδων 

 β. Δημοσιονομικοί δείκτες 

1  Μέχρι την έναρξη συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου 2014, είχαν 

κατατεθεί συνολικά 19 τροποποιήσεις. 
2  Στοιχεία της ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος δεν έχουν 

περιληφθεί στην παρούσα έκθεση. 
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 γ. Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική 

κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης 

• Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014 - Υπουργείο Υγείας 

• Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 - Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

• Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

• Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Νομική Υπηρεσία 

- Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

• Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

• Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 - Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

- Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  

(Κονδύλια Διαφώτισης) 

• Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

• Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

• Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

• Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

- Υπουργείο Άμυνας 

• Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014 - Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

• Δευτέρα , 8 Δεκεμβρίου 2014 - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής 
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• Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 - Έγκριση τροποποιήσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2015 που κατατέθηκαν 

από το Υπουργείο Οικονομικών 

 Στα πλαίσια των ειδικότερων διαδικασιών που ακολουθούνται κάθε χρόνο για τη 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει πάγιας πρακτικής, 

τηρήθηκαν/κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα: 

• Πλήρη στενογραφημένα πρακτικά για όλες τις συζητήσεις, τα οποία 

αποστενογραφήθηκαν και βρίσκονται στη διάθεση όλων των βουλευτών.   

• Ειδικό παρουσιολόγιο, προσυπογραφέν από τον πρόεδρο της επιτροπής σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.   

(Οι παρουσίες των βουλευτών μελών και μη μελών της επιτροπής στις συνεδρίες 

εμφαίνονται στο παρουσιολόγιο, το οποίο περιλαμβάνεται στο Μέρος Γ της παρούσας 

έκθεσης.) 

• Γραπτά σημειώματα/ομιλίες των υπουργών και των προϊσταμένων των 

συνταγματικών εξουσιών και υπηρεσιών καθώς και των ανεξάρτητων υπηρεσιών, 

με συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες κάθε υπουργείου, τους στόχους 

και την πολιτική και άλλα συναφή στοιχεία, κατʼ απαίτηση της επιτροπής.   

• Ειδική διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, με βάση την οποία όλοι οι βουλευτές έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων του υπό 

αναφορά προϋπολογισμού, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως στα αντίστοιχα 

υπουργεία/υπηρεσίες για κατάθεση γραπτώς των σχετικών απαντήσεων.   

• Ειδικός κατάλογος όλων των στοιχείων, των οποίων ζητήθηκε η κατάθεση κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων. 

• Κατατέθηκε επίσης Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων, δυνάμει του άρθρου 58 του 

περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, στην οποία 

αναγνωρίζονται και αναλύονται οι πιθανοί δημοσιονομικοί κίνδυνοι και 

περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία ήδη λαμβάνονται ή προγραμματίζεται να ληφθούν 

με στόχο το μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. 
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2. Στοιχεία/Πληροφορίες  

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 και 

του ΜΔΠ για τα έτη 2015-2017, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα 

αυτού που συνοδεύουν τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στα στοιχεία που κατατέθηκαν 

ενώπιον της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών κατά την έναρξη της συζήτησης3, 

όπως και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες για τα μεγέθη του 

προϋπολογισμού και τους μακροοικονομικούς δείκτες 2008-2015, οι οποίοι κατατέθηκαν 

μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό. 

 Στο Μέρος Α της παρούσας έκθεσης, παρατίθεται η ανάλυση του Υπουργού Οικονομικών 

αναφορικά με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, το οικονομικό 

πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015, οι θέσεις της 

Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, όπως και άλλα συναφή ζητήματα. 

 Στο Μέρος Β παρατίθενται οι παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων 

κομμάτων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015.  

 Στο Μέρος Γ παρατίθεται το παρουσιολόγιο βουλευτών κατά τις συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2015. 

 Στο Μέρος Δ παρατίθενται πίνακες, οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών και οι οποίοι αποτυπώνουν τη δημοσιονομική κατάσταση.   

 Στο Μέρος Ε παρατίθεται πίνακας συγκεφαλαιωτικών οφειλών και δαπανών κατά 

Κεφάλαιο (Υπουργεία, Συνταγματικές Εξουσίες, Συνταγματικές Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες).  

 Στο Μέρος ΣΤ παρατίθεται πίνακας, ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, 

που αποτυπώνει τους δημοσιονομικούς δείκτες σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2016. 

3  Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων 

ημερομηνίας  8 Οκτωβρίου 2014.  (Παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού - Υπουργός Οικονομικών - 17 Οκτωβρίου 2014). 
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 Στο Μέρος Ζ παρατίθενται οι πίνακες με τα νέα και υφιστάμενα έργα που 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν/υλοποιηθούν κατά το 2015.  

 Στο Μέρος Η παρατίθενται οι τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015, οι 

οποίες κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης 

από την επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Υπουργός Οικονομικών 

α. Οικονομικό πλαίσιο 

 Αναλύοντας ο Υπουργός Οικονομικών στις 17 Οκτωβρίου 2014, το οικονομικό πλαίσιο επί 

του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015, κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε ύφεση και κατά το 2014, ωστόσο ο 

ρυθμός της ύφεσης παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το 2013.  

• Παρόλο που κατά το 2013 τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας και ειδικότερα 

τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και στα δημόσια οικονομικά κορυφώθηκαν,  

κατά το 2014 επιτεύχθηκε σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, των 

δημόσιων οικονομικών και της πραγματικής οικονομίας και επανακτήθηκε σε μεγάλο 

βαθμό η διεθνής εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία και τις προοπτικές της. 

• Παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η κυπριακή οικονομία κατά τα έτη 2013 και 

2014 κινήθηκε σε καλύτερα από τα αναμενόμενα με βάση τα μακροοικονομικά 

μεγέθη επίπεδα, καθώς η ύφεση περιορίστηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.   

• Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να εφαρμόζει για δεύτερη συνεχή χρονιά το 

μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, που έχει συμφωνηθεί με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και μέχρι στιγμής έχει τύχει τεσσάρων επιτυχημένων 

αξιολογήσεων. 

• Οι εν λόγω αξιολογήσεις συνέβαλαν σημαντικά στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης 

των αγορών προς την κυπριακή οικονομία, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό 
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επίπεδο, γεγονός το οποίο επέτρεψε για πρώτη φορά μετά το Νοέμβριο του 2010, 

την έκδοση κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές.   

• Η καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση της οικονομίας, η καλή πορεία της 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος και το κλίμα της βελτιωμένης 

εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία συνέβαλαν στις προσπάθειες για άρση 

των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων. 

• Ενώ το 2013 χαρακτηρίστηκε ως η χρονιά της κρίσης και το 2014 ως η χρονιά της 

σταθεροποίησης, το 2015 αναμένεται να είναι η χρονιά της ανάκαμψης, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για μεταρρύθμιση και εξυγίανση των 

δημόσιων οικονομικών.   

Ο αρμόδιος υπουργός καταθέτοντας ειδικότερα στοιχεία αναφορικά με το ρυθμό 

ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δήλωσε τα ακόλουθα: 

• Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να συρρικνώνεται και κατά το 2014, ωστόσο η 

συρρίκνωση αυτή περιορίζεται πιο κάτω από την προβλεπόμενη στο 

επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής του Ιουλίου 2014.   

• Σύμφωνα με  το κεντρικό μακροοικονομικό σενάριο που περιλήφθηκε στο 

επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής του Ιουλίου 2014, ο 

ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το έτος 2014 αναμένεται να είναι 

αρνητικός και να κυμανθεί στο -4,2% σε πραγματικούς όρους.  Ωστόσο, σύμφωνα 

με τις τελικές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών η ύφεση εκτιμάται να 

περιοριστεί κάτω από το -3% σε πραγματικούς όρους.   

• Σε σχέση με το 2013 ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας περιορίστηκε 

στο -5,4% έναντι των προβλέψεων της τρόικα και των οίκων αξιολόγησης για 

αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης ύψους -8,7%.   

• Ο  περιορισμός της ύφεσης οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη από την αναμενόμενη 

ιδιωτική κατανάλωση και στις καλές, υπό τις περιστάσεις, αποδόσεις της οικονομίας 

στον τομέα του τουρισμού, των επαγγελματικών υπηρεσιών και του εμπορίου.   
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• Από το 2015 προβλέπεται ότι η οικονομία θα ανακάμψει και θα αρχίσει να 

καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Ειδικότερα, για το 2015 προβλέπεται 

θετικός ρυθμός ανάπτυξης, ο οποίος θα ανέλθει στο 0,4%.   

• Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων παρατηρείται σταδιακή βελτίωση στην 

απόδοση της οικονομίας, γεγονός το οποίο υποδηλοί ότι η ύφεση έχει ολοκληρώσει 

τον κύκλο της, υπό την προϋπόθεση ότι η κυπριακή οικονομία θα παραμείνει στην 

ίδια κατεύθυνση και κατά τα επόμενα έτη.   

Ο ίδιος αξιωματούχος, αναφορικά με την απασχόληση, την ανεργία και τον πληθωρισμό 

κατέθεσε τα ακόλουθα στοιχεία:   

• Η απασχόληση συνεχίζει να καταγράφει μείωση μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 

2014, ωστόσο η μείωση αυτή άρχισε να επιβραδύνεται από το τρίτο τρίμηνο του 

2013. 

• Η συνολική εκτίμηση για το 2014 προβλέπει αύξηση της απασχόλησης και σταδιακή 

αποκλιμάκωση της ανεργίας, όπως αυτή άρχισε να καταγράφεται από το δεύτερο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους και η οποία οφείλεται κυρίως στην ανθεκτικότητα και 

στην προοπτική των βασικών παραγωγικών τομέων της κυπριακής οικονομίας.   

• Για το 2014 η ανεργία αναμένεται να κυμανθεί στο 15,6% του εργατικού δυναμικού 

σε σύγκριση με 15,9% για το 2013, ενώ για το 2015 προβλέπεται να παρουσιάσει 

περαιτέρω τάσεις αποκλιμάκωσης.   

• Ο πληθωρισμός για το 2014, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή, συνεχίζει να παρουσιάζει μείωση παρά την αύξηση των συντελεστών 

του ΦΠΑ και του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και αναμένεται να 

προσεγγίσει το 0% σε σχέση 0,4% για το 2013, ενώ για το 2015 προβλέπεται να 

αυξηθεί οριακά και να ανέλθει στο 0,9%.   

Ο αρμόδιος υπουργός αναφερόμενος στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και στο δημόσιο χρέος 

κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Η επίδοση των δημόσιων οικονομικών για το 2014 με βάση τις προβλέψεις του 

8 
 



 

Υπουργείου Οικονομικών, παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προβλέψεις 

και τους στόχους της τρόικα στο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, μετά 

την πέμπτη αξιολόγηση του (Ιούλιος 2014).  

• Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται 

εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείμματος από το 2014, με ενδεχόμενη δημιουργία 

οριακού πλεονασματικού πρωτογενούς ισοζυγίου4 ύψους 0,5% του ΑΕΠ, ενώ 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού 

προγράμματος προσαρμογής το πρωτογενές έλλειμμα για το 2014 εκτιμάται στο      

-1,3% του ΑΕΠ.    

• Σε σχέση με το δημοσιονομικό έλλειμμα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται για το 2014 να περιοριστεί στο -2,5% του 

ΑΕΠ και να υπερκαλύψει τόσο τον στόχο του -4,7% που είχε τεθεί μετά την πέμπτη 

αξιολόγηση του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όσο και τη 

μεταγενέστερη διόρθωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σύμφωνα με την 

οποία ο εν λόγω δείκτης καθορίστηκε στο -4,4% του ΑΕΠ.   

• Στη βάση των πιο πάνω δεδομένων, κατά το 2014 υπερκαλύπτονται οι στόχοι του 

προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, καθώς και ο στόχος για εξάλειψη 

του υπερβολικού ελλείμματος (3%) μέχρι το 2016, όπως αυτός καθορίστηκε με 

σύσταση του ECOFIN.   

• Το δημόσιο χρέος, η βιωσιμότητα του οποίου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

πρωτογενές και το δημοσιονομικό ισοζύγιο, σύμφωνα με το βασικό σενάριο 

προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται να περιοριστεί στο 105% του 

ΑΕΠ. Η εκτίμηση αυτή βρίσκεται πιο κάτω από τις προβλέψεις του 

επικαιροποιημένου μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής (Ιούλιος 2014), 

σύμφωνα με τις οποίες το δημόσιο χρέος εκτιμήθηκε να ανέλθει στο 117,8% του 

ΑΕΠ.   

4  Το πρωτογενές ισοζύγιο αποτελείται από το δημοσιονομικό ισοζύγιο εξαιρουμένης της 

εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. 
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Η θετική ως προς την εκτίμηση του δημοσίου χρέους εξέλιξη, οφείλεται στην  προς 

τα πάνω στατιστική αναθεώρηση5 του μεγέθους του ΑΕΠ της Κύπρου από την 

Eurostat.   

Με βάση τη στατιστική αναθεώρηση του ΑΕΠ αναμένεται ανάλογη διαφοροποίηση 

των δημοσιονομικών δεικτών που εκφράζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ και οι οποίοι 

περιλαμβάνονται στις παραμέτρους βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο κρατικός 

προϋπολογισμός για το 2015. 

• Συναφώς, το δημόσιο χρέος από το 2014 αρχίζει να παρουσιάζει πτωτική τάση και 

το ύψος του αρχίζει να διαμορφώνεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα.  Για το 2015, 

παρόλο που το μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής  προβλέπει αύξηση του 

δημόσιου χρέους στο 126%, με βάση τις πρόσφατες προβλέψεις του Υπουργείου 

Οικονομικών δεν αναμένεται να παρουσιάσει οποιαδήποτε αύξηση σε σχέση με το 

2014, αλλά αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική του πορεία.  

Ο Υπουργός Οικονομικών, αναφερόμενος στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους 

κατέθεσε περαιτέρω τα ακόλουθα: 

• Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, αποτελεί τη βασική παράμετρο για την 

επανάκτηση της εμπιστοσύνης της κυπριακής οικονομίας από τις διεθνείς αγορές 

και της οριστικής αποκατάστασης της δυνατότητας του κράτους να δανείζεται από 

αυτές. 

• Στη βάση των νέων δεδομένων που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών, το δημόσιο χρέος κρίνεται βιώσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα 

συνεχίσει την προβλεπόμενη πτωτική του πορεία και ότι θα επιτευχθεί 

πλεονασματικό πρωτογενές ισοζύγιο, το οποίο θα συγκρατήσει το συνολικό ύψος 

του δημοσίου χρέους.   

• Ο μακροπρόθεσμος στόχος για το δημόσιο χρέος, είναι η μείωσή του πριν από το 

2020 σε επίπεδα κάτω του 100% του ΑΕΠ, στόχος ο οποίος κρίνεται απόλυτα 

5  Η στατιστική αναθεώρηση του μεγέθους του ΑΕΠ οφείλεται στην υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Οικονομικών Λογαριασμών του 2010 και της υιοθέτησης νέων πηγών πληροφόρησης.  
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εφικτός. Ο εν λόγω στόχος αναμένεται ότι θα επιτευχθεί μέσω του περιορισμού των 

ελλειμμάτων, της αναθεώρησης του ΑΕΠ και του περιορισμού των αναγκών για 

πρόσθετη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. 

• Με την επίτευξη πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους αναμένεται μελλοντικά να 

απελευθερωθούν χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν 

για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

• Το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, δηλαδή το μέσο σταθμικό επιτόκιο 

δανεισμού, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ύψος του δημόσιου χρέους,  

παρουσίασε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2014 σημαντική μείωση σε σύγκριση με το 

2012, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην επάνοδο της Κύπρου στις διεθνείς αγορές 

με την έκδοση των κρατικών ομολόγων.   

• Η δραστική μείωση του κόστους εξωτερικού δανεισμού που παρατηρήθηκε, η οποία 

αντανακλάται στη μείωση της απόδοσης των κυπριακών ομολόγων, οφείλεται 

κυρίως στις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούσαν στις χρηματαγορές, στο 

ενδυναμωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιφέρεια της Ευρωζώνης, στην 

εξυγίανση και βελτίωση βασικών οικονομικών μεγεθών της κυπριακής οικονομίας, 

καθώς στις θετικές αξιολογήσεις του μακροοικονομικού προγράμματος 

προσαρμογής της Κύπρου από την τρόικα.   

β. Στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης 

 Σε σχέση με τις στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι 

αυτές έχουν καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες οικονομικές συνθήκες του 

κράτους και η υλοποίησή τους αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον κρατικό 

προϋπολογισμό για το 2015.  Ειδικότερα- 

• Κύρια στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η επιστροφή της κυπριακής 

οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, με αύξηση της απασχόλησης και 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η οποία θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της 

υλοποίησης του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής και του 

επαναπροσδιορισμού του οικονομικού μοντέλου της κυπριακής οικονομίας, το 
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οποίο θα πρέπει να επικεντρώνεται στους τομείς στους οποίους η Κύπρος διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτημα. 

• Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου καθορίστηκαν επιμέρους στρατηγικοί στόχοι, 

οι οποίοι αναμένεται μεταξύ άλλων να συμβάλουν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

- διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας,  

- συνέχιση της αναδιάρθρωσης του χρηματοοικονομικού τομέα,  

- εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως είναι η μεταρρύθμιση της 

δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η 

αποκρατικοποίηση δημοσίων οργανισμών και η φιλελευθεροποίηση 

ορισμένων επαγγελμάτων. 

γ. Κρατικός Προϋπολογισμός 2015 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 

2015-2017 

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2015 

και το ΜΔΠ 2015-2017, στις 17 Οκτωβρίου 2014, μεταξύ άλλων, κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015 και το ΜΔΠ 2015-2017 στοχεύουν στην 

ενίσχυση  της  προσπάθειας της κυβέρνησης για: 

-  έξοδο από την οικονομική ύφεση, 

-  περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών με σκοπό την επίτευξη με 

απόλυτο τρόπο όλων των δημοσιονομικών στόχων χωρίς τη δημιουργία νέου 

πρωτογενούς ελλείμματος,  

-  απελευθέρωση πόρων και διοχέτευση τους προς επενδύσεις με υψηλή 

προστιθέμενη αξία. 

• Τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015, όσο και το ΜΔΠ 2015-2017: 

-  διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της 

κυπριακής οικονομίας,  

- καθορίζουν, σε συνάρτηση με τους στόχους του μακροοικονομικού 

προγράμματος προσαρμογής, το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής του 
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κράτους και 

- ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τις μεταρρυθμίσεις της Διαχείρισης των 

Δημοσίων Οικονομικών, των οποίων απώτερος στόχος είναι ο 

εκσυγχρονισμός του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση διεθνών βέλτιστων 

πρακτικών και ειδικότερα η μετατροπή του από προϋπολογισμό εισροών σε 

προϋπολογισμό εκροών/αποτελεσμάτων. 

• Περαιτέρω, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015: 

- Καταρτίστηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΣΠΔΠ) 2015-20176, το οποίο 

προσδιορίζει και παρουσιάζει συνολικά τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις 

και προτεραιότητες πολιτικής της κυβέρνησης για την επόμενη τριετία.   

-  Εισάγει καινοτομίες και αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης και στο 

περιεχόμενό του με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας και της υπευθυνότητας 

στη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.   

 Η νέα μορφή του προϋπολογισμού βελτιώνει τον τρόπο παρουσίασής του, 

ενισχύει τη διαφάνεια καθώς και τον τρόπο διαχείρισης των διαθέσιμων 

πόρων. 

- Οδηγεί στην πλήρη επίτευξη όλων των δημοσιονομικών στόχων  που έχουν 

τεθεί σε συνεργασία με την τρόικα, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε νέας 

φορολογίας ή νέας επιβάρυνσης της ιδιωτικής οικονομίας, των νοικοκυριών 

και των επιχειρήσεων ή της επιβολής νέων αποκοπών.   

- Συμβάλλει στην επιτάχυνση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Ενσωματώνει νέα αναπτυξιακά έργα προτεραιότητας για ώθηση της 

οικονομικής δραστηριότητας.    

6  Με βάση το ΣΠΔΠ 2015-2017 καθορίστηκαν ανώτατες οροφές δαπανών ανά υπουργείο και 

ανακατανεμήθηκαν οι δαπάνες στη βάση των προτεραιοτήτων πολιτικής του κράτους, ώστε να 

διασφαλιστεί η επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. 
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Παρουσιάζοντας τις κυριότερες πτυχές του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015, ο 

Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Τα δημόσια έσοδα κατά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν υποτονικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, λόγω του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην οικονομία.   

• Τα έσοδα της κεντρικής κυβέρνησης για το 2015 (εξαιρουμένων των 

χρηματοοικονομικών ροών) προϋπολογίζονται στα €5.928 εκατομ., τα οποία 

αντιστοιχούν στο 37% του ΑΕΠ.  

Σε σύγκριση με  τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2014, τα οποία ανήλθαν στα €5.952 

εκατομ., τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2015 παρουσιάζονται οριακά μειωμένα 

κατά 0,5%. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως σε προσωρινά έσοδα που 

εισπράχθηκαν κατά το 2014, όπως είναι το μέρισμα που εισπράχθηκε από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 

• Οι κυριότερες κατηγορίες των κρατικών εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, οι 

οποίοι για το 2015 συνολικά προϋπολογίζονται στα €4.930 εκατομ. και αποτελούν 

το 83% των συνολικών εσόδων.  Το υπόλοιπο 17% των εσόδων προέρχεται από μη 

φορολογικά έσοδα, τα οποία αφορούν πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και 

μεταβιβάσεις, τα οποία προϋπολογίζονται στα €999 εκατομ.  

• Οι συνολικές δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης για το 2015 (εξαιρουμένων των 

χρηματοοικονομικών ροών) προϋπολογίζονται στα €6.662 εκατομ., οι οποίες 

αντιστοιχούν στο  41,5% του ΑΕΠ και παρουσιάζουν οριακή αύξηση κατά 0,6% σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2014, οι οποίες ανήλθαν στα 

€6.622 εκατομ.   

• Η οριακή αύξηση που παρατηρείται στις προϋπολογιζόμενες δαπάνες οφείλεται 

κυρίως: 

α. Στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας με την εισαγωγή του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). 

β. Στις αυξημένες πιστώσεις για την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων 

αναπτυξιακών έργων, ενόψει και της επικείμενης λήξης της προγραμματικής 
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περιόδου 2007-2013 και για την υιοθέτηση νέων έργων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

γ.  Στην περίληψη πιστώσεων για την κάλυψη διάφορων υποχρεώσεων έναντι 

του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που πιθανόν να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, όπως είναι η καταβολή ποσών για 

κυβερνητικές εγγυήσεις.  

• Παρά την οριακή αύξηση των δημοσίων δαπανών, στον κρατικό προϋπολογισμό για 

το 2015 οι δαπάνες προσωπικού, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία 

δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, είναι μειωμένες κατά 3,1% σε σύγκριση  

με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2014 και προϋπολογίζονται στα €2.504 εκατομ.      

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην παγοποίηση του μισθολογίου, στις 

αφυπηρετήσεις στη δημόσια υπηρεσία και στη μη πλήρωση των κενών θέσεων που 

κενώνονται με τις αφυπηρετήσεις. 

• Οι μεταβιβαστικές πληρωμές, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές 

παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 

4,6% σε σύγκριση με το 2014 και να ανέλθουν σε €1.936 εκατομ. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής 

πρόνοιας με την εισαγωγή του ΕΕΕ, καθώς και στην κάλυψη διαφόρων 

υποχρεώσεων έναντι του προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που 

πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους όπως είναι οι πληρωμές λόγω 

εγγυήσεων. 

Σε σχέση με το ΜΔΠ 2015-2017, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι αυτό καταρτίζεται 

στη βάση των απαιτήσεων που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα 

από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και συνοπτικά προβλέπει: 
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 Προϋπολογισμός 
2015 

€εκατομ. 

Προϋπολογισμός 
2016 

€εκατομ. 

Προϋπολογισμός 
2017 

€εκατομ. 

Έσοδα 5.928 6.088 6.256 

Δαπάνες 6.662 6.791 6.776 

2. Διοικήτρια Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

H Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καταθέτοντας τις θέσεις της 

εποπτικής αρχής σε σχέση με την πορεία της κυπριακής οικονομίας εξέφρασε τη θέση ότι 

το 2015 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για επάνοδο της οικονομίας σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης.   

Σύμφωνα με την ίδια αξιωματούχο, η πρόβλεψη για ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας 

κατά το 2015 βασίζεται στη διαπίστωση ότι η μέχρι σήμερα πορεία προόδου σε σχέση με 

την έξοδο της κυπριακής οικονομίας από την κρίση, επιτυγχάνεται με ταχύτερους ρυθμούς 

και με αποτελέσματα πιο θετικά από τα προβλεπόμενα.  Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

επίσης από τις πρόσφατα αναθεωρημένες προβλέψεις (εκτός του πλαισίου του 

προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

(ΔΝΤ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού 

ΑΕΠ και του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2014, οι οποίες παρουσιάζονται σαφώς 

βελτιωμένες σε σχέση με τις προβλέψεις που περιλήφθηκαν στο αναθεωρημένο 

πρόγραμμα προσαρμογής του Ιουλίου 2014.  

Αναφερόμενη ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου δήλωσε ότι μετά την κρίση που ο τομέας βίωσε το 2013, κατά τη διάρκεια του 

οποίου οι κυπριακές τράπεζες αντιμετώπισαν έντονα προβλήματα ρευστότητας και 

ανισοσκελειών στους ισολογισμούς τους, το τραπεζικό σύστημα άρχισε να 

επανατοποθετείται σε υγιή βάση μέσω της εφαρμογής σειράς διορθωτικών μέτρων που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα.   

Η ίδια αξιωματούχος κατέθεσε σε σχέση με τις εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα τα 

ακόλουθα: 

• Το τραπεζικό κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο έχουν ενδυναμωθεί σημαντικά. 
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• Τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, 

ενώ τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα προχωρούν στην υλοποίηση σχεδίων για 

σκοπούς αναδιάρθρωσής τους.   

• Τα θετικά αποτελέσματα για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες της Κύπρου που έλαβαν 

μέρος στην Ευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (EU Stress 

Tests), παρέχουν τη δυνατότητα στον τραπεζικό τομέα να επικεντρωθεί στις 

συνήθεις εργασίες του και να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία  

ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας μέσω της χορήγησης βιώσιμων δανείων σε 

νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.   

• Στη βάση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης των κυπριακών 

τραπεζών, διαφαίνεται ότι το ποσό ύψους €1 δις που είχε περιληφθεί στη δανειακή 

σύμβαση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ και το οποίο προοριζόταν να 

καλύψει ενδεχόμενες κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος δεν θα 

καταστεί αναγκαίο.  Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο ύψος του 

δημοσίου χρέους, αφού το ποσό αυτό είναι δυνατό να μην αξιοποιηθεί ή να 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους, το οποίο 

φέρει ψηλότερο κόστος δανεισμού.   

Υπό το φως των πιο πάνω δεδομένων, όπως η ίδια πιο πάνω αξιωματούχος σημείωσε, η 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θα επικεντρωθεί εφεξής στο θέμα της αναδιάρθρωσης των 

δανείων, η οποία στοχεύει να επιτύχει μείωση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να 

επιφέρει θετικές επιπτώσεις στα επιτόκια και στο γενικότερο οικονομικό κλίμα προς 

όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.  Οι θετικές εξελίξεις στο τραπεζικό 

σύστημα, στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομία ευρύτερα αντικατοπτρίζονται και 

στις πρόσφατες αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης, οι οποίες αντανακλούν τη σταδιακή και σταθερή επανάκτηση της αξιοπιστίας 

των αγορών έναντι του κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα και της οικονομίας 

γενικότερα.   
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Σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015, η Διοικήτρια της ΚΤΚ δήλωσε ότι, 

παρόλο που πρόκειται για ένα συντηρητικό προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίστηκε 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της τρόικα μετά την πρόσφατη επικαιροποίηση του 

μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής, η υλοποίησή του θα επιτρέψει την 

ταχύτερη επίτευξη των τεθέντων δημοσιονομικών στόχων.  Με τον τρόπο αυτό θα 

επιτευχθεί η ανάκτηση της πλήρους εμπιστοσύνης στην οικονομία και θα επανέλθει η 

οικονομική δραστηριότητα σε θετικά και βιώσιμα επίπεδα:  Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η 

συνεχής προσήλωση στους δημοσιονομικούς στόχους και η αυστηρή υλοποίηση των 

μέτρων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό για το 2015.  

Εν κατακλείδι, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δεσμεύτηκε όσον αφορά 

την προσήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στο στόχο της πλήρους 

σταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας.  Τόνισε παράλληλα την 

ανάγκη για συνέχιση εξυγίανσης όλων των τομέων της οικονομίας, ώστε η χώρα να 

εισέλθει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης.   

3. Συναφή ζητήματα 

α. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (Προϋπολογισμός 2014) 

 Βάσει των στοιχείων που κατατίθενται στην επιτροπή επί τακτής βάσεως από το Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών 

δαπανών της κυβέρνησης (ανά ομάδα δαπανών) και σύμφωνα με την τελευταία 

ενημέρωση που είχε η επιτροπή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 μέχρι την 31η  

Οκτωβρίου 2014, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

•  Ποσοστό υλοποίησης κεφαλαιουχικών δαπανών (έργα συγχρηματοδοτούμενα από 

κοινοτικούς πόρους, αγορά γης και κτιρίων, ανεγέρσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις 

κτιρίων, δρόμοι, έργα υποδομής κ.ά.) για την πιο πάνω αναφερόμενη περίοδο 39%, 

σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, 33%.  

•  Ποσοστό υλοποίησης άλλων αναπτυξιακών δαπανών (συντηρήσεις και 

επιδιορθώσεις, εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες/έρευνες, επιχορηγήσεις, κοινωνικές παροχές κ.ά.)  για την ίδια πιο πάνω 
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αναφερόμενη περίοδο 99%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013, 66%.   

•  Ποσοστό υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών για την ίδια 

περίοδο του 2014, 46% έναντι ποσοστού υλοποίησης 45% για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2013. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αναμένει την κατάθεση των τελικών στοιχείων για το συνολικό 

βαθμό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για το έτος 2014, στοιχεία τα οποία μέχρι το 

χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης δεν ήταν διαθέσιμα.   

β. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του κρατικού προϋπολογισμού του 2014 

 Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή δύο νομοσχέδια 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2014.   

 Το σύνολο των συμπληρωματικών πιστώσεων, των οποίων ζητήθηκε η έγκριση από τη 

Βουλή ανέρχεται σε €158.959.138. 

 Οι υπό αναφορά συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2014 [Αρ. Νόμου 

13(ΙΙ) του 2014], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €236.732 για την 

κάλυψη δαπάνης απασχόλησης πέντε επιπλέον Επαρχιακών Δικαστών και τη 

μεταφορά μίας κενής θέσης Προέδρου Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων.   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2014 [Αρ. Νόμου 

47(ΙΙ) του 2014], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €158.722.406 για την 

κάλυψη διαφόρων δαπανών, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την κάλυψη 

κοινωνικών παροχών, παροχών υγείας, την καταβολή της κυβερνητικής 

συνεισφοράς προς τα συμβούλια αποχετεύσεων και επιστροφές Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας. 

γ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 

Ο Υπουργός Οικονομικών στις 10 και 12 Δεκεμβρίου 2014 κατέθεσε στη Βουλή δεκαεννέα 

τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους 
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στον κυρίως προϋπολογισμό και υποβολής τους με τον τρόπο αυτό προς έγκριση από 

την ολομέλεια του σώματος.  

Όπως σχετικά αναφέρεται, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2015 από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

διαπιστώθηκε ότι δεν ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του νομοσχεδίου του περί 

Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 

(ΜΔΠ) 2015-2017 πιστώσεις για κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν προγενέστερες 

αποφάσεις ή εντοπίστηκαν ορισμένα λάθη ή παραλείψεις.   

 (Επεξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων εκ μέρους του 

Υπουργείου Οικονομικών τροποποιήσεων περιλαμβάνονται στο Μέρος Η.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   

1. Ανάλυση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει 

δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη 

περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) 

ύψους €5.241.500.5827 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών) και παρουσιάζει οριακή αύξηση 

δαπανών της τάξης του 1,7% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και 

εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2014 (μη περιλαμβανομένων των 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2014). 

 Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως 

ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2015 σε €15.922,1 εκατομ. 

7  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2015 ανέρχονται σε 

€9.197.140.434 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 

(€3.955.639.852), οι οποίες δεν χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό 

προϋπολογίζονται έσοδα ύψους €9.487.835.962 (περιλαμβανομένων και των 
χρηματοοικονομικών ροών) έναντι €7.945.882.065 (προϋπολογισθέντα για το 2014), για τα 

οποία επίσης δε χρειάζεται νομοθετική έγκριση. 
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έναντι €15.705,3 εκατομ. για το 2014 και €16.503,7 εκατομ. για το 2013.   

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2015 προϋπολογίζονται σε €5.928,48 εκατομ. 

(εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών), τα οποία αναμένεται να προκύψουν 

κατά κύριο λόγω από τις πιο κάτω κατηγορίες εσόδων: 

• Άμεσοι φόροι €2.210.062.207 (13,88% του ΑΕΠ) έναντι €2.202.361.190 

(αναθεωρημένα) για το 2014 και €2.172.365.530 (πραγματικά) για το 2013. 

 Με βάση το ΜΔΠ, για το 2016 προϋπολογίζονται σε €2.263.252.019 και για το 

2017 σε €2.280.131.862. 

• Έμμεσοι φόροι €2.719.689.074 (17,1% του ΑΕΠ) έναντι €2.631.348.722 

(αναθεωρημένα) για το 2014 και €2.570.299.559 (πραγματικά) για το 2013. 

Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2016 προϋπολογίζονται σε €2.806.944.333 και 

για το 2017 σε €2.925.537.038. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 20159 (περιλαμβανομένων και των δαπανών που βαρύνουν απευθείας το 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας όπως και των αποπληρωμών δανείων, οι οποίες δεν 

χρήζουν έγκρισης από τη Βουλή), προϋπολογίζονται σε €9.197.140.434 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €8.714.942.278 (προϋπολογισθείσες) για το 2014. 

 Για το 2016 οι συνολικές δαπάνες προϋπολογίζονται σε €8.034.556.524 και για το 

2017 σε €7.220.253.866. 

δ. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία δαπάνης,10 στον 

προϋπολογισμό του 2015 (σε σύγκριση με τα έτη 2014 και 2013), έχει ως 

ακολούθως: 

 2013 2014 2015  
 Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Μεταβολή  
2015/2014 

€ 

8  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται νομοθετική έγκριση. 
9  Ανάλυση των οφειλών και δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και ανά Κεφάλαιο παρατίθεται στο 

Μέρος Ε της παρούσας έκθεσης. 
10  Κρατικός προϋπολογισμός 2015, σελ. 45. 
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Ολικό 9.373.153.838 8.714.942.278 9.197.140.434 +482.198.156 

Πάγιο Ταμείο 4.064.811.456 3.561.766.052 3.955.639.852 +393.873.800 
Τακτικές 
Δαπάνες 

 
4.731.681.245 

 
4.436.496.409 

 
4.487.413.008 

 
+50.916.599 

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

 
576.661.137 

 
716.679.817 

 
754.087.574 

 
+37.407.757 

ε. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2015, όπως κατατέθηκε στη Βουλή (σε 

σύγκριση με τα έτη 2007-2015) έχουν ως ακολούθως: 

  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 2014 2015 

ΕΣΟΔΑ 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.309,2 
 

7.740,3 
 

7.624,3 
 

7.945,9 
 

9.487,8 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.861,8 
 

8.770,3 
 

9.487,8 
 

7,740,1 
 

9.197,1 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.289,5 -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.552,6 -1.030 -1.863,5 
 

205,8 
 

290,7 

στ. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους για το 2015 

προϋπολογίζονται σε €684.983.000 έναντι €781.659.000 για το 2014 

(προϋπολογισθείσες), €601.458.000 για το 2013 (προϋπολογισθείσες) και 

€656.030.000 (πραγματικές) για το 2012.   

 Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €728.359.000 και 

€750.413.000, αντίστοιχα.   

ζ. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2015 προϋπολογίζονται σε €2.504.628.000 

έναντι €2.586.102.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες), €2.583.690.000 για το 

2013 (προϋπολογισθείσες) και €2.753.142.000 (πραγματικές) για το 2012.   

 Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €2.508.536.000 και 

€2.559.814.000, αντίστοιχα.   

 Ειδικότερα, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες προσωπικού για τα έτη 2015-2017 

αναλύονται ως ακολούθως: 

-  Αποδοχές προσωπικού: €1.898.879.000 για το 2015, €1.890.534.000 για το 

2016 και €1.912.977 για το 2017. 

-  Συντάξεις και φιλοδωρήματα: €605.749.000 για το 2015, €618.002.000 για 

το 2016 και €646.837.000 για το 2017. 
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η. Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2015 προϋπολογίζονται σε €1.031.994.000 έναντι 

€942.009.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες), €900.543.000 για το 2013 

(προϋπολογισθείσες) και €817.029.000 (πραγματικές) για το 2012.   

 Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €1.131.140.000 και 

€1.130.022.000, αντίστοιχα.   

θ. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις για το 2015 προϋπολογίζονται σε €1.936.027.000 

έναντι €1.850.132.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες), €2.232.805.000 για το 

2013 (προϋπολογισθείσες) και €2.078.212.000 (πραγματικές) για το 2012.   

 Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €1.928.732.000 και 

€1.899.425.000, αντίστοιχα.   

 Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι δαπάνες για 

κοινωνικές παροχές, οι οποίες για το 2015 προϋπολογίζονται συνολικά σε 

€880.105.000 έναντι €835.869.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες), €884.312.000 

για το 2013 (προϋπολογισθείσες) και €1.039.108.000 (πραγματικές) για το 2012.   

 Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €881.174.000 και 

€863.360.000, αντίστοιχα.   

ι. Οι δαπάνες για τα έργα υπό κατασκευή για το 2015 προϋπολογίζονται σε 

€206.492.000 έναντι €193.587.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες), €151.331.000 

για το 2013 (προϋπολογισθείσες) και €269.200.000 (πραγματικές) για το 2012.  Για 

τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά προϋπολογίζονται σε €209.642.000 και 

€164.313.000, αντίστοιχα.   

ια. Οι δαπάνες για τα δάνεια για το 2015 (έκδοση δανείων, αποπληρωμές 

εξωτερικού και εσωτερικού, συνεισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα) 

προϋπολογίζονται σε €2.532.422.000 έναντι €2.059.208.000 για το 2014 

(προϋπολογισθείσες), €1.202.172.000 για το 2013 (προϋπολογισθείσες) και 

€1.378.516.000 (πραγματικές) για το 2012.  Για τα έτη 2016 και 2017 τα ποσά 

προϋπολογίζονται σε €1.243.529.000 και €444.131.000, αντίστοιχα.   
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ιβ. Η κατάσταση μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία στον προϋπολογισμό του 

2015 (σύγκριση με το 2014), σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν μέχρι 

τον Οκτώβριο του 2014, είναι η ακόλουθη: 

Συνοπτική Κατάσταση 2014 2015 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 140 144 

Δημόσια Υπηρεσία 15.030 15.016 

Δικαστική Υπηρεσία 294 293 

Άμυνα 4.346 4.381 

Εσωτερική Ασφάλεια 5.632 5.631 

Παιδεία 11.558 11.554 

Σύνολο 37.000 37.019 

 Σημειώνεται ότι, στον προϋπολογισμό του 2015 προβλέπεται: 

• Η δημιουργία τεσσάρων (4) θέσεων αξιωματούχων [μία (1) θέση κάτω από το 

Κεφάλαιο Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο και τρεις (3) θέσεις στο Τμήμα 

Φορολογίας]. 

• Η δημιουργία τριάντα έξι (36) νέων θέσεων εκ των οποίων τριάντα πέντε (35) 

αφορούν τον Κυπριακό Στρατό και η μία (1) το Τμήμα Δημοσίων Έργων του 

Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.  

• Η κατάργηση εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.  

Περαιτέρω, προβλέπεται:  

• Η μεταφορά στη δημόσια υπηρεσία εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων από τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα από τον Οργανισμό Κυπριακής 

Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών, το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων και την Αρχή Κρατικών 

Εκθέσεων, υποχρέωση η οποία προκύπτει δυνάμει σχετικών νομοθεσιών που 

θεσπίστηκαν κατά το έτος 2014. 

• Η διαγραφή της θέσης του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων 

μετά τη συνένωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε Τμήμα Φορολογίας. 
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2. Παρατηρήσεις και σχόλια  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως και της Διοικήτριας της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση, την ευρύτερη 

κατάσταση της οικονομίας της Κύπρου, καθώς και το πλαίσιο επί του οποίου έχει βασιστεί 

η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2015, προβαίνει στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 

• Η κυπριακή οικονομία συνέχισε την υφεσιακή της πορεία και κατά το 2014.  Ωστόσο, 

σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης 

επιβραδύνθηκε και η ύφεση περιορίστηκε πολύ πιο κάτω από τα προβλεφθέντα 

επίπεδα.  

• Παρά ταύτα, το μακροοικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να παραμένει δύσκολο 

κυρίως λόγω έλλειψης ρευστότητας στην οικονομία, μείωσης των εισοδημάτων και 

συνέχισης της εφαρμογής της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης. 

• Το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα εξαιτίας των 

γεγονότων που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή καθώς και της πολιτικής 

αστάθειας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, επηρεάζει την πορεία της κυπριακής 

οικονομίας.  

• Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η σταθεροποίηση του τραπεζικού 

συστήματος, η άρση του αποκλεισμού της Κύπρου από τις διεθνείς αγορές μέσω 

της έκδοσης των κρατικών ομολόγων, οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της κυπριακής 

οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης, οι θετικές αξιολογήσεις του 

προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, καθώς και η πρόσφατη 

αναθεώρηση του μεγέθους του ΑΕΠ προς τα πάνω, σημειώνονται ως σημαντικές 

εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία. 

25 
 



 

• Για το 2015, η κυπριακή οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις 

όπως είναι η μείωση της ανεργίας, ο περιορισμός του δημοσίου χρέους, η 

περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας, η 

εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, η επαναφορά της οικονομίας σε 

αναπτυξιακή πορεία και ταυτόχρονα η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών 

(Οκτώβριος 2014), η επίδοση των μακροοικονομικών δεικτών και κατ’ επέκταση της 

κυπριακής οικονομίας παρουσιάζεται καλύτερη σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 

επικαιροποιημένου μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής του Ιουλίου 

2014.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οι εν λόγω δείκτες έχουν ως 

ακολούθως: 

- Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2014, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο 

μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής (Ιούλιος 2014), εκτιμάται στο         

-4,2%, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να 

είναι βελτιωμένος και να περιοριστεί στο -3%.   

Αναφορικά με το 2015, οι προβλέψεις τόσο του επικαιροποιημένου 

μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής (Ιούλιος 2014), όσο και του 

Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζονται αισιόδοξες, με θετικό ρυθμό 

ανάπτυξης της τάξης του 0,4% και 0,5%, αντίστοιχα.   

Σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης για τα έτη 2014 και 2015, παρατηρείται ότι: 

α.  Οι προβλέψεις του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού 

προγράμματος προσαρμογής (Ιούλιος 2014) παρουσιάζουν αρνητική 

απόκλιση, σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις του μακροοικονομικού 

προγράμματος προσαρμογής (Απρίλιος 2013), ενώ οι πρόσφατες 

εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών παρουσιάζονται βελτιωμένες σε 
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σύγκριση με τις προβλέψεις του μακροοικονομικού προγράμματος 

προσαρμογής.  

 Οι εν λόγω αποκλίσεις έχουν ως ακολούθως: 

 Ρυθμός Ανάπτυξης 

 2014 2015 

Εκτιμήσεις Μακροοικονομικού Προγράμματος 
Προσαρμογής 

Προβλέψεις Απριλίου 2013 

Προβλέψεις Νοεμβρίου 2013 

Προβλέψεις Ιουλίου 2014 

 

 

-3,9% 

-4,8% 

-4,2% 

 

 

1,1% 

0,9% 

0,5% 

Εκτιμήσεις Υπουργείου Οικονομικών 

Προβλέψεις Οκτωβρίου 2014 

 

-3% 

 

0,5% 

β.  Οι εκτιμήσεις για αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 

για το 2014, τοποθετούν συγκριτικά τη χώρα σε επίπεδο χαμηλότερο 

από το ρυθμό ανάπτυξης της υπόλοιπης Ευρώπης όπου ο ρυθμός 

ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει στο 1,3% για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και στο 0,8% για την Ευρωζώνη.11  Για το 2015, παρόλο που 

προβλέπεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία, 

αυτός θα εξακολουθήσει να βρίσκεται πιο κάτω από τα προβλεπόμενα 

επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης, σύμφωνα με τα οποία ο εν λόγω 

δείκτης προβλέπεται στο 1,5% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 1,1% 

για την Ευρωζώνη. 

- Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2014, αυτό αναμένεται να 

παρουσιάσει βελτίωση σε σύγκριση με το 2013 όταν είχε ανέλθει στο -5,4% 

του ΑΕΠ.  Ειδικότερα οι προβλέψεις του επικαιροποιημένου προγράμματος 

μακροοικονομικής προσαρμογής (Ιούλιος 2014) καθορίζουν το έλλειμμα για το 

2014 στο -4,7% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών αυτό περιορίζεται στο -2,5% του ΑΕΠ, ποσοστό που κινείται 

11  Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014, 4 Νοεμβρίου 

2014. 
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εντός των πλαισίων των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, ύψους 

-3% και -2,6%, αντίστοιχα.12 

Για το 2015, με βάση το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής (Ιούλιος 

2014), το δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να επιδεινωθεί και να φτάσει 

στο -5,2% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου 

Οικονομικών προβλέπεται να περιοριστεί στο -1,7% του ΑΕΠ.  Με βάση τις 

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 

δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015 προβλέπεται στο -2,7% για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στο -2,4% για την Ευρωζώνη.   

- Το δημόσιο χρέος για το 2014 ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει μικρή 

επιδείνωση σε σχέση με το 2013.  Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο 

πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής (Ιούλιος 2014), το δημόσιο 

χρέος για το 2013 εκτιμήθηκε στο 112% του ΑΕΠ και για το 2014 αναμένεται 

να ανέλθει στο 118% του ΑΕΠ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών το δημόσιο χρέος περιορίζεται στο 102% του ΑΕΠ 

και στο 105% του ΑΕΠ για τα έτη 2013 και 2014, αντίστοιχα. 

Σε σχέση με το 2015 το δημόσιο χρέος, με βάση το πρόγραμμα 

μακροοικονομικής προσαρμογής (Ιούλιος 2014), προβλέπεται να ανέλθει στο 

126% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών 

προβλέπεται να παρουσιάσει πτωτική πορεία και να μειωθεί στο 103% του 

ΑΕΠ.   

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος για το 2015 προβλέπεται να 

αυξηθεί κατά €1.600 εκατομ. και να ανέλθει στα  €20.100 εκατομ. σε 

περίπτωση πλήρους χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πιστώσεων για τις 

ανάγκες του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε σύγκριση με €18.500 εκατομ., που 

12  Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014, 4 Νοεμβρίου 

2014. 
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αυτό εκτιμάται για το 2014.  Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €1 δις το οποίο 

περιλήφθηκε στο δημόσιο χρέος για σκοπούς ενδεχόμενης κεφαλαιοποίησης 

των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν έχει χρησιμοποιηθεί.  

Σημειώνεται περαιτέρω ότι η διαφοροποίηση που παρατηρείται στο ύψος του 

δημοσίου χρέους για το 2015 οφείλεται και στην αλλαγή της μεθοδολογίας 

υπολογισμού του ΑΕΠ.  

- Η ανεργία για το 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα μακροοικονομικής 

προσαρμογής (Ιούλιος 2014) παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση σε σύγκριση 

με τα επίπεδα ανεργίας του 2013.  Για το 2014 εκτιμάται να ανέλθει στο 17,6% 

σε σύγκριση με 15,9% για το 2013, ενώ για το 2015 προβλέπεται να μειωθεί 

στο 17%.  Αντίθετα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών 

η ανεργία για το 2014 περιορίζεται στο 15,6% και για το 2015 στο 14,8%. 

  Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών, επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 

παρατηρήθηκε αύξηση στην ανεργία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

για το 2013, η οποία ανήλθε στο 16,2% έναντι 15,8%, αντίστοιχα. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η επιτροπή σημειώνει τη σημαντική αρνητική 

απόκλιση που παρουσιάζει η ανεργία στην Κύπρο τόσο για το 2014 όσο και 

για το 2015, σε σύγκριση με τα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 

οποία αναμένεται για το 2014 να ανέλθουν στο 11,6% (Ευρωζώνη) και 10,3% 

(Ευρωπαϊκή Ένωση) και για το 2015 στο 11,3% (Ευρωζώνη) και 10% 

(Ευρωπαϊκή Ένωση).13  

Σε απόλυτους αριθμούς, με βάση τα στοιχεία των Επαρχιακών Γραφείων 

Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2014, 

έφτασε τα 47.603 πρόσωπα.  Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 

σημειώθηκε μείωση κατά 3,5% (1.731 πρόσωπα), η οποία παρουσιάζεται 

13  European Commission, European Economic Forecast, Autumn 2014. 
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κυρίως στους τομείς των κατασκευών, του εμπορίου, των χρηματοπιστωτικών 

και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της μεταποίησης, των επαγγελματικών, 

επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, της εκπαίδευσης, καθώς και 

στους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας, όπου σημειώθηκε μείωση κατά 

138 άνεργους.  Κατά την ίδια περίοδο παρουσιάστηκε αύξηση στην ανεργία 

στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης και της δημόσιας διοίκησης. 

• Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015, αποτελεί το δεύτερο προϋπολογισμό που 

κατατίθεται στη Βουλή στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης και 

σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν όλοι οι 

δημοσιονομικοί στόχοι που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση σε συνεννόηση με 

την τρόικα.   

• Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός παρουσιάζει 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες θα ισχύσουν όπως έχει κατατεθεί και για το μέλλον, οι 

κυριότερες από τις οποίες έχουν ως ακολούθως: 

- Η ενσωμάτωση του ετήσιου προϋπολογισμού για το 2015 και του ΜΔΠ 2015-

2017 στο ίδιο έγγραφο.     

- Η παρουσίαση προϋπολογιζόμενων εσόδων και δαπανών σε επίπεδα 

ομάδων και υποομάδων, αντί σε άρθρα, τα οποία εφεξής θα αποτελούν 

λογιστικούς κώδικες. 

- Η παρουσίαση των θέσεων προσωπικού σε σύνολα υποομάδας, κατά 

υποκατηγορία μισθών, αντί σε εδάφια του προϋπολογισμού. 

- Η περίληψη όλων των μισθολογικών θέσεων σε παράρτημα του 

προϋπολογισμού, στο οποίο παρουσιάζονται όλες οι θέσεις στη δημόσια 

υπηρεσία περιλαμβανομένων των θέσεων των συνταγματικών εξουσιών και 

υπηρεσιών, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και η αντίστοιχη 

μισθοδοσία (βασικός μισθός, γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις, επιδόματα). 
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• Όσον αφορά ειδικότερα τις προβλεπόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός για το 

2015, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή και υπό την επιφύλαξη της 

αναγκαιότητας τροποποίησης συγκεκριμένων κονδυλίων του ως αποτέλεσμα 

κατατεθεισών στο μεταξύ τροποποιήσεων, παρουσιάζει αύξηση των αναπτυξιακών 

δαπανών κατά 5,2% σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες αναπτυξιακές δαπάνες 

που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 (€754 εκατομ. έναντι €716,7 το 

2014) και αύξηση των τακτικών δαπανών κατά 1,1% (€4.487 εκατομ. σε σύγκριση 

με € 4.436,5 εκατομ. το 2014). 

Σημειώνεται όμως ότι, παρά την αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών, αυτές 

αποτελούν μόνο το 11% του συνόλου του προτεινόμενου προϋπολογισμού, καθ’ ήν 

στιγμή οι τακτικές δαπάνες αποτελούν το 48,8% του συνόλου των 

προϋπολογιζόμενων δαπανών.   

• Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015 παρουσιάζει αύξηση δαπανών για 

σκοπούς κοινωνικών παροχών κατά 5,3%, οι οποίες προϋπολογίζονται στα €880 

εκατομ., σε σύγκριση με €836 τον προηγούμενο χρόνο.  Η αύξηση αυτή αφορά 

κυρίως τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας (€522 

εκατομ. σε σύγκριση με €482 εκατομ. για το 2014) και στις παροχές παιδείας (€174 

εκατομ. σε σύγκριση με €167 εκατομ. για το 2014).  

• Οι λειτουργικές δαπάνες προϋπολογίζονται για το 2015 στα €1.032 εκατομ. σε 

σύγκριση με €942 εκατομ. το 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,6%.  Η αύξηση 

που παρατηρείται στις προϋπολογιζόμενες λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, οφείλεται κυρίως στην αυξημένη πρόνοια για 

επιστροφές ΦΠΑ, στην αγορά φαρμάκων και εμβολίων, καθώς και στις αυξημένες 

πιστώσεις για φωτισμό και θέρμανση.  

• Οι δαπάνες προσωπικού για το 2015 συνεχίζουν να αποτελούν την κυριότερη 

κατηγορία δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζοντας όμως μείωση 

κατά -3,2%, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες για το 2014.  Σε απόλυτους 

αριθμούς, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, περιλαμβανομένων συντάξεων και 
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φιλοδωρημάτων, προϋπολογίζεται για το 2015 στα €2.504,6 εκατομ., σε σύγκριση 

με €2.586,1 εκατομ. το 2014. 

Η επιτροπή υπογραμμίζει τη μείωση που παρατηρείται στις δαπάνες προσωπικού 

κατά -3,2%, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών.  

• Σε σχέση με τις  δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι), αυτές 

παρουσιάζουν για το 2015 μείωση κατά 12,4%, σε σύγκριση με το 2014 και 

περιορίζονται στα €685 εκατομ., σε σύγκριση με €782 εκατομ. το 2014.  Η μείωση 

αυτή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών οφείλεται στην αναδιάρθρωση του 

δημόσιου χρέους. 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, μέλη της 

επιτροπής εξέφρασαν επιφυλάξεις και κατέθεσαν διιστάμενες απόψεις αναφορικά 

με τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2015 και τους στόχους που επιδιώκονται σε 

αυτόν, ως ακολούθως: 

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να αποτελέσει το μέσο για έξοδο της 

κυπριακής οικονομίας από το μνημόνιο κατά το 2015, αφού πρόκειται για προϋπολογισμό 

λιτότητας.  Συναφώς, ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός καταρτίστηκε στη βάση των 

προβλέψεων της τρόικα, οι οποίες ενδέχεται να μη συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα. 

Εκφράστηκε επίσης η θέση ότι, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015 αντικατοπτρίζει 

μόνο την προσπάθεια της κυβέρνησης για ικανοποίηση των μνημονιακών της 

υποχρεώσεων, αντί της αντιμετώπισης των πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της 

κυπριακής οικονομίας και ότι συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό 

εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης.   

Επιπροσθέτως άλλα μέλη της επιτροπής, δήλωσαν ότι παρόλο που αναγνωρίζεται η 

ανάγκη για “νοικοκυρεμένους” προϋπολογισμούς, η πρακτική αυτή δεν θα πρέπει να 

ακολουθείται εις βάρος της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και τόνισαν την ανάγκη 

εξεύρεσης πόρων προς ενίσχυση της ανάπτυξης είτε μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε 

μέσω περαιτέρω εξοικονομήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό.   
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Όσον αφορά επιμέρους εκφρασθείσες θέσεις, μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι ο κρατικός 

προϋπολογισμός για το 2015 δεν συνεισφέρει στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της 

οικονομίας, γεγονός το οποίο αντανακλάται στο μικρό μερίδιο που οι αναπτυξιακές 

δαπάνες αντιπροσωπεύουν στο σύνολο του προϋπολογισμού για το 2015, οι οποίες 

συνεχίζουν να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.  Όπως σημείωσαν, παρά το ότι στον υπό 

συζήτηση προϋπολογισμό προβλέπεται η συνέχιση και ολοκλήρωση υπό εξέλιξη έργων, 

απουσιάζουν ικανοποιητικές προβλέψεις για νέα έργα, όπως συμπεραίνεται από τα 

στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.14    

Σε σχέση με τις παρατηρήσεις της επιτροπής αναφορικά με τις αναπτυξιακές δαπάνες, ο 

Υπουργός Οικονομικών στα πλαίσια της συζήτησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού 

δήλωσε ότι πέραν των έργων που προβλέπονται και παρατίθενται στα παραρτήματα του 

κρατικού προϋπολογισμού για το 2015, προβλέπονται επίσης πιστώσεις υπό μορφή 

αποθεματικού για κατανομή τους στα διάφορα υπουργεία για σκοπούς κάλυψης των 

αυξημένων συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων.  Επιπρόσθετα 

αναπτυξιακές δαπάνες περιλαμβάνονται και στα λειτουργικά έξοδα.   

Σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές, μέλη της επιτροπής σημειώνουν ότι οι προβλέψεις 

διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, τα οποία όπως τελικά διεφάνη κατά τον προηγούμενο 

χρόνο, απέβησαν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών 

προβλημάτων που προέκυψαν συνεπεία της οικονομικής κρίσης. 

Από άλλα μέλη της επιτροπής, αναγνωρίσθηκε η θετική πορεία διόρθωσης των δημόσιων 

οικονομικών, ο περιορισμός του κόστους του δανεισμού της Κύπρου και οι αναβαθμίσεις 

της κυπριακής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και ότι η κυβέρνηση θα 

πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερής πορείας που άρχισε να 

διαφαίνεται στην οικονομία και να συνεχίσει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 

μεταρρυθμίσεων. 

14  Μέρος Ζ - Προγραμματισμός Έργων.    
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Σε σχέση με την ανεργία, επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής ότι παρόλο που 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών υπολογίζεται σταδιακή 

αποκλιμάκωσή της, για τον υπολογισμό της δεν λαμβάνονται υπόψη η μετανάστευση του 

εργατικού δυναμικού, η αποχώρηση των μακροχρόνια ανέργων από την αγορά εργασίας 

και η παραμονή των φοιτητών στο εξωτερικό με σκοπό την αναζήτηση εργασίας, γεγονός 

που έχει ως αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζεται να είναι εν μέρει πλασματική.  Η 

επισήμανση αυτή, όπως σημειώθηκε αντικατοπτρίζεται μέσα από τη μείωση των θέσεων 

εργασίας κατά το 2014.    

Επιπροσθέτως τονίσθηκε από κάποια μέλη της επιτροπής, ότι η σταθεροποίηση του 

τραπεζικού τομέα αποτελεί σημαντική παράμετρο για έξοδο της κυπριακής οικονομίας 

από την ύφεση, αλλά παράγοντες όπως τα ψηλά δανειστικά επιτόκια, ο αριθμός των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και η μη εφαρμογή δικτύου προστασίας των δανειοληπτών 

που αντιμετωπίζουν αδυναμία στην εξυπηρέτηση των δανείων λόγω της οικονομικής 

κρίσης, θα πρέπει να τύχουν άμεσου χειρισμού ώστε να αποφευχθεί επιδείνωση των 

προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας.   

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν κατατεθεί ενώπιόν της καταλήγει 

στα ακόλουθα: 

Το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου παραμένει δύσκολο, παρά τις προβλέψεις του 

Υπουργείου Οικονομικών για ανάκαμψη της οικονομίας κατά το 2015.   

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2015, ο οποίος έχει καταρτιστεί στη βάση των 

προβλέψεων του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής του 

Ιουλίου 2014, αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος 

κατατίθεται στα πλαίσια του συναφθέντος Μνημονίου Συναντίληψης.    

Ως προς τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2015, η επιτροπή κατά πλειοψηφία σημειώνει 

την αδυναμία που παρατηρείται ως προς το αναπτυξιακό σκέλος αυτών, αφού η οριακή 

αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 5,2% δεν κρίνεται επαρκής για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας.  Συναφώς, η απουσία σημαντικών νέων έργων στον 

προτεινόμενο προϋπολογισμό, παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις έργων που 
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περιλήφθηκαν στους προϋπολογισμούς ορισμένων υπουργείων για το 2015,  περιορίζει 

περαιτέρω τη δυνατότητα του κράτους να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Ως προς τη νέα μορφή του προϋπολογισμού, επισημαίνεται ότι αυτή δυσκολεύει στη 

μελέτη και ανάγνωσή του. 

Πέραν των πιο πάνω, η μη διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία, τα ψηλά επιτόκια, τα 

ψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, η δυστοκία των τραπεζών στην 

παραχώρηση νέων δανείων, καθώς και η απουσία ενός αποτελεσματικού δικτύου 

προστασίας των δανειζομένων αποτελούν επίσης ανασταλτικούς παράγοντες για την 

ανάκαμψη της οικονομίας. 

Επιπρόσθετα, τα οξύτατα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, τα οποία  εξακολουθούν να 

υφίστανται, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που εμποδίζουν την 

ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.  

3. Εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Στη βάση των πιο πάνω εκφρασθεισών θέσεων της πλειοψηφίας, όσο και άλλων μελών 

της, η επιτροπή με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής αποφάσεως σε σχέση με 

την έγκριση ή απόρριψη αυτού εν όλω ή εν μέρει.  

Ταυτόχρονα επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της όπως και των υπόλοιπων 

βουλευτών για υποβολή τροπολογιών σε σχέση με περικοπές ή/και δεσμεύσεις ειδικών 

κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο ψήφισής του σε νόμο.   

Οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να διατυπωθούν κατά 

τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.  

 Σημειώνεται επίσης ότι οι επιμέρους παρατηρήσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών 

τόσο επί θεμάτων οικονομικής πολιτικής όσο και επί του υπό αναφορά προϋπολογισμού 

περιλαμβάνονται στο Μέρος Β της παρούσας έκθεσης.   

Τέλος η επιτροπή σημειώνει ότι, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό 

συζήτηση προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και έγκριση ή 

απόρριψή του, επιφυλάσσεται σε σχέση με τα τελικά του μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να 

35 
 



 

διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων του όπως και των συνολικών 

του δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σʼ αυτόν, οι οποίες 

κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν στο μεταξύ εκ μέρους της κυβέρνησης, για 

σκοπούς υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων σχετικά με εξοικονομήσεις 

κοινωνικών ή άλλων δαπανών αυτού. 
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(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Παράρτημα δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία.) 
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Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Αν ο προϋπολογισμός του 2015 θα είχε κάποιο τίτλο, αυτός θα ήταν “επιστροφή σε ισορροπίες 

και ομαλότητα, με προοπτική ανάπτυξης”.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Πρόκειται για το δεύτερο προϋπολογισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Διάσωσης της κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος εντάχθηκε σε πρόγραμμα 

στήριξης μετά το επίσημο αίτημα που απηύθυνε η κυπριακή κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τον Ιούνιο 2012. Από την αρχή της εφαρμογής του Προγράμματος, η χώρα έχει κάνει 

τεράστια πρόοδο που φαίνεται και στη δημοσιονομική εξισορρόπηση.  

Ο Προϋπολογισμός αυτός χαρακτηρίζεται από την περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος σε 1,7% το 2015, έναντι 2,5% φέτος και 5,0% το 2013. Αυτή η αποκλιμάκωση των 

ελλειμμάτων επέτρεψε από φέτος να έχουμε μια δημοσιονομική άσκηση με πρωτογενές 

πλεόνασμα, καθιστώντας ρεαλιστικό το στόχο για συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το 

οποίο και θα επιτρέψει τη σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών ασκήσεων των δυο τελευταίων χρόνων και 

τα όσα προβλέπονται στον προϋπολογισμό που βρίσκεται ενώπιόν μας με τις αρχικές 

εκτιμήσεις και προδιαγραφές που είχαν τεθεί στο “Μνημόνιο”, διαπιστώνουμε με ικανοποίηση 

μια πραγματική ανατροπή των δεδομένων προς το βέλτιστο.  

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονταν στο αναθεωρημένο Μνημόνιο Συναντίληψης του 

Φεβρουαρίου 2014 προϋπολογισμός του 2014 στόχευε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα 

σε ποσοστό 8,4% του ΑΕγχΠ και ακολούθως υπήρχε στόχος δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

6,3% του ΑΕχγΠ το 2015 και 2,9% του ΑΕχγΠ το 2016. Με τα σημερινά δεδομένα, μετά από 

δημοσιονομικό έλλειμμα 2,5% το 2014, ο προϋπολογισμός που βρίσκεται ενώπιόν μας 

προβλέπει έλλειμμα μόλις 1,7% (έναντι 6,3%) και 1,3% το 2016.  

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ενώ, στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον σημειώνονται:  

- τερματισμός του κύκλου της ύφεσης φέτος και η πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ το 2015,  

- συγκράτηση της ανεργίας από φέτος, για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια, 
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- δυνατότητα της χώρας να προσφεύγει για δανεισμό στις διεθνείς αγορές,  

- σταθεροποίηση του χρηματο-οικονομικού τομέα.  

Οι προβλέψεις που γίνονταν στην περσινή αντίστοιχη έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών για 

συρρίκνωση του ΑΕγχΠ της χώρας κατά 4,8%, μετά από εκτιμώμενη τότε μείωση κατά 7,7% το 

2013, έχουν διαψευστεί με ευνοϊκό τρόπο. Η εκτιμώμενη σήμερα μείωση του ΑΕγχΠ για τη 

φετινή χρονιά είναι χαμηλότερη από 3%, μετά από υποχώρηση 5,4% το 2013.  

Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση ήταν λιγότερο επαχθείς 

από ότι είχε προβλεφθεί, αφού η ανεργία δεν έφτασε στο προβλεπόμενο ύψος 19,8% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού το 2014, αλλά ήδη σημείωσε για πρώτη φορά μείωση φέτος και 

δείχνει σημεία σταθεροποίησης σε επίπεδο 16% προτού αρχίσει να υποχωρεί επηρεαζόμενη 

από  την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.  

Με την εφαρμογή του προϋπολογισμού αυτού αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η 

πορεία αποκατάστασης της αξιοπιστίας του κυπριακού κράτους, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε 

διαδοχικές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας, όπως και σε επιτυχή έκδοση κρατικού 

χρέους στις διεθνείς αγορές. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί, εξάλλου, σε μείωση του κόστους του 

δημοσίου χρέους της χώρας. Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους της Κύπρου 

έπεσε το 2014 κάτω από 3%, ενώ το 2012 ήταν 4,2%. Ταυτόχρονα, η απόδοση του κρατικού 

ομολόγου λήξεως 2020 κυμαίνεται γύρω και κάτω από 5%, ενώ τον Ιούλιο 2012 είχε φτάσει 

πάνω από 16%.  

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι οι δαπάνες της κεντρικής Κυβέρνησης ως μερίδιο της οικονομικής 

δραστηριότητας σημειώνουν έστω και μικρή μείωση το 2015 και αναλογούν σε 41,8% του 

ΑΕγχΠ, σε σύγκριση με 42,2% τον προηγούμενο χρόνο και με την προοπτική, μέσα από την 

αναμενόμενη αύξηση του ΑΕγχΠ, να αφήνουν στο μέλλον περισσότερο χώρο για την κατ’εξοχήν 

οικονομική δραστηριότητα.  

Η αποκατάσταση των δημοσιονομικών ισορροπιών έχει ευεργετικές επιδράσεις στο ευρύτερο 

οικονομικό κλίμα. Στη συνέχεια αναμένεται να γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές. Η 

ταχύτερη του αναμενόμενου βελτίωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου επιτρέπει την προσδοκία 

ανάλογης ταχείας βελτίωσης και άλλων μακρο-οικονομικών μεγεθών, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
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αύξηση των επενδύσεων, την οικονομική επέκταση, ιδιαίτερα σε τομείς με αυξημένη 

προστιθέμενη αξία και εξαγωγικό προσανατολισμό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Μόλις δυο χρόνια από την έναρξη του Προγράμματος Διάσωσης, η κυπριακή οικονομία 

επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης. Έχοντας διαψεύσει θετικά τις προβλέψεις του Προγράμματος, 

η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει χαμηλότερη ύφεση από ότι ήταν οι προβλέψεις: -5,4% το 

2013 έναντι πρόβλεψης -7,8% και κάτω από 3% το 2014 έναντι πρόβλεψης -4,8%. Για το 

επόμενο έτος προβλέπεται αύξηση του ΑΕγχΠ, η οποία μετά την πέμπτη αξιολόγηση 

εκτιμήθηκε ότι θα κυμανθεί γύρω στο 0,5%. Αν όμως συνεχιστεί η τάση των προηγούμενων δυο 

χρόνων μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι, παρά την αυστηρή διόρθωση που επιχειρείται, οι αναπτυξιακές δαπάνες 

στον Προϋπολογισμό του 2015 δεν μειώνονται, αλλά παρουσιάζουν αύξηση. Χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί, οι αναπτυξιακές δαπάνες θα 

αυξηθούν κατά  5,1%, από €716,7 εκ. το 2014 σε € 754,1 εκ. το 2015. Μικρότερη, αλλά 

αυξητική πάντως τάση, 1,7%, παρουσιάζουν στο σύνολό τους τακτικές και αναπτυξιακές 

δαπάνες.   

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

Επιβεβαιώνοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την τάση εξυγίανσης των δημόσιων 

οικονομικών, ο Προϋπολογισμός 2015 παρουσιάζει έσοδα που υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά € 

290,7 εκ. Εντούτοις, οι δαπάνες του κράτους το 2015 αυξάνονται κατά € 1.457 εκ. ή 18,8%. Η 

δημοσιονομική βελτίωση επιτυγχάνεται χάρη στην ταχύτερη αύξηση των δημοσίων εσόδων. Τα 

προϋπολογιζόμενα έσοδα  αυξάνονται κατά € 1.541,9 εκ. ή 19,4%.  

Παρά τις δυσκολίες που επικρατούν γενικά στην οικονομία, η άσκηση μιας δημοσιονομικής 

πολιτικής με αύξηση των δημοσίων δαπανών δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως “πολιτική 

λιτότητας”. Η λελογισμένη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών πρέπει να οδηγήσει σε 

συνθήκες που τα δημόσια οικονομικά στο σύνολό τους να μην είναι τροχοπέδη, αλλά να 

συντείνουν στη δημιουργία ενός υγιούς αναπτυξιακού περιβάλλοντος.  
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Σημειώνεται με ικανοποίηση ότι οι δαπάνες προσωπικού (μισθοί και συντάξεις), έχοντας 

περιοριστεί σε ύψος € 2.505 εκ. το 2015, έναντι € 2.586 εκ. το 2014 και € 2.583 εκ. το 2013, 

παρουσιάζουν πραγματική μείωση 3,1% σε σχέση με πέρσι. Κατόπιν τούτου, το μερίδιο των 

δαπανών προσωπικού περιορίστηκε σε 27,2 % του συνόλου των δαπανών, έναντι 29,7% το 

2014.  

Χαρακτηριστικότερη ακόμη θα ήταν σύγκριση των δαπανών προσωπικού για το 2015 με εκείνες 

του 2012. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες προσωπικού για το 2015 είναι κατά 9,0% 

χαμηλότερες από τις πραγματικές δαπάνες προσωπικού ύψους €2.753 το 2012.  Η 

συνεχιζόμενη εφαρμογή των μέτρων περισυλλογής αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω μείωση 

και τα επόμενα χρόνια, ενώ η εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης στον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα αναμένεται να μονιμοποιήσει τα οφέλη για τη δημοσιονομική ισορροπία.  

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Ένα άλλο ενδεικτικό συστατικό της δημοσιονομικής βελτίωσης είναι η μείωση των δαπανών για 

την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους από € 781,7 εκ. το 2014  σε € 685,0 εκ. το 2015. Μέρος 

αυτής της βελτίωσης οφείλεται σε αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αναδιάρθρωση του 

δημοσίου χρέους. Αυτή η μείωση κατά 12,4% φέρνει το μερίδιο της εξυπηρέτησης του χρέους 

να αντιστοιχεί σε 7,4% επί του συνόλου των δημοσίων δαπανών.  

Συνολικά, όμως, οι δαπάνες για τα δάνεια του δημοσίου (έκδοση, αποπληρωμές, εξοφλητικά 

αποθέματα) θα ανέλθουν σε € 2.532,4 εκ. το 2015 έναντι € 2.059,2 εκ. το 2014, 

παρουσιάζοντας μιαν αύξηση 23%. Η σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά των ετών 2013 (€ 

1.202,2 εκ.) και 2012 (€ 1.378,5 εκ.) μαρτυρά περίπου υπερδιπλασιασμό και αύξηση πέραν του 

ενός δισεκατομμυρίου. Τέτοιος είναι ο αντίκτυπος της εκτροπής των δημόσιων οικονομικών που 

είχε σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια.  

Στην ουσία, η χώρα μας είδε το χρέος της να αυξάνεται ραγδαία προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι μεγάλες ανισορροπίες της περιόδου 2009-12, όταν το κράτος είχε μέσο 

ετήσιο δημοσιονομικό έλλειμμα 6,1%. Η χρηματοδότηση του σωρευτικού ελλείμματος της 

περιόδου εκείνης, ύψους € 4,2 δις (που αντιστοιχεί σε περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕΠ), είχε 

οδηγήσει σε αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 83%, ή €7 δις. Από €8,3 δις στο τέλος του 2008, 
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το δημόσιο χρέος έφτασε σε ύψος €15,3 δις στο τέλος του 2012, ενώ από το 2011 η χώρα είχε 

ήδη τεθεί εκτός των διεθνών αγορών, προσφεύγοντας σε διακρατικό “δανεισμό σωτηρίας”.  

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟ 2015 – ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ 2016 

Παρά τη σημαντική βελτίωση στη δημοσιονομική πολιτική, το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να 

βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο. Ωστόσο, με την εφαρμογή του Προϋπολογισμού του 2015 

αναμένεται να μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕγχΠ για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια. 

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2015 προβλέπεται να αντιστοιχεί σε 103% του ΑΕγχΠ, 

συγκρινόμενο με 106% το 2014 και 102% το 2013. Με αυτά τα δεδομένα, το δημόσιο χρέος της 

Κύπρου προβλέπεται να έχει περιοριστεί σε επίπεδο χαμηλότερο του ΑΕγχΠ από το 2016. 

Συγκεκριμένα, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕγχΠ προβλέπεται να μειωθεί σε 98% στο 

τέλος του 2016. Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι αυτή η ταχύτατη αποκλιμάκωση του 

ποσοστού του χρέους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανοδική στατιστική αναθέωρηση του 

προϊόντος της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.  

Η αύξηση του δημοσίου χρέους που σημειώθηκε κατά τα έτη 2013 και 2014, οφείλεται στη 

μαζική χρηματοδότηση της κυπριακής οικονομίας με δάνεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης.  

Πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι στη διάρκεια αυτού του έτους η Κυπριακή Δημοκρατία έχει 

εκταμιεύσει βοήθεια, με τη μορφή μακροπρόθεσμου χαμηλότοκου δανεισμού από την “τρόϊκα”, 

ύψους € 917,3 εκ., σε συνέχεια εκταμιεύσεων € 4.853,2 εκ. το 2013. Εξαιρούμενου του ποσού € 

1.500 εκ. που έχει διατεθεί για την ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού πιστωτικού 

συστήματος, το υπόλοιπο ποσό € 4.270,5 εκ. έχει διατεθεί για τη χρηματοδότηση των δημοσίων 

δαπανών και αντιστοιχεί σε ποσοστό 23,6% του συνόλου των πραγματικών και 

προϋπολογισμένων κρατικών δαπανών του 2013 και του 2014.  

Αυτό το ποσό των εκταμιεύσεων δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος (εξαιρούμενης της 

ανακεφαλαιοποίησης του Συνεργατισμού) είναι περίπου 1,5 φορές μεγαλύτερο από το σύνολο 

των αναπτυξιακών και των δαπανών για κοινωνικές παροχές. Επομένως, σχολιάζοντας το ύψος 

αυτών των δαπανών για ανάπτυξη ή κοινωνική πολιτική θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χωρίς 
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τον προνομιακό χαμηλότοκο δανεισμό στο πλαίσιο του Προγράμματος τέτοιες δαπάνες δεν θα 

μπορούσαν κάν να υπάρξουν.  

Είναι εμφανές ότι χωρίς το Πρόγραμμα το κυπριακό κράτος δεν θα ήταν σε θέση να έχει κάν 

προϋπολογισμό τα δυο τελευταία χρόνια. Η ταχεία διόρθωση των δημοσιονομικών μεγεθών και 

ο έλεγχος του δημοσίου χρέους δίνουν στη χώρα τη δυνατότητα απεξάρτησης από το 

πρόγραμμα διάσωσης σε σύντομο χρόνο.  

Συνεχίζοντας την πολιτική λελογισμένης δημοσιονομικής διαχείρισης και αναδιάρθρωσης του 

δημοσίου χρέους μέσα από τη δυνατότητα της χώρας να αποτείνεται πλέον στις διεθνείς 

αγορές, το ποσοστό του δημοσίου χρέους προς το ΑΕγχΠ μετά τη μείωση από 105% το 2014 

σε 103% το 2015, προβλέπεται να είναι μόλις 98% το 2016. Η αποκατάσταση της δυνατότητας 

του κυπριακού κράτους να δανείζεται στις διεθνείς αγορές μπορεί να χαρακτηριστεί ως «κλειδί» 

για την όλη επιτυχία του προγράμματος.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εξίσου σημαντικό, με δεδομένες τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στη χώρα, είναι ότι η 

εξισορροπιστική δημοσιονομική πολιτική δεν αποτρέπει, αλλά δημιουργεί και περιθώρια για την 

ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τις έκτακτες 

συνθήκες της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις του γενικότερου προγράμματος διόρθωσης, 

η κυβέρνηση αναπτύσσει ένα νέο σύστημα κοινωνικής προστασίας, με επίκεντρο την πολιτική 

του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Η πολιτική αυτή, που επέτρεψε τον εξορθολογισμό 

και τον καλύτερο έλεγχο του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, εξασφαλίζοντας την επιθυμητή 

ακριβή στόχευση των χορηγιών και επιδομάτων, έχει επιφέρει και κάποια αύξηση των δαπανών 

κοινωνικής πολιτικής.  

Οι δαπάνες για σκοπούς κοινωνικών παροχών αυξάνονται από € 836 εκ. το 2014 σε € 880 εκ. 

2015, δηλαδή κατά 5,3%. Η αύξηση αφορά τόσο στις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας, όσο και 

στις κοινωνικές εκπαιδευτικές δαπάνες.  

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  

Θεωρείται ότι το μεγαλύτερο λειτουργικό πρόβλημα που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία 

στην προσπάθεια ανάκαμψης είναι εκείνο της χρηματοδότησης. Ως συνέπεια της δραστικής 

43 
 



 

διόρθωσης και έχοντας περιοριστεί δραστικά σε μέγεθος το τραπεζικό σύστημα της χώρας, ενώ 

ταυτόχρονα αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα μη εξυπηρετούμενων δανείων, αντιμετωπίζει μεγάλη 

στενότητα σε όρους ρευστότητας.  

Η μέθοδος που επιβλήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από «ιδίους πόρους» 

και όχι με κρατική στήριξη όπως σε άλλες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα μιαν άνευ προηγουμένου 

αποδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Μεταξύ των άλλων μειώθηκε απότομα το χαρτοφυλάκιο 

καταθέσεων. Έτσι, παρά τη δέουσα αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας, οι κυπριακές 

εμπορικές τράπεζες δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν παρά ελάχιστα την οικονομική 

δραστηριότητα.  

Πρέπει να γίνει μνεία των επιτυχών προσπαθειών της Κυβέρνησης και της σχετικήες 

ανταπόκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο η αύξηση του ποσοστού στα 

συγχρηματοδοτούμενα σχέδια, όσο και η παρουσία στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης ανοίγουν κάποιες 

προοπτικές για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας.  

Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να επισημανθούν συστημικές αδυναμίες για το σκοπό της 

προώθησης των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης στους επιθυμητούς αποδέκτες που είναι 

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ούτως ώστε να αξιοποιηθεί στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό η συνδρομή των ευρωπαϊκών θεσμών και να δημιουργηθεί πραγματική 

ρευστότητα στη διάθεση της πραγματικής οικονομίας.  

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  

Πρόσθετα, απαραίτητη και κεντρική παράμετρος για την ανάταξη της οικονομίας και την 

επιστροφή σε δρόμους ανάπτυξης και ευημερίας, είναι η πλήρης εξομάλυνση του τραπεζικού 

τομέα και του ευρύτερου χρηματο-οικονομικού περιβάλλοντος. Μετά την πλήρη αποκατάσταση 

της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζικών ιδρυμάτων και την επιτυχία στις δοκιμασίες αντοχής εν 

όψει της ένταξης του κυπριακού τραπεζικού συστήματος στην Τραπεζική Ένωση και την άμεση 

υπαγωγή των τεσσάρων “συστημικών” τραπεζών στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και τη 

σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα. Αυτό εξάλλου αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή άρση 
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σχεδόν όλων των εσωτερικών έκτακτων περιορισμών που είχαν επιβληθεί μετά τις αποφάσεις 

του Γιούρογκρουπ το Μάρτιο 2013.  

Στο εξής, η εξυγίανση και αναδιοργάνωση των τραπεζών αναμένεται να τους επιτρέψει να 

λειτουργήσουν ξανά ως πλήρη χρηματο-οικονομικά ιδρύματα με ρόλο και στη χρηματοδότηση 

της οικονομίας. Ενώ η προσοχή θα πρέπει να στραφεί σε αποτελεσματικές προσπάθειες για τη 

μείωση των επιτοκίων σε λογικό επίπεδο.  

Σημειώνοντας ότι αυτές τις μέρες έχουν κατατεθεί από την Κυβέρνηση τα πρώτα νομοσχέδια 

του πλαισίου αφερεγγυότητας-προστασίας, αναμένουμε ότι ο επόμενος στόχος προτεραιότητας 

στο χρηματο-οικονομικό σύστημα είναι η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος των 

προβληματικών δανείων. Η εφαρμογή του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου θα επιτρέψει να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα από αναδιαρθρώσεις των 

δυνητικά βιώσιμων δανείων, αφήνοντας τη δυνατότητα των εκποιήσεων ως έσχατο μέτρο.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ-ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Εκτός της δημοσιονομικής πολιτικής, ο προϋπολογισμός του 2015 παρουσιάζει μια σημαντική 

καινοτομία. Στο εξής ο ετήσιος προϋπολογισμός και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

ενσωματώνονται στο ίδιο έγγραφο και παρουσιάζονται από κοινού. Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να συνεκτιμάται ο ετήσιος προϋπολογισμός με τις εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά, σε βάθος 

τριετίας.  

Εξάλλου, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα περιλαμβάνονται στρατηγικά σχέδια για κάθε 

υπουργείο, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν στο εξής να ετοιμάζουν και καταθέτουν 

στρατηγικό σχέδιο. Ενώ ο ίδιος ο Προϋπολογισμός αναλύεται πλέον στη βάση 

εκροών/αποτελεσμάτων και όχι εισροών. Θα γίνει επιπλέον δυνατό να αξιολογούνται οι 

επιδράσεις του Προϋπολογισμού μέσα από την αξιολόγηση προκαθορισμένων δεικτών 

απόδοσης. Ήδη πέντε υπουργεία έχουν προχωρήσει «πιλοτικά» με κοστολόγηση των 

δραστηριοτήτων.  

Σημαντική καινοτομία είναι ακόμα ότι συνοδεύεται από “Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων” 

που έχει επίσης κατατεθεί από την κυβέρνηση.  
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Ως ΑΚΕΛ καταθέτουμε τις πιο κάτω απόψεις, παρατηρήσεις και εκτιμήσεις σε σχέση τόσο με 

τον Προϋπολογισμό του 2015 όσο και την πορεία της οικονομίας ευρύτερα: 

1. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται ασθενική ανάπτυξη, η οποία βασίζεται στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες.  

2. Οι κοινωνικές ανισότητες εντείνονται οδηγώντας εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια και 

στη διαβίωση σε συνθήκες στέρησης και δυστυχίας.    

3. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κρίση έχει μεγαλύτερη διάρκεια λόγω των ακολουθούμενων 

νεοφιλελεύθερων οικονομικών επιλογών που προωθούν τις περικοπές και την λιτότητα σε 

βάρος της ανάπτυξης. 

4. Τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται διόγκωση του χρέους, 

δημόσιου και ιδιωτικού, με ταυτόχρονη επιδείνωση των συνθηκών αποπληρωμής. 

5. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα χωρίς σημάδια 

αποκλιμάκωσης στο προσεχές μέλλον. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον 

ευρωπαϊκό νότο, στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία.  

6. Η εφαρμογή των μνημονίων ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την ένταση των κοινωνικών 

ανισοτήτων στην περιφέρεια της Ε.Ε.  

7. Ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη οι προοπτικές ανάκαμψης παραμένουν χαμηλές. 

8. Λόγω της πολιτικής των περικοπών και της λιτότητας η Κυπριακή οικονομία βιώνει 

σημαντική υποχώρηση των αναπτυξιακών προοπτικών. 

9. Το 2013 η ύφεση έφθασε στο 5,4%, ενώ αναμένεται να συνεχίσει και για το 2014, πολύ 

πιθανόν και το 2015. Συνολικά η ύφεση θα κλείσει σε διάρκεια τουλάχιστον 18 τρίμηνα, 

επιβεβαιώνοντας το φαύλο κύκλο ύφεσης – λιτότητας.  

10. Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σήμερα έχει ξεπεράσει το 100% 

του Α.Ε.Π.  Τον τελευταίο χρόνο έχει σημειωθεί σημαντική μετατόπιση του δανεισμού από 

τους εγχώριους πιστωτές προς τους ξένους αυξάνοντας έτσι και την οικονομική και 

ενδεχομένως πολιτική εξάρτηση της Κύπρου από τον εξωτερικό δανεισμό.  Ως ΑΚΕΛ 

καταγράφουμε ότι το ύψος του δημόσιου χρέους θα ήτο πολύ μεγαλύτερο.  Ο περιορισμός 
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του γύρω στο 100% του ΑΕΠ οφείλεται απλά στην διαφοροποίηση του τρόπου 

υπολογισμού του. 

11. Η συνεχής αύξηση του χρέους μειώνει επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης, αφού ένα 

μεγάλο μέρος των δημοσιών πόρων αποτελεί τη δαπάνη για τόκους.  

12. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει βελτιωθεί, εντούτοις το κόστος στην ανάπτυξη όσο και 

στην κοινωνική συνοχή είναι δυσβάστακτο.  Η βελτίωση προήλθε μέσα από τις πολιτικές 

λιτότητας και περικοπών και λόγω των αυξημένων εσόδων της κυβέρνησης από 

πρόσθετες φορολογίες, όπως ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας, ο ΦΠΑ και οι Φόροι 

Κατανάλωσης. 

13. Η ένταση των μέτρων λιτότητας συνεχίζει να έχει ισχυρή επίδραση στην αγορά εργασίας, 

τόσο στο μέγεθος της απασχόλησης όσο και στο μέγεθος της ανεργίας, η οποία 

παραμένει σε ιστορικά ψηλά επίπεδα με αυξητική τάση.  Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η 

ανεργία παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2013 (από 15,8% το 2013 

σε 16,2% το 2014).  

14. Η ισχνή και παροδική μείωση των ποσοστών ανεργίας στο επόμενο διάστημα δεν είναι 

αποτέλεσμα της βελτίωσης των όρων εργασίας αλλά αντίθετα αντίδραση στην ανυπαρξία 

προοπτικών εργασίας στο μέλλον (μετανάστευση, φυγή κοινοτικών).  

15. Ταυτόχρονα, η μείωση μισθών στην Κυπριακή οικονομία, επηρεάζει πρώτα και κύρια την 

ικανότητα αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους και κατ’ επέκταση μειώνει την 

φερεγγυότητα των Κυπριακών νοικοκυριών.  

16. Η μείωση του εργατικού κόστους δεν βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής 

οικονομίας αλλά αντίθετα συνέβαλε στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τις 

επιχειρήσεις  

17. Επιπλέον, η εφαρμογή σειράς διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία συνοδεύεται και 

από τη βίαιη μεταφορά δημόσιου πλούτου από την κοινωνία προς τα ξένα κατά κύριο 

λόγο επενδυτικά (κερδοσκοπικά) κεφάλαια. 
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18. Κατά τη διάρκεια του 2014 παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στη συνεισφορά του 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας στην παραγωγή του Α.Ε.Π, αυξάνοντας 

την εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.  

19. Ιδιαίτερα δραματική είναι η μείωση της παραγωγής στον κλάδο των κατασκευών. Αν 

συγκρίνουμε με το απόγειο του κλάδου το 2008 η πτώση σήμερα ανέρχεται στο 70%. 

Τραγικές είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση στον συγκεκριμένο κλάδο. 

20. Η συμβολή του τομέα των υπηρεσιών στο Α.Ε.Π. κατέστησε ηπιότερη την ύφεση. Θετικές 

επιδόσεις παρατηρούνται στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου.  

21. Ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει τρία βασικά προβλήματα.  Η Κύπρος διατηρεί τα 

υψηλότερα στεγαστικά και επιχειρηματικά επιτόκια στην Ευρωζώνη.  Ενδεικτικό της 

κατάστασης είναι επίσης και το γεγονός ότι οι τράπεζες, λόγω της απουσίας κινήτρων που 

να τις πιέζει, δεν έχουν προχωρήσει σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις δανείων.  Τέλος, 

σημαντική απώλεια εμπιστοσύνης υφίσταται για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος με 

αποτέλεσμα να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η δυνατότητα των τραπεζών να 

διοχετεύσουν εκ νέου δάνεια προς την οικονομία. 

22. Ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ο δεύτερος μνημονιακός προϋπολογισμός της 

Κυβέρνησης Αναστασιάδη.  Δυστυχώς ακολουθεί την αντιαναπτυξιακή πεπατημένη του 

μνημονίου τόσο ως προς τη φιλοσοφία όσο και προς τη συγκρότηση του.   

23. Οι δαπάνες παραμένουν στάσιμες μετά τις περσινές συνολικές περικοπές δαπανών 

ύψους €626 εκ., τις περικοπές κατά 20% στις αναπτυξιακές δαπάνες και τις περικοπές 

ύψους €126 εκ στις κοινωνικές παροχές και τις παροχές υγείας και παιδείας.  

24. Η Κυβέρνηση απέτυχε να υλοποιήσει την επανεκτίμηση των αξιών των ακινήτων 

αξιόπιστα και με ορθή διαδικασία με αποτέλεσμα το βάρος της φορολογίας να συνεχίζει 

να είναι πολύ ψηλό για τα πλατιά λαϊκά στρώματα.  

25. Στις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε στην 

υλοποίηση του ΓεΣΥ όπως είχε συμφωνηθεί αλλά προχώρησε και σε αλλαγή της 

φιλοσοφίας του με στόχο την παράδοση του σε ιδιωτικά συμφέροντα.  
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26. Ταυτόχρονα προχωρεί ταχύτατα με την διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων ενώ μεθοδεύει 

και το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών.  

27. Ο προϋπολογισμός δεν έχει καταφέρει ν’ αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στον 

αναπτυξιακό και στον κοινωνικό τομέα.  Πρόκειται για ένα Προϋπολογισμό αιματηρής 

λιτότητας και περικοπών. Ένα Προϋπολογισμό ο οποίος εγκλωβίζει την χώρα στον φαύλο 

κύκλο λιτότητας - ύφεσης.  Ένας Προϋπολογισμός που υποβαθμίζει την ανάπτυξη, 

αποδομεί την κοινωνική συνοχή και υποσκάπτει τους κοινωνικούς τομείς της Υγείας, της 

Πρόνοιας και της Παιδείας.  

 Τέλος ο Πολιτισμός παραμένει ο φτωχός συγγενής του Προϋπολογισμού.  

28. Στη βάση των πιο πάνω το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις θα καταψηφίσει τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό για το 2015. 
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

O φετινός Κρατικός Προϋπολογισμός είναι ο δεύτερος στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας 

που βρίσκει την χώρα μας ενταγμένη σε μηχανισμό στήριξης και υπό την αυστηρή επιτήρηση 

των διεθνών δανειστών της.  

Στη βάση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι των διεθνών δανειστών της, ο 

Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2015, όπως και των προηγούμενων ετών χαρακτηρίζεται από 

μέτρα αυστηρής λιτότητας και δημοσιονομικής πειθαρχίας και από περαιτέρω περιορισμό των 

λειτουργικών και μη παραγωγικών δαπανών, αλλά δυστυχώς και των αναπτυξιακών δαπανών. 

Με άλλα λόγια, ο προϋπολογισμός του 2015 είναι ο δεύτερος μνημονιακός προϋπολογισμός τον 

οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε και ο οποίος ουσιαστικά καταγράφει και εκφράζει την 

πολιτική και τη φιλοσοφία της τρόικας. 

Η φετινή συζήτηση διεξάγεται μέσα σε πολύ βαρύ κλίμα και εν μέσω πολύ σοβαρών γεγονότων 

τόσο με τις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, όσο και γενικότερα στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Η ανάγκη για δραστική δημοσιονομική διόρθωση και εξυγίανση, αλλά και η δραματική και 

απότομη συρρίκνωση του βασικού πυλώνα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας που ήταν 

μέχρι πρότινος ο χρηματοπιστωτικός τομέας, έχουν επιφέρει δυσάρεστες παρενέργειες στο 

βιοτικό επίπεδο των Κύπριων πολιτών, ωθώντας παράλληλα την κυπριακή οικονομία σε μια 

παρατεταμένη ύφεση. 

Το ΔΗΚΟ δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της Κυβέρνησης ότι ο προϋπολογισμός για το 2015 

είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να βγούμε από το μνημόνιο την επόμενη χρονιά.  Σίγουρα 

έχουν γίνει θετικά βήματα προς τη κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και είχαμε 

συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά τους δημοσιονομικούς δείκτες. 

Δεν πρέπει όμως να συγχύζουμε την Κυβέρνηση με την πραγματική οικονομία.   

Το ότι έχει σταθεροποιηθεί η πορεία συρρίκνωσης της Κυπριακής οικονομίας είναι γεγονός.  

Όμως αυτό δεν σημαίνει πως το επίπεδο ποιότητας ζωής των Κυπρίων πολιτών έχει επιστρέψει 

σε προηγούμενα επίπεδα.  Κάθε άλλο.  
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Η ανεργία συνεχίζει να παρουσιάζει το αρνητικό της πρόσωπο. Το 2012 χάθηκαν 13.000 θέσεις 

εργασίας, το 2013 χάθηκαν 20.000 θέσεις εργασίας και τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2014, 

χάθηκαν 4.500 θέσεις εργασίας από την Κυπριακή οικονομία.   

Η μετανάστευση κύπριων εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων μας σε χώρες του εξωτερικού 

αποτελεί πλέον ένα συνεχές, αυξανόμενο και δυσάρεστο φαινόμενο.  

Ένας στους τρεις συμπατριώτες μας, 240.000 κύπριοι, ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  

Τα κοινωνικά παντοπωλεία πληθαίνουν και ενώ αυξάνονται οι ανάγκες τους περιορίζονται οι 

δυνατότητες τους.  

Το πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας σήμερα δεν έχει να κάνει τόσο με τις δημοσιονομικές 

μεταρρυθμίσεις, αλλά με τα πραγματικά δεδομένα της οικονομίας, τα οποία δεν είναι αυτά όπως 

παρουσιάζονται από την κυβέρνηση. 

Εάν συγκρίνουμε τις τότε προβλέψεις της Τρόικας και της Κυβέρνησης με τις σημερινές 

προβλέψεις, διαπιστώνεται ότι σε σημαντικούς τομείς έχουμε επιδείνωση των δημοσιονομικών 

δεικτών της κυπριακής οικονομίας. 

Πέραν των πιο πάνω προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα εξακολουθεί να εστιάζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Μπορεί οι τράπεζες να πέρασαν με σχετική επιτυχία τα τεστ αντοχής (stress tests) του 

περασμένου Νοεμβρίου και είναι γεγονός πως υπήρξαν αναβαθμίσεις του Κυπριακού 

τραπεζικού συστήματος, όμως παραμένει η θλιβερή διαπίστωση ότι οι τράπεζες εξακολουθούν 

να αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας.  

Τα κενά που παρουσιάζονται στα δανειστικά χαρτοφυλάκια των τραπεζικών ιδρυμάτων, 

οδηγούν αναπόφευκτά σε έλλειψη ρευστότητας στην κυπριακή οικονομία, σε δυστοκία 

δανεισμού, σε ψηλά επιτόκια και σε ψηλά επίπεδα και ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

τα οποία ξεπερνούν πλέον το 52%.  Το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 

κόσμο. 

Αυτή η κατάσταση στραγγαλίζει τα κυπριακά νοικοκυριά και τις κυπριακές επιχειρήσεις και 

εμποδίζει την επίτευξη του στόχου επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας.  
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Το ΔΗΚΟ επιμένει πως θα έπρεπε μέχρι σήμερα να είχε κατατεθεί και εγκριθεί το Πλαίσιο 

Αφερεγγυότητας, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση μαζί με την Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να 

προχωρήσουν σε βελτιωθεί του νομικού πλαισίου για τις αναδιαρθρώσεις, να αλλάξουν οι 

σχετικές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, να καθιερωθεί και να εγκαθιδρυθεί μία Κρατική 

Εταιρεία Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων και να επιστρέψουν κεφάλαια που έφυγαν από 

την κυπριακή οικονομία. 

Είναι γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, που το Δημοκρατικό Κόμμα, ενώ δηλώνει ότι είναι έτοιμο να 

συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες μεταρρύθμισης της κυπριακής οικονομίας, επιμένει ότι θα 

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες επαναδιαπραγμάτευσης του μνημονίου, έτσι ώστε να 

βελτιώσουμε πρόνοιες του, που είναι καταφανώς προβληματικές και επιδεινώνουν τα δεδομένα 

της κυπριακής οικονομίας. 

Οι επιπτώσεις των οδυνηρών αποφάσεων σε βάρος του λαού μας, πέραν των οικονομικών 

επιπτώσεων, έχουν, επίσης και σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Η αυξανόμενη ανεργία, 

φτώχεια και δυσπραγία έχουν, δυστυχώς, αυξήσει τα κρούσματα εγκληματικών συμπεριφορών, 

γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για ικανοποίηση της απαίτησης της 

κοινωνίας για απονομή της δικαιοσύνης σε ότι αφορά τους υπαίτιους της οικονομικής κρίσης.  

Το 2015 η κυπριακή οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως είναι η 

οικονομική ύφεση, η αυξανόμενη ανεργία, το δημοσιονομικό έλλειμμα και το πολύ ψηλό 

ποσοστό δημόσιου χρέους, η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και η 

αντιμετώπιση άλλων διαρθρωτικών θεμάτων, όπως είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας 

υπηρεσίας, η εφαρμογή του γενικού συστήματος υγείας, καθώς και η μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  

Ως ΔΗΚΟ θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, στηρίζοντας κάθε συλλογική προσπάθεια 

προς ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης.   

Δικός μας μόνιμος στόχος είναι η εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και 

ανάπτυξης, ώστε να υπάρχουν ασφαλή και γερά θεμέλια για άσκηση μιας πιο γενναιόδωρης 

κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος του πολίτη και στήριξης των ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού.  
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Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Το 2015 αποτελεί ένα ακόμα δύσκολο έτος για την πορεία της Κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος 

βρίσκεται στα μέσα της εφαρμογής του μνημονίου συναντίληψης και εξακολουθεί ακόμα να 

υφίσταται τις σκληρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης αλλά και των προνοιών του μνημονίου. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται κάτω από την εκβιαστική πίεση της εφαρμογής εντός της 

περιόδου αυτής μια σειράς από σημαντικές θεσμικές αλλαγές. Παράλληλα, τα προβλήματα της 

κυπριακής οικονομίας παραμένουν τεράστια, ενώ το κύριο ζητούμενο είναι πότε θα μπορέσει η 

κυπριακή οικονομία να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

Οι δημοσιονομικοί δείκτες φαίνεται να σταθεροποιούνται και οι στόχοι του μνημονίου να 

πετυχαίνονται, με ένα βαρύτατο όμως κόστος και με αιματηρές θυσίες από πλευράς των 

πολιτών. Το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2014 αναμένεται να είναι πιο κάτω από το στόχο που 

είχε τεθεί ενώ μετά την αλλαγή στον τρόπο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 

για υπολογισμό του ΑΕΠ, το ποσοστό του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ φαίνεται να 

μειώνεται σε διαχειρίσιμα επίπεδα. 

Όμως οι μεγάλες προκλήσεις και τα ανοικτά ζητήματα της κυπριακής οικονομίας παραμένουν. Η 

ανεργία και το κόστος του χρήματος βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα, ενώ η διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει ακόμα μπει σε πορεία αποτελεσματικής αντιμετώπισης. 

Πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, με το φόβο απώλειας των 

κατοικιών τους και την αμφιβολία κατά πόσο μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη. 

Οι αυξημένες φορολογίες και οι αποκοπές σε μισθούς και συντάξεις έχουν μειώσει σημαντικά το 

διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση, διαιωνίζοντας 

με τον τρόπο αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης και της απουσίας αναθέρμανσης της οικονομίας. 

Παράλληλα, οι μειώσεις στα εισοδήματα των δανειζομένων οδηγούν στη συνέχιση των 

σημαντικών αδυναμιών  στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τα 

τραπεζικά ιδρύματα. 
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Η επιτυχία των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα τεστ αντοχής αποτελεί θετική 

εξέλιξη, η οποία όμως θα είναι χωρίς πρακτικό όφελος για την οικονομία αν δεν μεταφραστεί 

σύντομα σε παραχώρηση χορηγήσεων και αποκλιμάκωση των δανειστικών επιτοκίων. 

Επιπλέον είναι σημαντικό να υπάρξει επιτάχυνση των βιώσιμων αναδιαρθρώσεων δανείων και 

να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε μαζικές πωλήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε την 

εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας άμεση ανάγκη. Αναμένουμε ότι μέσα από τις πρόνοιες 

του πλαισίου θα καταστεί δυνατή η προστασία της κύριας κατοικίας βιώσιμων δανειοληπτών 

αλλά και θα διασφαλιστεί η επιβίωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, 

ώστε να μην χαθούν άλλες θέσεις εργασίας. 

Πέραν του πλαισίου αφερεγγυότητας που αφορά βιώσιμους δανειολήπτες, αναμένουμε από την 

Κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, μέσα από αυστηρά κριτήρια, για δανειολήπτες 

που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και οι οποίοι θεωρούνται μη βιώσιμοι. 

Δυστυχώς όμως δεν είδαμε ακόμα να υλοποιείται η εξαγγελία της κυβέρνησης για θεσμοθέτηση 

του προγράμματος ενοικίου αντί δόσης, ενώ η προτεινόμενη κυβερνητική στεγαστική πολιτική 

δεν οδηγεί στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. 

Υπάρχουν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην Κυπριακή οικονομία ώστε 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αλλαγές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, να είναι 

ευέλικτη και να αυξάνεται ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των δαπανών. Είναι σημαντικό να 

αρθούν οποιαδήποτε γραφειοκρατικά εμπόδια ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες 

των επενδυτών. 

Η αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας, με την κατάργηση ή συγχώνευση τμημάτων και 

υπηρεσιών και την πλήρη εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας, η μηχανογράφηση και 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι ορισμένες από τις 

αλλαγές στις οποίες θα έπρεπε ήδη να είχαμε προχωρήσει. 

Η φορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας το 2014 έγινε με δεδομένα του 1980, οι επανεκτιμήσεις 

σε τιμές 2013 χρήζουν σημαντικών βελτιώσεων, πολλά ακίνητα μένουν χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας, 

ενώ αναμένεται ακόμα η νέα φορολογική πρόταση της κυβέρνησης. 
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Στον τομέα της υγείας, οι κυβερνητικοί χειρισμοί για το ΓΕΣΥ δεν φαίνεται να οδηγούν  στο 

ζητούμενο, στην εφαρμογή δηλαδή ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού καθολικού συστήματος 

υγείας για τον κυπριακό λαό. 

Η ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του ΦΠΑ αποτελούν θετική εξέλιξη, και 

αναμένουμε την υιοθέτηση νέων σύγχρονων διαδικασιών ελέγχου της φοροδιαφυγής 

παρόμοιους με αυτούς που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, ώστε να παταχθεί το φαινόμενο 

αυτό.  

Στρατηγικός μας στόχος πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για 

έξοδο από την κρίση και την ύφεση το συντομότερο δυνατόν μέσα από τον επανασχεδιασμό 

του οικονομικού μοντέλου της χώρας, ώστε να μπορέσει η πατρίδα μας να διαμορφώσει τις 

προϋποθέσεις για επάνοδο στην ομαλότητα και την ευημερία.  

Η έξοδος από την κρίση πρέπει να αποτελέσει και το σημείο εισόδου σε μια διατηρήσιμη 

κοινωνική οικονομία της αγοράς, σε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη οικονομία στην οποία η 

ευημερία μας θα προέρχεται από την καινοτομία και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που 

έχουμε στη διάθεσή μας και στην οποία οι γνώσεις θα αποτελούν τη βασική εισροή στην 

παραγωγική διαδικασία. Η κινητοποίηση των δυνάμεων αυτών θα μας βοηθήσει να βρούμε νέες 

πηγές ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να προστατεύσουμε τα 

εισοδήματα των εργαζομένων. 

Στρατηγικός στόχος, πρέπει να είναι η όσον το δυνατό γρηγορότερη πλήρης επάνοδος στις 

αγορές, κάτι το οποίο κατάφερε η Ιρλανδία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει μέσα από ένα 

σωστό στρατηγικό σχεδιασμό να επανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας και την 

πιστοληπτική αναβάθμιση της. Είναι σημαντικό να υπάρξει σωστή προετοιμασία για την έξοδο 

στις αγορές, διότι υπάρχουν αρκετές λήξεις ομολόγων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 

μνημονίου το 2016, όμως αυτό προϋποθέτει άντληση κεφαλαίων με τη σωστή μέθοδο, την 

κατάλληλη χρονική περίοδο και στο σωστό κόστος. Επιπλέον πολύ προσεχτικοί χειρισμοί θα 

πρέπει να γίνουν με το θέμα των κρατικών εγγυήσεων. 

Με βάση τις πρόνοιες του μνημονίου, το 2015 αναμένεται να υλοποιηθούν τα 

χρονοδιαγράμματα για το ΓΕΣΥ, και για τις αποκρατικοποιήσεις των μεγάλων οργανισμών. Το 
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ΚΣ ΕΔΕΚ εμμένει στη θέση του ότι μπορεί να υπάρξει μετοχοποίηση των συγκεκριμένων 

οργανισμών για να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η κερδοφορία τους, αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει,  για λόγους εθνικούς και οικονομικούς, οι οργανισμοί αυτοί να ιδιωτικοποιηθούν. 

Τέλος, μπορεί να αποτελεί θετικό γεγονός ότι οι αξιολογήσεις για την πορεία του προγράμματος 

από την Τρόικα είναι θετικές, όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί αυτό να συνεχίσει 

να μεθοδεύεται μέσα από τον εκβιασμό του Κοινοβουλίου να ψηφίζει νομοθεσίες που η 

κυβέρνηση αρνείται ή δεν μπορεί να διαμορφώσει έγκαιρα και ικανοποιητικά.  

Πέρα από τα πιο πάνω αμιγώς οικονομικά δεδομένα, το κρισιμότερο σημείο που πρέπει να 

τονιστεί είναι η ανάγκη να επισπευστούν από τη Νομική Υπηρεσία και τις εμπλεκόμενες αρχές 

οι διαδικασίες που αφορούν το σκάνδαλο της οικονομίας ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον της 

δικαιοσύνης όσοι οδήγησαν τη χώρα μας ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. 

Προϋπολογισμός 2015 

Ο κρατικός Προϋπολογισμός για τα 2015 καταρτίστηκε στα πλαίσια των συγκεκριμένων 

δημοσιονομικών στόχων που καθορίστηκαν στο Μνημόνιο Συναντίληψης, μετά από την έγκριση 

της Τρόικα. Ο Προϋπολογισμός όμως ουσιαστικά αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα 

που προσφέρει η βελτιωμένη απόδοση των δεικτών το 2014 η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει 

στη διαμόρφωση ενός προϋπολογισμού με προοπτικές καλυτέρευσης των συνθηκών 

διαβίωσης και ενίσχυσης της προσπάθειας επαναφοράς της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης. 

Αναμφίβολα η επίτευξη των στόχων όσον αφορά στα κρατικά έσοδα θα εξαρτηθεί από το 

ποσοστό ύφεσης. Συνεπώς ο περιορισμός αυτού του ποσοστού παραμένει η μεγάλη 

πρόκληση, και αναμέναμε προς την κατεύθυνση αυτή συγκεκριμένα μέτρα από την κυβέρνηση. 

Η πτώση στην ισοτιμία του ρουβλιού, ο νέος νόμος του deoffshorisation αλλά και οι κυρώσεις 

που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από την ΕΕ, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά δύο από τους 

τομείς οι οποίοι έδειξαν ανθεκτικότητα στην οικονομική κρίση, τον τουρισμό και τον τομέα των 

επαγγελματικών υπηρεσιών. 

Επιπλέον η Κύπρος λόγω της ανοικτής οικονομίας που διαθέτει επηρεάζεται σημαντικά από το 

εξωγενές περιβάλλον δηλαδή την παγκόσμια οικονομία και την κατάσταση στην Ευρώπη. 

56 
 



 

Αντί να αντιμετωπίζονται οι πιο πάνω προκλήσεις και προβληματισμοί, ο Προϋπολογισμός του 

2015 χαρακτηρίζεται από μειωμένες αναπτυξιακές δαπάνες, με κίνδυνο να αποστερηθεί ο 

τόπος από ένα ουσιαστικό εργαλείο προώθησης της δυναμικής της ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε μια 

περίοδο πιστωτικής ανεπάρκειας για την αγορά.  

Το θέμα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, και πιο ειδικά της στεγαστικής μετά τη ψήφιση 

του νόμου για τις εκποιήσεις, αποκτά καθοριστική σημασία μέσα στις εξαιρετικά σκληρές 

οικονομικές συνθήκες που περνά ο λαός μας. Αναμέναμε να δούμε ένα προϋπολογισμό που 

μέσα από τον ουσιαστικό εξορθολογισμό των δαπανών να στηρίζει την κοινωνική συνοχή και να 

προσφέρει την απαιτούμενη προστασία και ανακούφιση προς εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που 

έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να δίνει τη δυνατότητα σε μη βιώσιμους δανειολήπτες αυτής της 

κατηγορίας να διατηρήσουν την κατοικία τους. Δυστυχώς τέτοια σχέδια δεν έχουν ενσωματωθεί 

στον προϋπολογισμό παρόλο που υπάρχουν δημοσιονομικά πλεονάσματα από το 2014. 

Θέλουμε επίσης να τονίσουμε, πως παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσει και η λήψη 

διαρθρωτικών μέτρων που θα εκσυγχρονίσουν και θα βελτιώσουν την κρατική μηχανή, κάτι που 

αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει η χώρα μας πραγματικά 

αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς. 

Είναι αυτονόητο ότι το ΚΣ ΕΔΕΚ στηρίζει κάθε προσπάθεια για ενίσχυση της αμυντικής 

θωράκισης της χώρας υπό το φως και των τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ.  

Μέτρα ώθησης της ανάπτυξης 

Το ΚΣ ΕΔΕΚ έχει κατ’ επανάληψη εισηγηθεί σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

και να στηρίξουν την ανάπτυξη. Μέτρα όπως τα παρακάτω: 

• Δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας και της αβεβαιότητας με περιορισμό της 

πολυνομίας και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών 

• Τροποποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας για προσέλκυση διασυνοριακών ταμείων 

προνοίας 

• Προώθηση των νομοθεσιών για χρηματοδοτικές μισθώσεις και παροχή κινήτρων για 

προσέλκυση εταιρειών που ασχολούνται στο συγκεκριμένο τομέα 

57 
 



 

• Αναδιάρθρωση των τομέων της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας στα πρότυπα άλλων 

χωρών με εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και μείωση του κόστους παραγωγής 

• Προώθηση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, της Πράσινης Ανάπτυξης και της 

Οπτικοακουστικής βιομηχανίας 

• Φορολογική κίνητρα για εταιρείες ή άτομα που εγκαθίστανται στην Κύπρο και 

δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας, καινοτομίας και πληροφορικής  

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του Εφόρου Εταιρειών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

• Δημιουργία ταμείου ανάπτυξης για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• Παραχώρηση φορολογικών και πολεοδομικών κινήτρων στον τομέα των κατασκευών 

Πέρα όμως από τα οποιαδήποτε συγκεκριμένα μέτρα εκείνο που χρειάζεται η χώρα μας είναι να 

υπάρξει ένας συνολικός στρατηγικός προγραμματισμός από την κυβέρνηση που θα έχει στόχο 

την αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών δυνατοτήτων του τόπου και της οικονομίας μας, ώστε 

να αρχίσει αποφασιστικά και δυναμικά η πορεία προς την ανάπτυξη και την έξοδο από την 

οικονομική κρίση. 
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος 

Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 συμπίπτει με το δεύτερο χρόνο της 

μνημονιακής σύμβασης της οποίας βασικός πυλώνας είναι και ο εξορθολογισμός των δημοσίων 

οικονομικών.  Ο κρατικός προϋπολογισμός, ως ένα κατ’ εξοχή εργαλείο άσκησης 

δημοσιονομικής πολιτικής, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και επαυξάνει τις υποχρεώσεις όλων για 

άσκηση πολιτικής οικονομιών και περισυλλογής.  Με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις οι δαπάνες 

στο δημόσιο τομέα οι οποίες αφέθηκαν για σειρά ετών να αυξηθούν ανεξέλεγκτα, αν δεν 

τιθασευτούν, θα συνεχίσουν να ακυρώνουν κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού τους αλλά και 

συγκράτησής τους μέσα σε αποδεκτά πλαίσια. 

Συνακόλουθα το Ευρωπαϊκό Κόμμα θα στηρίξει και θα υποστηρίξει κάθε πρόταση που 

περιορίζει τις καταναλωτικές δαπάνες και περιορίζει το σπάταλο κράτος.  Αμετάθετη θέση μάς 

είναι ότι το μισθολόγιο και τα λογής-λογής επιδόματα που καταβάλλονται, φανερά ή 

συγκαλυμμένα, ως αυξήσεις στα εισοδήματα, θα πρέπει να μειωθούν ακόμα περισσότερο. Σε 

μια εποχή οικονομικής δυσπραγίας, δεν νοείται οι υψηλά αμειβόμενοι να συνεχίσουν να 

εισπράττουν προκλητικά επιδόματα για καθηκόντως επιτελούμενη εργασία πράγμα που δεν 

δικαιολογείται κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. 

Από την άλλη, διαπιστώνουμε ότι η δημόσια υπηρεσία εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς να έχει 

συνειδητοποιηθεί πλήρως η παρούσα κρίση, προβαίνοντας σε καταναλωτικές δαπάνες που 

μπορεί κάλλιστα να περικοπούν. Κυβερνητικά γραφεία στεγάζονται σε πολυτελή κτίρια με 

πανάκριβα ενοίκια ενώ υπάρχει πλεόνασμα στεγαστικού χώρου που θα μπορούσε να καλύψει 

τις ανάγκες άλλων τμημάτων και υπηρεσιών. 

Οι σημερινές συνθήκες μας υπαγορεύουν να ξεφύγουμε από την πεπατημένη και να 

επινοήσουμε τρόπους και μεθόδους που να καθιστούν την εργασία όλων μας πιο 

αποτελεσματική και παραγωγική. 

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα, από της ίδρυσής του, έχει θέσει ως στρατηγική του επιδίωξη τη 

μεταρρύθμιση και την επανίδρυση του κράτους το οποίο με λιγότερο κόστος να προσφέρει στον 

πολίτη τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και με λιγότερη ταλαιπωρία. 
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Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση έχουμε ετοιμάσει πρακτικές 

προτάσεις που θα μπορούσαν άμεσα να τεθούν σε εφαρμογή χωρίς το παραμικρό κόστος, 

κάμνοντας χρήση του προσωπικού που υπηρετεί στις διάφορες υπηρεσίες και το οποίο διαθέτει 

την αναγκαία επιστημονική επάρκεια και γνώση. 

Ξεκινώντας από το δικό μας χώρο έχουμε έντονη την αίσθηση ότι επιβάλλεται, χωρίς άλλη 

καθυστέρηση, η ενίσχυση του οικονομικού ελέγχου που ασκείται από το Σώμα της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. 

Το δημοσιονομικό σύμφωνο που έχει προσυπογραφεί από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές εξουσίες της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει 

αναμφισβήτητα επαυξήσει το ρόλο της τελευταίας.  Η σημασία του ρόλου αυτού επιβάλλει την 

επινόηση και εισαγωγή τέτοιων μέτρων και διαδικασιών που να επιτρέπουν την περιοδική 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την εν γένει κυβερνητική δράση. 

Η μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή της Βουλής, σε συνεργασία με τους άλλους καθ’ ύλην 

αρμόδιους αξιωματούχους, θα επιτρέψει πληρέστερη παρακολούθηση του βαθμού εκτέλεσης 

των όσων προνοούνται στον προϋπολογισμό αλλά και τη λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί όπου 

διαπιστώνεται παρέκκλιση από τους τιθέμενους στόχους.  Η συνεχής εκτίμηση και αξιολόγηση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων από τις διατιθέμενες πιστώσεις θα εμπεδώσει και επαυξήσει 

το βαθμό ευθύνης όσων διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα. 

Η ροή πληροφόρησης του Σώματος της Βουλής πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτος. 

Παλιές νοοτροπίες που ήθελαν την απόκρυψη στοιχείων και δεδομένων για λόγους αμφίβολης 

σημασίας εμπιστευτικότητας έχουν ξεπεραστεί από τα ίδια τα πράγματα.  Οι σημερινές 

πραγματικές συνθήκες σε μια παγκοσμιοποιημένη και ανοικτή οικονομία της αγοράς 

υπαγορεύουν την πλήρη διαφάνεια ώστε οι Αντιπρόσωποι του Λαού να γνωρίζουν έγκαιρα και 

έγκυρα αλλά και να φέρουν το μερίδιο της ευθύνης για τα οικονομικά δρώμενα στο βαθμό και 

στην έκταση που εμπλέκονται. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Βουλή από κοινού με την κυβέρνηση θα πρέπει, μέσα σε 

εύλογο χρόνο, να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς που να διευκολύνουν τον κοινοβουλευτικό αυτό 

έλεγχο.  Ταυτόχρονα δημοσιονομικά και άλλα οικονομικά μέτρα θα πρέπει να προωθούνται με 
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τη δέουσα ταχύτητα ώστε να επιτυγχάνεται ο ανώτερος βαθμός ωφέλειας από τα μέτρα που 

προτείνονται μέσα πάντοτε από δημόσια διαβούλευση και τον καθιερωμένο κοινωνικό διάλογο. 

Ως ένα κατ’ εξοχή δημοκρατικό σώμα που εκλέγεται απ’ ευθείας από το λαό πρέπει, πάσα 

θυσία, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη.  Η εμπιστοσύνη αυτή θεωρείται μέγιστο 

κεφάλαιο για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.  Η έλλειψη εμπιστοσύνης αποτελεί 

τροχοπέδη στην επιτυχή προώθηση του οποιοδήποτε σχεδίου δράσης γι’ αυτό και για την 

αποκατάστασή της χρειάζεται η εισαγωγή θεσμικών μέτρων που να απαντούν πειστικά και 

αποτελεσματικά στις επιφυλάξεις του πολίτη.  Ο τελευταίος πρέπει να γίνει και να είναι το 

βασικό σημείο αναφοράς μας, να νιώθει ασφαλής και κάθε θεσμική λειτουργία να εμπνέει 

εμπιστοσύνη. 

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη συνιστά βασική προϋπόθεση για κάθε μεταρρύθμιση και 

αλλαγή. Η συμμετοχή αυτή πρέπει να εκφράζεται χωρίς αποκλεισμούς και όλοι να έχουν ίσες 

δυνατότητες πρόσβασης στα κοινωνικά και δημόσια αγαθά.  Από την άλλη, η ευρύτατη 

κοινωνική συναίνεση προϋποθέτει την υιοθέτηση πολιτικών που να υπηρετούν τα αδύναμα και 

ευάλωτα στρώματα του λαού και που να εξαλείφουν τις ανισότητες εκεί και όπου υπάρχουν. 

Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη, ως βασική λειτουργία σε μια συμμετοχική δημοκρατία, 

προϋποθέτει συνάμα νέα συστήματα αποκέντρωσης σε όλους τους τομείς οικονομικής και 

κοινωνικής δράσης. 

Είναι εδώ που υπεισέρχεται ο ρόλος των ΜΚΟ οι οποίες, εφόσον αναθεωρήσουν και 

εκσυγχρονίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους, θα δημιουργήσουν τα αναγκαία ερείσματα και θα 

επανακαθορίσουν τις σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αυτές των πολιτών.  Η 

τρίτη αυτή διάσταση που δημιουργείται θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους του τομείς δράσης, 

σφυρηλατώντας την ίδια ώρα την κοινωνική συνοχή, η οποία θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως 

κόρη οφθαλμού. 

Η καθολική αυτή συστράτευση δυνάμεων προσδίδει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην 

προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αποτελεί θεσμοθετημένο στόχο και επιδίωξη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η κοινωνικά υπεύθυνη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων από τις 
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επιχειρήσεις αναμφίβολα διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον για την πρόοδο και ευημερία του 

τόπου.  

Αποκαθιστά μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους εργοδότες και 

εργοδοτούμενους και θωρακίζει ακόμα περισσότερο την τόσο αναγκαία κοινωνική συνοχή κάτω 

από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες. 

Η καθιέρωση της αρχής της πλήρους διαφάνειας πρέπει να διέπει όλους τους τομείς της 

κυβερνητικής δράσης.  Η θέση αυτή αποτελεί πάγια απαίτηση της κοινωνίας των πολιτών, 

ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποκαθιστά την αυτονομία του πολιτικού 

συστήματος. 

Όλες οι αποφάσεις των δημοσίων φορέων και οργάνων πρέπει να δημοσιοποιούνται.  Το 

πόθεν έσχες των πολιτικών να ελέγχεται από Ανεξάρτητη Αρχή που εγκαθιδρύεται για το σκοπό 

αυτό και της οποίας τα ευρήματα να δημοσιοποιούνται με τη μορφή περιοδικών εκθέσεων. 

Η δημόσια διοίκηση οφείλει και πρέπει να δημοσιοποιεί όλες τις διοικητικές πράξεις και 

αποφάσεις της που επηρεάζουν τα δικαιώματα τρίτων.  Εισηγούμαστε να εισαχθεί ο θεσμός της 

δημόσιας διαβούλευσης, ως συστατικό στοιχείο λήψης μιας απόφασης, με δικαίωμα 

συμμετοχής των πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν νομικό συμφέρον ως προς τα 

αποφασιζόμένα ζητήματα. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, όλοι οι δημόσιοι φορείς και όσοι βρίσκονται σε πολιτικές θέσεις 

θα πρέπει να λογοδοτούν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να δημοσιοποιούν τα περιουσιακά 

τους στοιχεία πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους και κατά τη λήξη της θητείας τους. 

Οι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την αξιολόγηση 

του έργου τους.  Η έγκαιρη άσκηση αυτοκριτικής επιτρέπει τη λήψη διορθωτικών μέτρων για τη 

μέγιστη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.  Τα διορθωτικά μέτρα πρέπει κα επιβάλλεται να 

αναθεωρούν πρακτικές που λειτούργησαν αρνητικά ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί 

χωρίς να αποκλείεται η αναθεώρηση της στρατηγικής του οικείου φορέα. 

Ο διαφανής τρόπος λήψης αποφάσεων καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων 

αυτών που έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα του οικείου φορέα και οι αποφάσεις που 
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λαμβάνονται, δεόντως αιτιολογημένες, πρέπει με σαφήνεια να ορίζουν τα κριτήρια, τους 

παράγοντες και το εν γένει σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκαν. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται να στηρίζονται σε επαρκή πληροφόρηση και ύστερα από τη 

στήριξη και υποστήριξη της αναγκαίας, κατά περίπτωση, επιστημοσύνης και τεχνογνωσίας. 

Θα αποτελούσε αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνων αν πριν από 

κάθε απόφαση εξειδικεύονταν οι εν δυνάμει λειτουργικοί κα οικονομικοί κίνδυνοι, η συνεκτίμηση 

της αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων μέσων ελέγχου και η διαφανής και 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων με σαφή δέσμευση των δημοσίων φορέων ως προς 

τις ευθύνες τους. 

Οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς, πρόσθετα από τις ετήσιες εκθέσεις που ετοιμάζουν κατά 

νόμο, οφείλουν να απαντούν σε ερωτηματολόγιο ως προς το βαθμό υλοποίησης των στόχων 

τους με τη συμμετοχή των πολιτών, ως ο βασικός παράγοντας αναφοράς σχετικά με τη 

λειτουργία του κάθε δημόσιου φορέα. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα πρέπει, τάχιστα, να υιοθετήσει την αναγκαία νομοθεσία και να 

πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της αρχής για «καλή νομοθέτηση».  Για το 

σκοπό αυτό επιβάλλεται η εγκαθίδρυση των απαραίτητων νομοπαρασκευαστικών επιτροπών οι 

οποίες να αξιολογούν από κάθε άποψη τα προτεινόμενα νομοθετήματα, κωδικοποιώντας τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις και μειώνοντας τα διοικητικά βάρη. 

Η εξάλειψη της πολυνομίας και κακονομίας πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα όλων μας. 

Κάθε θεσμική νομοθεσία, αναλυόμενη σε εύληπτη και κατανοητή γλώσσα, πρέπει να 

γνωστοποιείται στο ευρύ κοινό με την ευθύνη των καθ’ ύλην αρμοδίων.  Με εξαίρεση τα 

επείγοντα νομοθετικά μέτρα, καμιά νομοθεσία δεν τίθεται σε εφαρμογή εκτός εάν 

προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας και επαρκούς ανάλυσης. 

Οι προωθούμενες αποφάσεις νομοθετικού περιεχομένου που λαμβάνονται στα πλαίσια 

εναρμόνισης με οδηγίες/κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υποβάλλονται 

στην ίδια πιο πάνω διαδικασία.  Βασικό μέλημα της δημόσιας διοίκησης είναι ο πολίτης να 

γνωρίζει με επάρκεια τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. 
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Στα πλαίσια της πολυσυζητημένης εισαγωγής θεσμικών αλλαγών, η εισαγωγή και εφαρμογή 

κώδικα πρακτικής κατέχει πρωτεύουσα θέση.  Η χρηστή διοίκηση στον κώδικα αξιών της 

δημόσιας υπηρεσίας είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε επιβεβλημένη. 

Η ποικιλία των φορέων που συνθέτουν τον κρατικό μηχανισμό υπαγορεύουν τον καθορισμό 

κοινών αρχών που πρέπει να διακρίνουν κάθε δημόσιο φορέα στην καθημερινή του δράση.  Οι 

αρχές αυτές, ως οδηγός καθημερινής δράσης, θα διευκολύνουν τους κρατικούς φορείς να 

αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές χρηστής διοίκησης αλλά και να 

ξεπερνούν τις παρουσιαζόμενες αδυναμίες με μοναδικό και αμετάθετο στόχο την 

αποτελεσματική διακυβέρνηση.  

Οι καταγραφόμενες αρχές δεν αναιρούν εξειδικευμένες ρυθμίσεις που ισχύουν καθόσον αφορά 

του υφιστάμενους φορείς, αντίθετα τις ενισχύουν και ενδυναμώνουν, δημιουργώντας γέφυρες 

συναντίληψης με τις υπόλοιπες αρχές δημόσιας διοίκησης.  Οι βασικές αρχές που προτείνουμε 

προσφέρουν τη βάση μιας χρηστής λειτουργίας κάθε δημόσιου φορέα. 

Οι βασικές αρχές χρηστής διοίκησης πρέπει να διακρίνονται από: 

(α) σταθερή προσήλωση κάθε δημόσιου φορέα στους σκοπούς της εγκαθίδρυσής του με 

προεξάρχοντα στόχο και επιδίωξη την ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη και διασφάλιση 

του μέγιστου οφέλους από τους χρησιμοποιούμενους κατά περίπτωση πόρους,  

(β) τον αυστηρό περιορισμό κάθε φορέα στο χώρο δράσης του με προσήλωση στα 

οριζόμενα καθήκοντα και τις ευθύνες του, 

(γ) την προαγωγή των αξιών που κάθε φορέας καλείται να υπηρετήσει, 

(δ) τη λήψη αποφάσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες και με την επιμελή άσκηση των 

καθηκόντων και ευθυνών του, 

(ε) την ανάπτυξη της ικανότητας άσκησης του ανατιθέμενου ρόλου του ώστε να παράγονται 

τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 

(στ) την ανάπτυξη συνθηκών αιτιολόγησης και απολογισμού ως προς τα πεπραγμένα κάθε 

φορέα με πλήρη ετοιμότητα ανάληψης των ευθυνών κάθε διοικητικού και διευθυντικού 

οργάνου. 
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

H Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να υπερψηφίσει τον δεύτερο, μετά την υπογραφή του 

Μνημονίου, προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Δεν θα είναι βέβαια η πρώτη φορά 

που η Βουλή των Αντιπροσώπων θα κληθεί να ψηφίσει προϋπολογισμό που να αντικατοπτρίζει 

την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.  

Από το 2011 ήδη ο προϋπολογισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας έπαυσε να είναι 

αναπτυξιακός αποκτώντας πλέον αρνητικό χαρακτήρα και πρόσημο.  Όμως είναι πλέον γεγονός 

ότι η νομοθετική εξουσία έχει δεμένα τα χέρια της και πολύ μικρές αλλαγές μπορεί να επιφέρει 

στο τελικό νομοσχέδιο του προϋπολογισμό, λόγω της εκ των προτέρων έγκρισης του από την 

Τρόικα.  

Ο προϋπολογισμός αυτός, με την έμφαση που δίνεται στις τεράστιες περικοπές στις δαπάνες 

του κοινωνικού κράτους, θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας 

και θα μεγαλώσει την ήδη μεγάλη ψαλίδα μεταξύ φτωχών και πλουσίων.  

Πρέπει να απεγκλωβιστούμε από το κυνήγι των αριθμών και των δεικτών.  Δεν συμφωνούμε με 

την άποψη ότι πρέπει με αιματηρές θυσίες, που μπορεί ακόμα και να προκαλέσουν μόνιμες 

αναπηρίες στην κοινωνική συνοχή, στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον της πατρίδας και 

του λαού μας, να βελτιωθούν οι δείκτες της Κυπριακής οικονομίας, γεγονός που θα 

προσελκύσει επενδύσεις που στη συνέχεια θα φέρουν θέσεις εργασίας και ευημερία.  Στη φύση 

παρατηρούμε ότι στην καμένη γη δεν φυτρώνει πάντα χορτάρι, αλλά συχνά το έδαφος 

διαβρώνεται και επέρχεται η ερημοποίηση.  Κατά την άποψή μας ο παρόν προϋπολογισμός 

συνεχίζει την πολιτική της καμένης γης χωρίς να δημιουργεί νησίδες ανάκαμψης και ανάπτυξης, 

και οδηγεί στην κοινωνική ερημοποίηση.  

Είναι αλήθεια ότι γίνεται μια προσπάθεια για οριακή αύξηση κονδυλίων που έχουν σχέση με τις 

αναπτυξιακές δαπάνες των υπουργείων ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται ελαφριά μείωση των 

τακτικών δαπανών.  Όμως δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι η μείωση των τακτικών 

δαπανών οφείλεται κυρίως στη μείωση του προσωπικού, λόγω μη ανανέωσης του προσωπικού 

στο δημόσιο εξαιτίας της απαγόρευσης των προσλήψεων και λόγω των πολλών πρόωρων 

αφυπηρετήσεων. Δυστυχώς εντοπίζουμε ακόμα σπατάλες και μη δικαιολογημένες δαπάνες, 
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προσωπικά επιδόματα αξιωματούχων και ύποπτες χρηματοδοτήσεις έργων ή υπηρεσιών.  Από 

την άλλη στα πλαίσια της κατάθεσης των τριετών προϋπολογισμών, σημειώνεται η μείωση των 

αναπτυξιακών δαπανών για το 2016 γεγονός που περιορίζει σημαντικά την οριακά θετική 

σημείωση που καταγράφουμε πιο πάνω.  

Στα θετικά καταγράφεται η αύξηση της χορηγίας για τα καταφύγια ζώων ενώ ανοικτό παραμένει 

το θέμα της καθολικής αποκοπής της χορηγίας για την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και 

Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.  Παρόμοιας φύσης περικοπή γίνεται αδικαιολόγητα 

επιλεκτικά και εις βάρος κι άλλων κοινωνικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, επειδή εξασκούν 

κριτική κατά της πολιτικής της Κυβέρνησης.  

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία και το Κυπριακό κράτος 

αυτήν τη χρονική περίοδο.  Όμως άλλο πράγμα είναι η οικονομική περισυλλογή και άλλο η 

μονόπλευρη και ισοπεδωτική λιτότητα.  Άλλο πράγμα είναι το κούρεμα και άλλο ο 

αποκεφαλισμός.  Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι 

προϋπολογισμός ύφεσης, που αντικατοπτρίζει την έλλειψη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής 

και ενός ρεαλιστικού οράματος εξόδου από την κρίση.  Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει μέτρα 

κοινωνικής οπισθοδρόμησης, αναπτυξιακής υποβάθμισης και εργασιακής υποχώρησης.  

Κυρίως όμως θέλουμε να τονίσουμε πως, αντίθετα με τις συμβουλές που λαμβάνουμε από 

Διεθνείς Οργανισμούς και άλλα παραδείγματα χωρών, που εξήλθαν ή αντιμετώπισαν την 

οικονομική κρίση, δεν υπάρχει καμία πρόνοια στον προϋπολογισμό που να δίνει την ελπίδα, ή 

έστω την ένδειξη, ότι θα προκύψει κάποιας μορφής δυναμική που θα αλλάξει ριζικά το 

υφιστάμενο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο, που μας έφερε σε αυτό το σημείο ευθύς 

εξαρχής.  

Εξακολουθούν οι ιθύνοντες να μιλούν για προσέλκυση ξένων επενδύσεων και καταθέσεων, για 

πωλήσεις ακινήτων, αδειοδότηση καζίνων, γηπέδων γκολφ και μαρίνων και για ξεπούλημα 

ημικρατικών οργανισμών που θα τονώσουν τάχα την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να προσπαθεί 

κανείς να βρει λύση για επανεκκίνηση της οικονομίας μας προς τα εμπρός και με αλλαγή 

πλεύσης.  Θέλουμε η Κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού, να δώσει ελπίδα και κατεύθυνση.  

Να επενδύσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας μας βασιζόμενη εξίσου στον πρωτογενή και 
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δευτερογενή τομέα, δηλ. τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη βιοτεχνία, την παραγωγή 

ενέργειας κοκ και όχι μόνο στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και των τραπεζών.  Ο 

προϋπολογισμός που έχουμε μπροστά μας δεν μας αφήνει σε καμία αμφιβολία ότι επιδιώκεται 

η επαναδημιουργία μιας οικονομίας βασισμένης ανισομερώς σε υπηρεσίες, μιας οικονομίας που 

θα είναι για πάντα εξαρτημένη από εξωγενείς παράγοντες.  

Εμείς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ανάγκη προώθησης ομοιόμορφης ανάπτυξης 

και προστασίας του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, σε σχέση με τον 

τριτογενή τομέα μέσω της εφαρμογής νέων οικολογικών και πράσινων πολιτικών, βασισμένων 

στις νέες τεχνολογίες, στην πληροφορική και την καινοτομία.  Αυτό που πραγματικά χρειάζεται η 

οικονομία μας και έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό του 2015, είναι μια de 

profundis -δηλαδή εκ βάθρων- αλλαγή, που να αντικαταστήσει το κερδοσκοπικό και 

ανθρωποφάγο σύστημα της αλόγιστης και χωρίς όρια ανάπτυξης, που θα οδηγεί πάντα τον 

τόπο σε κρίσεις ύφεσης, σαν αυτή που ζούμε τώρα, με ένα νέο πράσινο και αειφόρο μοντέλο 

βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Ζ. Παρατηρήσεις του βουλευτή κ. Νίκου Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία 

Πολιτών 

Ο Κρατικός  προϋπολογισμός είναι η συλλογική απόφαση ως προς το πώς και που θα 

δαπανήσουμε τις εισπράξεις από τις φορολογίες που το Κράτος βάζει στους κατοίκους αυτού 

του τόπου. Ο προϋπολογισμός του Κράτους δείχνει την κατεύθυνση και την πρόθεση της 

Κυβέρνησης όσον αφορά στην αξία που προσδίδει στην καθημερινότητα και στην ποιότητα 

ζωής του κάθε πολίτη στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ο 2ος  Μνημονιακός προϋπολογισμός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη συνεχίζει να αγνοεί, την 

ανάγκη για αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η 

οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και  να αυξηθούν τα έσοδα 

του κράτους μειώνοντας ταυτόχρονα και τις δαπάνες τους κράτους σε κοινωνικές παροχές.  

Στο 2ο Μνημονιακό προϋπολογισμό, η όλη προσπάθεια εστιάζει ακόμη περισσότερο στη 

συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Απουσιάζει η στήριξη σε ιδιωτικές επενδύσεις και σε 

εξαγωγές και δυστυχώς δεν γίνεται η παραμικρή προσπάθεια για να δοθούν ανάσες στους 

Κύπριους φορολογούμενους. 

Εδώ και 22 μήνες η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, αυξάνει ή  βάζει νέες φορολογίες καθ’ υπόδειξη 

της Τρόικα. Ούτε ένα σχέδιο για φορολογική ελάφρυνση των πολιτών δεν έχει φέρει μέχρι 

στιγμής. Τους πολίτες  που τόσο πολύ λοιδορεί ο Υπουργός Οικονομικών, αφού όπως λέει όλοι 

αυτοί ξόδευαν πέραν των δυνατοτήτων τους.  

Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση Αναστασιάδη στις διαπραγματεύσεις της με την Τρόικα δεν 

διεκδικεί, δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δεν μάχεται όσο θα έπρεπε για την Κύπρο και 

τους πολίτες της, οι οποίοι πληρώνουν τον λογαριασμό της υποδούλωσης της Κυβέρνησης 

Αναστασιάδη στην Τρόικα. 

Στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό ακούσαμε πολλά. Μεταρρύθμιση, βέλτιστες πρακτικές, 

μετατροπή προϋπολογισμού από προϋπολογισμό εισροών σε προϋπολογισμό 

αποτελεσμάτων, στρατηγικό σχεδιασμό στα υπουργεία και αξιολόγηση στην βάση 

προκαθορισμένων δεικτών απόδοσης. 

Περίπου 67,000 συμπολιτών μας είναι άνεργοι, και άλλες 57,000 εργάζονται με μερική 
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απασχόληση, δηλαδή 124,000 συμπολίτες μας ψάχνουν ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, και 

αυτός ο προϋπολογισμός απλούστατα τους ζητά να κάνουν και άλλη υπομονή. Μήπως η 

κυβέρνηση Αναστασιάδη πραγματικά αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει για να μειωθεί η 

ανεργία; Σίγουρα δεν είναι στον προϋπολογισμό εκτός και αν το κρύβει για να μην μάθουμε το 

μυστικό της επιτυχίας τους. 

Ως Συμμαχία Πολιτών δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την κατανομή των αποκοπών στις 

κοινωνικές παροχές με αποτέλεσμα να την πληρώνουν οι συμπολίτες μας λήπτες δημοσίου 

βοηθήματος και οι χαμηλοσυνταξιούχοι αλλά και την κατανομή των φορολογιών με αποτέλεσμα 

να πληρώνουν φόρο ακίνητης περιουσίας άτομα τα οποία είναι άνεργα ή έχουν χαμηλά 

εισοδήματα και η ακίνητη περιουσία τους δεν τους προσφέρει κανένα έσοδο και το 

Κτηματολόγιο ανεβάζει την φορολογική αξία του στα ύψη.  

Ως Συμμαχία Πολιτών, βλέπουμε μια σειρά από κίνδυνους οι οποίοι δεν αντικατοπτρίζονται 

στον προϋπολογισμό όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η πιστωτική στενότητα, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κύριοι εμπορικοί μας εταίροι όπως η Ελλάδα και η Ρωσία 

καθώς και η όλο και αναβαλλόμενη μεταρρύθμιση στο δημόσιο. Όντως η κυβέρνηση 

Αναστασιάδη δεν βιάζεται και δεν φαίνεται να προβληματίζεται  για την κρισιμότητα των καιρών, 

η δικής σας απραξία θα κοστίσει στον Κύπριο πολίτη, όπως κόστισε η απραξία της 

προηγούμενης κυβέρνησης.  

Το μέλλον δεν φαίνεται να είναι καλύτερο. Μέχρι το 2017, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 10% χωρίς να υπάρχει η ανάλογη αύξηση του 

ΑΕΠ. Αυτή η συνεχής φορολόγηση θα οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα στην πραγματική 

οικονομία και τα δημόσια οικονομικά. 

Με βάση αυτές τις πραγματικότητες, η Συμμαχία Πολιτών απορρίπτει και τη φιλοσοφία και τη 

λογική που διέπει το Προϋπολογισμό που κατέθεσε η Κυβέρνηση. Όπως δηλώσαμε και πέρσι 

μόνο με καινοτόμα και ριζοσπαστικά μέτρα ανάπτυξης μπορεί να επέλθει η παραγωγική 

ανασυγκρότηση, να προστατευθεί η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική ενότητα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
2015 

 
Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Παρασκευή 
17 Οκτωβρίου 2014 

• Υπουργός Οικονομικών 
 Ανάλυση κρατικών εσόδων 
 Δημοσιονομικοί δείκτες 
 Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση 
 
Επιμέρους προϋπολογισμοί: 
• Υπουργείο Οικονομικών 
• Γενικό Λογιστήριο 
• Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης 

 
 Υπουργός Οικονομικών:   
 Χάρης Γεωργιάδης 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Νουρής 
Χρίστος Μέσης 
Δημήτρης Συλλούρης 

Τετάρτη 
22 Οκτωβρίου 2014 

• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Γιάννης Δανιηλίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

 • Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 

 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών: 
Έφη Παπαδοπούλου 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Δευτέρα 
27 Οκτωβρίου 2014 

• Υπουργείο Υγείας 
 
Υπουργός Υγείας: 
Φίλιππος Πατσαλής 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Νίκος Νουρής 
Αδάμος Αδάμου 
Στέλλα  Μισιαούλη Δημητρίου 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Χρίστος Μέσης 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Τετάρτη 
29 Οκτωβρίου 2014 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
 

Γενικός Ελεγκτής: 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Φειδίας Σαρίκας  
Δημήτρης Συλλούρης 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: 
Ανδρέας Λαμπριανού 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Φειδίας Σαρίκας 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 
 
Επίτροπος Διοικήσεως: 
Ελίζα Σαββίδου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Φειδίας Σαρίκας 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Πέμπτη  
30 Οκτωβρίου 2014 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 
 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού: 
Κώστας Καδής 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Γιώργος Βαρνάβα, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκος 
Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γεώργιος Τάσου 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Γιώργος Λουκαΐδης 
Γιώργος Γεωργίου 
Αντρέας Καυκαλιάς 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γεώργιος Προκοπίου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Δευτέρα 
3 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Ιωνάς Νικολάου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ρίκκος Μαππουρίδης 
Άριστος Δαμιανού 
Πανίκκος Σταυριανός 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Σοφοκλής Φυττής 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Τετάρτη  
5 Νοεμβρίου 2014 

• Δικαστική Υπηρεσία 
 
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: 
Μύρων Νικολάτος 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σωτήρης Σαμψών 
Ρίκκος Μαππουρίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

 • Νομική Υπηρεσία 
 
Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 
Κώστας Κληρίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μαρία Κυριακού 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας 
και Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μαρία Κυριακού 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

του Παιδιού 
 

Εκπρόσωπος Γραφείου Επιτρόπου 
Νομοθεσίας και Γραφείου 
Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
Αικατερίνη Συμεού 
 

Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης  
 

Πέμπτη 
6 Νοεμβρίου2 014 

• Υπουργείο Ενέργειας, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 
Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού: 
Γιώργος Λακκοτρύπης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
Κώστας Κώστα 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
 

Δευτέρα 
10 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
Υπουργός Εσωτερικών: 
Σωκράτης Χάσικος 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Νουρής 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Χρίστος Μέσης 
Σοφοκλής Φυττής 
Αθηνά Κυριακίδου 
Φειδίας Σαρίκας  
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Τετάρτη 
12 Νοεμβρίου 2014 

• Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού 
 
Πρόεδρος Επιτροπής  
Προστασίας Ανταγωνισμού: 
Λουκία Χριστοδούλου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Λουκαΐδης  
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Formatted: Indent: Left:  0,5 cm
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 • Υπηρεσία Συνεργατικών 
Εταιρειών 
 
 
Αναπληρωτής Έφορος Υπηρεσίας 
Συνεργατικών Εταιρειών: 

 Κύπρος Πρωτοπαπάς 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

 • Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 
 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφύγων: 
Χριστόδουλος Τσιέλεπος 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 

 • Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Γενική Διευθύντρια Βουλής των 
Αντιπροσώπων: 
Βασιλική Αναστασιάδου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 

Πέμπτη 
13 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Υπουργός Εξωτερικών: 
Ιωάννης Κασουλίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Γιώργος Λουκαΐδης 
Φειδίας Σαρίκας 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
(Κονδύλια Διαφώτισης) 
 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 
Νίκος Χριστοδουλίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Γιώργος Λουκαΐδης 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Δευτέρα 
17 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 
 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος: 
Νίκος Κουγιάλης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Αδάμος Αδάμου 
Ανδρέας Φακοντής 
Γιώργος Γεωργίου 
Ανδρέας Καυκαλιάς 
Σοφοκλής Φυττής 
 

Πέμπτη 
20 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Ζέτα Αιμιλιανίδου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Νίκος Νικολαΐδης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Φακοντής  
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Νίκος Νουρής 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Δευτέρα 
24 Νοεμβρίου 2014 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 
 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 
Μάριος Δημητριάδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντώνης Αντωνίου 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Αντρέας Φακοντής 
Κώστας Κώστα 
Χριστάκης Τζιοβάνης 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πέμπτη 
27 Νοεμβρίου 2014 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων 
 
Εκπρόσωπος Γραφείου Εφόρου 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων: 
Ονούφριος Κουλλάς 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 

 • Υπουργείο Άμυνας 
 
Υπουργός Άμυνας: 
Χριστόφορος Φωκαΐδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Βαρνάβα 
Σωτήρης Σαμψών 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Αριστοτέλης Μισός 
Κώστας Κώστα 
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 
Γιώργος Προκοπίου 
Ζαχαρίας Κουλίας 
 

Δευτέρα 
1 Δεκεμβρίου 2014 

• Διοικήτρια Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου 
 
Διοικήτρια Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Νίκος Κουτσού  
 

Δευτέρα 
8 Δεκεμβρίου 2014 

• Έγκριση προσχεδίου έκθεσης 
της επιτροπής 

 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
 

Πέμπτη 
11 Δεκεμβρίου 2014 

• Έγκριση τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού του 2015 που 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Νίκος Κουτσού  
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ΜΕΡΟΣ Ε  
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Υπουργείο Άμυνας     

Τακτικές Δαπάνες  289.908.603 318.955.266 318.954.940 318.954.940 318.954.940 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 5.255 80 60 60 60 

Σύνολο 289.913.858 318.955.346 318.955.000 318.955.000 318.955.000 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος     

Τακτικές Δαπάνες 180.762.732 181.040.119 184.603.401 183.991.567 186.185.247 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  40.855.291 54.251.145 57.782.599 58.394.433 56.200.753 

Σύνολο 221.618.023 235.291.264 242.386.000 242.386.000 242.386.000 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως     

Τακτικές Δαπάνες 255.451.591 255.284.437 253.747.491 257.576.603 257.870.272 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 6.076.257 13.518.388 15.226.005 11.589.723 9.597.897 

Σύνολο 261.527.848 268.802.825 268.973.496 269.166.326 267.468.169 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού     

Τακτικές Δαπάνες 20.863.463 23.505.754 23.482.017 23.299.739 24.190.108 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 11.289.135 19.125.330 22.397.330 17.678.330 18.648.340 

Σύνολο 32.152.598 42.631.084 45.879.347 40.978.069 42.838.448 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων     

Πάγιο Ταμείο 132.356 146.550 148.000 148.000 148.000 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Τακτικές Δαπάνες 639.510.947 857.702.796 894.077.874 901.787.658 891.527.605 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 19.483.661 27.994.576 22.637.653 10.539.399 10.188.260 

Σύνολο 659.126.964 885.843.922 916.863.527 912.475.057 901.863.865 

Υπουργείο Εσωτερικών     

Πάγιο Ταμείο 95.628 100.000 100.000 100.000 100.000 

Τακτικές Δαπάνες 309.525.131 316.314.695 298.274.609 304.650.625 298.585.592 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 180.836.902 196.847.562 212.327.274 179.828.044 154.157.434 

Σύνολο 490.457.661 513.262.257 510.701.883 484.578.669 452.843.026 

Υπουργείο Εξωτερικών     

Τακτικές Δαπάνες 62.839.429 69.110.337 69.095.253 69.077.027 69.290.135 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.090.250 5.390.370 5.179.380 6.119.380 5.819.380 

Σύνολο 63.929.679 74.500.707 74.274.633 75.196.407 75.109.515 

Υπουργείο Οικονομικών     

Πάγιο Ταμείο 4.053.525.642 3.535.362.726 3.942.620.684 2.702.950.504 1.952.687.020 

Τακτικές Δαπάνες 1.317.331.358 782.271.964 819.406.111 825.615.993 820.436.522 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 89.033.635 87.367.470 78.101.321 151.445.720 146.220.116 

Σύνολο 5.459.890.635 4.405.002.160 4.840.128.116 3.680.012.217 2.919.343.658 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού     

Τακτικές Δαπάνες 765.070.622 772.323.731 765.911.838 761.012.196 769.407.295 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 156.361.756 150.610.935 159.054.132 163.846.554 154.316.100 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Σύνολο 921.432.378 922.934.666 924.965.970 924.858.750 923.723.395 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων     

Πάγιο Ταμείο 2.814.943 3.333.000 3.333.000 3.333.000 3.183.000 

Τακτικές Δαπάνες 226.878.814 226.426.015 229.840.539 229.014.752 230.377.273 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 32.377.947 45.945.225 45.837.103 47.364.248 39.677.891 

Σύνολο 262.071.704 275.704.240 279.010.642 279.712.000 273.238.164 

Υπουργείο Υγείας     

Τακτικές Δαπάνες 545.700.936 511.309.244 56.276.524 513.917.133 512.832.674 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 17.096.277 19.218.261 19.306.376 21.665.767 18.702.163 

Σύνολο 562.797.213 530.527.505 535.582.900 535.582.900 531.534.837 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο      

Πάγιο Ταμείο 164.028 165.710 165.712 165.712 167.377 

Τακτικές Δαπάνες 5.343.032 5.381.083 5.479.961 5.479.961 5.568.393 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 30 30 30 30 

Σύνολο 5.507.060 5.546.823 5.645.703 5.645.703 5.735.800 

Υπουργικό Συμβούλιο     

Τακτικές Δαπάνες 1.643.382 1.735.159 1.705.366 1.705.366 1.725.369 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 10 10 10 

Σύνολο 1.643.382 1.735.169 1.705.376 1.705.376 1.725.379 

Βουλή των Αντιπροσώπων     
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Τακτικές Δαπάνες 19.147.452 19.564.209 21.349.173 19.375.713 19.347.352 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 472.612 344.700 429.400 344.700 344.700 

Σύνολο 19.620.064 19.908.909 21.778.573 19.720.413 19.692.052 

Δικαστική Εξουσία     

Πάγιο Ταμείο 4.020.314 4.198.326 4.072.334 4.072.134 4.090.768 

Τακτικές Δαπάνες 21.326.363 22.361.045 22.670.201 22.661.696 22.924.928 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 84.002 620 230 230 230 

Σύνολο 25.430.680 26.559.991 26.742.765 26.734.060 27.015.926 

Νομική Υπηρεσία     

Πάγιο Ταμείο 3.300.187 4.586.659 4.329.684 4.329.684 4.332.640 

Τακτικές Δαπάνες 10.305.043 10.899.089 11.558.201 11.478.883 11.116.592 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 359.183 577.956 417.596 44.126 150 

Σύνολο 13.964.412 16.063.704 16.305.481 15.852.693 15.449.382 

Ελεγκτική Υπηρεσία     

Πάγιο Ταμείο 215.800 259.229 217.081 217.081 219.101 

Τακτικές Δαπάνες 5.062.579 5.415.368 5.306.949 5.263.556 5.389.682 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 9.917 8.550 8.550 8.550 8.550 

Σύνολο 5.288.295 5.683.147 5.532.580 5.489.187 5.617.333 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας     

Πάγιο Ταμείο 542.556 544.225 553.337 562.843 568.359 

Τακτικές Δαπάνες 382.598 369.679 356.953 356.953 362.711 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 10 10 10 

Σύνολο 925.154 913.914 910.300 919.806 931.080 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας     

Τακτικές Δαπάνες 692.837 655.198 653.321 654.384 660.242 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 20 20 20 20 

Σύνολο 692.837 655.218 653.341 654.404 660.262 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως     

Τακτικές Δαπάνες 1.860.929 1.957.842 2.030.283 1.897.293 1.939.381 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 50 50 50 50 

Σύνολο 1.860.929 1.957.892 2.030.333 1.897.343 1.939.431 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού      

Τακτικές Δαπάνες  1.494.190 1.529.108 1.523.262 1.526.262 1.531.529 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.600 8.590 8.590 8.590 8.590 

Σύνολο 1.495.789 1.537.698 1.531.852 1.534.852 1.540.119 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  

    

Τακτικές Δαπάνες 225.120 244.559 240.740 240.740 242.146 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 70 70 70 70 

Σύνολο 225.120 244.629 240.810 240.810 242.216 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων     
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 
Τακτικές Δαπάνες  216.034 179.688 183.093 183.093 183.940 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 70 70 70 70 

Σύνολο 216.034 179.758 183.163 183.163 184.010 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου     

Τακτικές Δαπάνες 1.675.761 1.755.277 1.956.968 1.956.968 1.996.705 

Αναπτυξιακές Δαπάνες  28.746 34.310 38.060 37.895 37.895 

Σύνολο 1.704.507 1.789.587 1.995.028 1.994.863 2.034.600 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών     

Τακτικές Δαπάνες 485.908 524.499 449.926 449.926 450.713 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 40 40 40 40 

Σύνολο 485.908 524.539 449.966 449.966 450.753 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών     

Τακτικές Δαπάνες 2.971.483 3.143.518 2.368.864 2.313.519 2.262.791 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 60 60 60 60 

Σύνολο 2.971.483 3.143.578 2.368.924 2.313.579 2.262.851 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων     

Τακτικές Δαπάνες 395.150 428.245 381.938 381.938 385.291 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 30 30 30 30 

Σύνολο 395.150 428.275 381.968 381.968 385.321 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

2013 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2014 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον. 
Πλαίσιο 

€ 

2017 
Μεσοπρ. 

Δημοσιον.  
Πλαίσιο 

€ 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού 
και Ανάπτυξης 

    

Τακτικές Δαπάνες 4.500.915 3.945.067 4.262.368 4.236.468 4.311.572 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 21.154.711 95.307.054 115.084.235 143.296.246 142.396.958 

Σύνολο 25.655.626 99.252.121 119.346.603 147.532.714 146.708.530 

Γενικό Λογιστήριο     

Πάγιο Ταμείο  0 13.069.627 100.020 100.020 100.020 

Τακτικές Δαπάνες 40.108.892 42.163.418 31.264.844 37.052.679 38.093.194 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 44.010 128.305 251.290 251.530 181.530 

Σύνολο 40.152.902 55.631.350 31.616.154 37.404.229 38.374.744 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2014-2016 

 2012  2013  2014ε  2015f  2016f  

ΑΕΠ (%) 

5η Αξιολόγηση  -2.4  -5.4  -4.2  0.4  1.6  

ΔΝΤ- Άρθρο ΙV  -2.4  -5.4  -3.2  0.4  1.6  

Υπουργείο Οικονομικών  -2.4  -5.4  -3.0  0.5  1.5  

Ανεργία (%) 

5η Αξιολόγηση  11.8  15.9  17.6  17.0  15.8  

ΔΝΤ- Άρθρο ΙV  11.8  15.9  16.6  16.1  15.0  

Υπουργείο Οικονομικών  11.8  15.9  15.6  14.8  14.0  

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) (%) 

5η Αξιολόγηση  3.1  0.4  0.0  0.9  1.3  

ΔΝΤ- Άρθρο ΙV  3.1  0.4  0.0  0.7  1.3  

Υπουργείο Οικονομικών  3.1  0.4  0.0  0.9  1.3  

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ) 

5η Αξιολόγηση (ESA 95)  -6.4  -5.4  -4.7  -5.2  -2.2  

ΔΝΤ- Άρθρο ΙV (ESA 95)  -6.4  -5.4  -4.4  -3.9  -1.3  

Υπουργείο Οικονομικών (ESA 10)  -5.8  -5.0  -2.5  -1.7  -1.3  

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 

5η Αξιολόγηση (ESA 95)  87  112  118  126  122  

ΔΝΤ- Άρθρο ΙV (ESA 95)  87  112  117  126  122  

Υπουργείο Οικονομικών (ESA 10)  79  102  105  103  98  
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ΜΕΡΟΣ Ζ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΝΕΑ ΕΡΓΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
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ΜΕΡΟΣ Η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Τροποποίηση Αρ.1 

(α) Κεφάλαιο: 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες» 

 Ομάδα Δαπανών: 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»  

 Υποομάδα Δαπανών: 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών»: €115.300 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €115.300 για αγορά υπηρεσιών.  Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:   

i. Πρόσληψη ενός εξωτερικού εγκρίτου και εγνωσμένου κύρους Νομικού, ο οποίος θα 

παρέχει στη Βουλή γνωμοδοτήσεις επί συνταγματικών ζητημάτων με συμβόλαιο 

πενταετούς διάρκειας. Πιστώσεις: €60.000   

ii. Πρόσληψη Εκπροσώπου Τύπου ενημέρωσης των ΜΜΕ επιτόπιων και αλλοδαπών 

σε σχέση με το επιτελούμενο από τη Βουλή έργο με συμβόλαιο πενταετούς 

διάρκειας. Πιστώσεις: €44.000   

iii. Καθαριότητα Κτιρίου. Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία για σκοπούς καθαρισμού των 

γραφειακών χώρων λόγω έλλειψης καθαριστριών. Πιστώσεις: €11.300 

(β) Κεφάλαιο: 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 07650 «Αγορά Εξοπλισμού»  

Υποομάδα Δαπανών: 07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»: 

€165.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €165.000 για αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ως 

ακολούθως: 
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i. Αναβάθμιση ηλεκτρονικού συστήματος: €95.000  

ii. Προμήθεια Νέου Εκσυγχρονισμένου Τηλεφωνικού Συστήματος: €70.000 

Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €165.000 στην  Υποομάδα 

Δαπανών 07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» του Κεφαλαίου 

010400.2«Βουλή των Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» του 

Προϋπολογισμού του 2015 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 των πιο πάνω πιστώσεων στις πιο πάνω Υποομάδες 

Δαπανών.   

Τροποποίηση Αρ. 2 

Κεφάλαιο: 020100.2 «Νομική Υπηρεσία-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών»: €2.500.000 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 30.9.2014 αποφάσισε την πρόσληψη 

Εμπειρογνωμόνων για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο της Νομικής Υπηρεσίας για 

την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρίβωση του ενδεχόμενου διάπραξης 

ποινικών αδικημάτων.  

Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €2.500.000 στην  

Υποομάδα Δαπανών 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» του Κεφαλαίου 020100.2 «Νομική 

Υπηρεσία-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» του Προϋπολογισμού του 2015. 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 πιστώσεων ύψους €2.500.000 στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών.   

Τροποποίηση Αρ. 3 

Κεφάλαιο: 030800.2 «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών-Κεντρικά Γραφεία-

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  
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Εδάφιο (25) «Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii))» 

Εδάφιο (70) ++«Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου, μετά τη μεταφορά της 

εποπτείας των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων από την Υπηρεσία Συνεργατικών 

Εταιρειών στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σύμφωνα με σχετική μελέτη καταργήθηκαν 

έξι θέσεις Λειτουργών Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 

(25) και εννέα θέσεις Λειτουργών Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) 

κάτω από το εδάφιο (70) του Κεφαλαίου 030800.2 «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών-

Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες». Κατόπιν επικαιροποίησης της μελέτης 

αποφασίστηκε όπως: 

(α) καταργηθούν μόνο πέντε θέσεις Λειτουργών Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Κλίμακα 

Α11(ii)) αντί έξι κάτω από το εδάφιο (25) για πιο ορθολογική δομή της Υπηρεσίας.  

Για το λόγο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η σημείωση στις Επεξηγήσεις 

έναντι του εδαφίου (25) «Πέντε θέσεις καταργήθηκαν.» και 

(β) περιληφθεί στο εδάφιο (70) Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, Α10 

και Α11) σημείωση που να υποδηλώνει ότι 17 θέσεις θα σημειωθούν με διπλό (++) 

σταυρό. Για το λόγο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η σημείωση στις 

Επεξηγήσεις έναντι του εδαφίου (70) «Ο διπλός σταυρός ισχύει για δεκαεπτά θέσεις 

μόνο.».  

 Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης στο Νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2015 και του ΜΔΠ 2015-2017  των πιο πάνω ρυθμίσεων.  

Τροποποίηση Αρ. 4  

Κεφάλαιο: 130200.2 «Φυλακές-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Υποομάδα Δαπανών: 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων»: €750.000  

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου παρίσταται ανάγκη 

τροποποίησης του Άρθρου 16(2) έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσληψη 

Δεσμοφυλάκων καθορισμένης διάρκειας εντός του 2015, ώστε ανά πάσα στιγμή ο 
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αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου και καθορισμένης διάρκειας 

Δεσμοφυλάκων να ανέρχεται σε 390,  για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της κένωσης μόνιμων θέσεων στις Φυλακές.  Το κόστος των πρόσθετων 

θέσεων που απαιτούνται και που υπολογίζονται γύρω στις 30 ανέρχεται στις €750.000. 

 Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη περίληψης στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 τροποποίησης με την προσθήκη της παραγράφου (γ) κάτω από την παράγραφο (β) 

του εδαφίου 2 του άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νομοσχεδίου του 2015, ως εξής: 

«(γ) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Τμήμα Φυλακών: ανώτατος 

αριθμός μονίμων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης 

διάρκειας, 390 Δεσμοφύλακες)». 

 Για το λόγο αυτό απαιτείται τροποποίηση του εδαφίου 2 του άρθρου 16 του περί 

Προϋπολογισμού Νομοσχεδίου του 2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 καθώς και περίληψη 

πιστώσεων ύψους €750.000 κάτω από την υποδιαίρεση 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών 

Υπαλλήλων». 

Τροποποίηση Αρ. 5 

Κεφάλαιο: 140140.3 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Διοίκηση-Υπηρεσία Εμπορίου-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 03650 «Εκδόσεις και Δημοσιότητα»  

Υποομάδα Δαπανών: 03730 «Συμμετοχή σε Εκθέσεις»: €103.000  

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €103.000 για συνέχιση της λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου της 

Κρατικής Έκθεσης για τη διοργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων. 

 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκ παραδρομής 

περιέλαβε μικρότερες πιστώσεις στο προϋπολογισμό του για το 2015 και στο ΜΔΠ 2015-

2017 από τις πραγματικές ανάγκες για τη διοργάνωση των εξειδικευμένων εκθέσεων.  

  Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €103.000 κάτω από την 

Υποομάδα Δαπανών 03730 «Συμμετοχή σε Εκθέσεις» του Κεφαλαίου 140140.3 

«Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διοίκηση-Υπηρεσία 
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Εμπορίου-Αναπτυξιακές Δαπάνες». 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 πιστώσεων ύψους €103.000 στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών.  

Τροποποίηση Αρ. 6 

Κεφάλαιο: 140210.2 «Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας-Κοινές Υπηρεσίες-

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02700 «Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών»  

Υποομάδα Δαπανών: 02701 «Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού»: €60.000 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 10.9.2014 αποφάσισε τη 

δημιουργία μιας θέσης Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 

της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες και την πλήρωσή της με όρους 

απασχόλησης του Επιτόπιου Προσωπικού, σε αντικατάσταση αποσπασμένου λειτουργού, 

ο οποίος παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία.  Πέραν του ότι η λύση αυτή είναι 

οικονομικά συμφέρουσα δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης από το μόνιμο 

προσωπικό του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.   

 Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €60.000 στην Υποομάδα 

Δαπανών 02701 «Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού» του Κεφαλαίου 140210.2 

«Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας-Κοινές Υπηρεσίες-Τακτικές Δαπάνες» του 

Προϋπολογισμού του 2015. 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 πιστώσεων ύψους €60.000 στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών.  

Τροποποίηση Αρ. 7 

Κεφάλαιο: 150113.2 «Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

Διοίκηση-Παροχές Κοινωνικής Προστασίας-Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04450 «Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας»: -€280.000 
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Κεφάλαιο: 150401.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο  

Ευημερίας Λευκωσίας-Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04450 «Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας»: €280.000 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 29.10.2014 αποφάσισε να 

εγκρίνει την αύξηση του επιδόματος εγκλωβισμένου κατά ποσό ίσο με το ποσό που ο 

κάθε εγκλωβισμένος λάμβανε μέχρι σήμερα ως επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου. 

 Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, με την αλλαγή της νομοθεσίας και την υιοθέτηση του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) οι εγκλωβισμένοι δεν εμπίπτουν στις 

πρόνοιες της νομοθεσίας αφού δεν διαμένουν στις περιοχές που ελέγχονται από τη 

δημοκρατία και άρα δεν δικαιούνται την καταβολή του ΕΕΕ. Η ετήσια δαπάνη υπολογίζεται 

στις €280.000. 

 Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €280.000 στην Υποομάδα 

Δαπανών 04450 «Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας» του Κεφαλαίου 150401.2 «Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας - Τακτικές Δαπάνες» με 

ανάλογη μείωση των πιστώσεων της Υποομάδας Δαπανών 04450 «Παροχές Κοινωνικής 

Πρόνοιας» του Κεφαλαίου 150113.2 «Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Διοίκηση-Παροχές Κοινωνικής Προστασίας-Τακτικές Δαπάνες» του 

Προϋπολογισμού του 2015. 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017  πιστώσεων ύψους €280.000 στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών και ισόποση μείωση πιστώσεων της ίδιας Υποομάδας Δαπανών στο Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Τροποποίηση Αρ. 8 

Κεφάλαιο: 160114.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Ταμείο Αλληλεγγύης- 

Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 05000 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από 
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Κοινοτικούς Πόρους»  

Υποομάδα Δαπανών: 05500 «Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης»: €2.790.000 

Κεφάλαιο: 160171.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Έργα 

Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 05000 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από 

Κοινοτικούς Πόρους»  

Υποομάδα Δαπανών: 05500 «Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης»: -€2.790.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτείται η μεταφορά 

πιστώσεων ύψους €2.790.000 από την Υποομάδα Δαπανών 05500 «Δράσεις Ταμείων 

Αλληλεγγύης» της Υποδιαίρεσης 160171.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Έργα 

Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» στην 

Υποομάδα Δαπανών 05500 «Δράσεις Ταμείων Αλληλεγγύης» της Υποδιαίρεσης 

160114.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Ταμείο Αλληλεγγύης-Αναπτυξιακές 

Δαπάνες» λόγω του ότι τα κονδύλια αυτά σχετίζονται με το Ταμείο Αλληλεγγύης και όχι με 

την κατηγορία των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων από κοινοτικούς πόρους οι οποίες 

καλύπτουν δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία.  

 Για το λόγο αυτό απαιτείται η μεταφορά τους στην υποομάδα δαπανών 05500 «Δράσεις 

Ταμείων Αλληλεγγύης»  από την υποομάδα 160171.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-

Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες». 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών.  

Τροποποίηση Αρ. 9 

Κεφάλαιο: 160171.3 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Έργα 

Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 05000 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από 

Κοινοτικούς Πόρους»  
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Υποομάδα Δαπανών: 05700 «Δράσεις Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης»   

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου εκ παραδρομής δεν έχει 

περιληφθεί έναντι της Υποομάδας Δαπανών 05700 η ακόλουθη επεξήγηση: 

«Για κατανομή σε άλλες ομάδες/υποομάδες δαπανών των Κεφαλαίων 160200, 

160300, 160400, 160500, 160600 που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού 

Οικονομικών».  

 Η περίληψη της σημείωσης αυτής κρίνεται απαραίτητη για την απορρόφηση μεγάλου 

μέρους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης “Leader” όπου το Υπουργείο 

Εσωτερικών ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας.  Οι πιστώσεις θα κατανέμονται στις 

Επαρχιακές Διοικήσεις ως αρμόδιες Αρχές για την υλοποίηση των έργων του 

προγράμματος “Leader”. 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 της πιο πάνω επεξήγησης.    

Τροποποίηση Αρ. 10 

Κεφάλαιο: 160805.3 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-Επαρχιακό Γραφείο 

Πολεοδομίας Λεμεσού-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 08830 «Κατασκευαστικά Έργα»  

Υποομάδα Δαπανών: 08850 «Πλατείες, Πάρκα και Εξωραϊστικά Σχέδια»: 

€100.000 

Κεφάλαιο: 160806.3 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-Επαρχιακό Γραφείο 

Πολεοδομίας Πάφου-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 08200 «Δρόμοι» 

Υποομάδα Δαπανών: 08380 «Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων»: -€100.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €100.000 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 08850 «Πλατείες, Πάρκα 

και Εξωραϊστικά Σχέδια» του Κεφαλαίου 160805.3 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-

Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Λεμεσού-Αναπτυξιακές Δαπάνες» για την ανάπλαση 
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του παραδοσιακού Πυρήνα και αναβάθμιση χώρων του χωριού Απεσιά.  

 Συγκεκριμένα οι πιστώσεις θα διατεθούν για την ολοκλήρωση της ανάπλασης, της 

πλατείας της εκκλησίας  του Αγίου Γεωργίου. Το έργο  συγχρηματοδοτείται  από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Leader”. 

 Παράλληλα, γίνεται ισόποση μείωση πιστώσεων κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 

08380 «Πρωταρχικοί Δρόμοι Δήμων» του Κεφαλαίου 160806.3 «Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως-Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου-Αναπτυξιακές Δαπάνες».   

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017  πιστώσεων ύψους €100.000 στην Υποομάδα Δαπανών 

08850 και ισόποση μείωση πιστώσεων της Υποομάδας Δαπανών 08380.    

Τροποποίηση Αρ. 11 

Κεφάλαιο: 161000.2 «Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας-Κεντρικά Γραφεία 

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών»: €523.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €523.000 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 03580 «Σύμβαση 

Υπηρεσιών» του Κεφαλαίου 161000.2 «Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας-Κεντρικά 

Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» για κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων του Τμήματος 

έναντι της εταιρείας η οποία ανέλαβε, ύστερα από διαγωνισμό, την αεροφωτογράφιση των 

ελεύθερων περιοχών της Κύπρου, την ψηφιοποίηση και την τρισδιάστατη απεικόνιση 

κτιρίων και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, την παράδοση δεδομένων και ενδιάμεσων 

στοιχείων, εξοπλισμού, λογισμικών και εκπαίδευσης.  

 Το έργο αναμένετο να ολοκληρωθεί το 2014 για αυτό και δεν περιλήφθηκαν ανάλογες 

πιστώσεις το 2015. Όμως λόγω καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στην ολοκλήρωσης 

του έργου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015 

και του ΜΔΠ 2015-2017 πιστώσεων ύψους €523.000 στην πιο πάνω Υποομάδα 

Δαπανών.    
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Τροποποίηση Αρ. 12 

Κεφάλαιο: 180113.2 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Υπηρεσία Ειδικών 

Χορηγιών-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 04300 «Κοινωνικές Παροχές»   

Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας»: -€63.000.000 

Κεφάλαιο: 200200.2 «Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία- 

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 04300 «Κοινωνικές Παροχές»   

Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας»: €66.750.000 

Υποομάδα Δαπανών 04350 «Πολιτιστικές Παροχές»: -€3.200.000 

Υποομάδα Δαπανών 04540 «Ειδικά Ταμεία»: -€550.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτείται η μεταφορά 

πιστώσεων ύψους €63.000.000 από την Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας» 

του Κεφαλαίου 180113.2 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Υπηρεσία Ειδικών 

Χορηγιών-Τακτικές Δαπάνες» στην Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας» 

(€63.000.000) καθώς και των ποσών των €3.200.000 από την Υποομάδα Δαπανών 

04350 «Πολιτιστικές Παροχές» και €550.000 από την Υποομάδα Δαπανών 04540 «Ειδικά 

Ταμεία»  του Κεφαλαίου 200200.2 «Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία» 

δηλαδή συνολικό ποσό ύψους €66.750.000 στο Κεφάλαιο 200200.2 «Ανώτερη και 

Ανώτατη Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία». 

 Η μεταφορά αυτή γίνεται μέσα στα πλαίσια του ορθολογισμού και της διαφάνειας των 

δημοσίων δαπανών. Για αυτό η φοιτητική χορηγία ενοποιείται με τη φοιτητική μέριμνα  

(φοιτητές εσωτερικού και εξωτερικού) οπότε κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά των 

πιστώσεων της φοιτητικής χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και η μεταφορά των πιστώσεων της φοιτητικής μέριμνας 

από την  Υποομάδα Δαπανών 04350 «Πολιτιστικές Παροχές» και από την Υποομάδα 

04540 «Ειδικά Ταμεία» στην Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας». 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη μεταφοράς των ανάλογων πιστώσεων στην υποομάδα 
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δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας» στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015 και 

του ΜΔΠ 2015-2017 των πιο πάνω πιστώσεων.   

Τροποποίηση Αρ. 13 

Κεφάλαιο: 180717.2 «Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού-Κέντρα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 03300 «Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις»   

Υποομάδα Δαπανών 03301 «Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων»: €716.100   

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου δεν περιλήφθηκαν πιστώσεις 

για παραχώρηση τους στα Τεχνικά Τμήματα, Δημοσίων Έργων και 

Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση: 

• του κτιρίου Διοίκησης της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη στη Λευκωσία. 

• δεύτερου Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λευκωσία σε υποστατικό της 

Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. 

 Για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιληφθούν πιστώσεις ύψους €716.100 στην Υποομάδα 

Δαπανών 03301 «Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων» στο νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2015 και του ΜΔΠ 2015-2017. 

Τροποποίηση Αρ. 14 

Κεφάλαιο: 210100.3 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Διοίκηση-Κεντρικά 

Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες» 

Υποομάδα Δαπανών 03551 «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων»: 

€250.000 

Κεφάλαιο: 210171.3 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Διοίκηση-Έργα 

Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 05000 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από 

Κοινοτικούς Πόρους» 

Υποομάδα Δαπανών 05100 «Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων»: -€50.000 
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Κεφάλαιο: 210271.3 «Τμήμα Δημοσίων Έργων-Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από 

Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 08200 «Δρόμοι»  

Υποομάδα Δαπανών 08230 «Οδικές Αρτηρίες»: -€200.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €250.000 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 03551 «Υπηρεσίες 

Εμπειρογνωμόνων/Συμβούλων» του Κεφαλαίου 210100.3 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων-Κεντρικά Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες» για κάλυψη του κόστους διενέργειας 

μελέτης από οίκο Συμβούλων προς υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου με αρ. 934/2014 για αυτονόμηση του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. 

 Παράλληλα γίνονται ισόποσες μειώσεις πιστώσεων κάτω από τις Υποομάδες Δαπανών 

05100 «Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων» -€50.000 του Κεφαλαίου 210171.3 «Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων-Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-

Αναπτυξιακές Δαπάνες» και 08230 «Οδικές Αρτηρίες» -€200.000 του Κεφαλαίου 

210271.3 «Τμήμα Δημοσίων Έργων-Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς 

Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 πιστώσεων ύψους €250.000 και ισόποση μείωση των 

πιστώσεων των πιο πάνω Υποομάδων Δαπανών.    

Τροποποίηση Αρ. 15 

Κεφάλαιο: 210100.2 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Διοίκηση-Κεντρικά 

Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 04200 «Επιχορηγήσεις» 

Υποομάδα Δαπανών 04260 «Άλλες Επιχορηγήσεις»: €55.000.000 

Κεφάλαιο: 211216.2 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών-Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών 

Μεταφορών-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών 04200 «Επιχορηγήσεις» 

Υποομάδα Δαπανών 04260 «Άλλες Επιχορηγήσεις»: -€54.999.990 
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 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου κάτω από Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών-Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Υποομάδα Δαπανών 04200 

«Επιχορηγήσεις» -Τακτικές Δαπάνες περιλήφθηκαν πιστώσεις ύψους €55.000.000 για 

κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του προγράμματος Δημόσιων Επιβατικών 

Μεταφορών. Από το 2015 και μετά η διαχείριση του εν λόγω προγράμματος θα γίνεται 

από την Διοίκηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

 Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά των  πιστώσεων στο Κεφαλαίο 

210100.2 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων -  Κεντρικά Γραφεία   Υποομάδα 

Δαπανών 04260 «Άλλες Επιχορηγήσεις» από το Κεφάλαιο 211216.2 «Τμήμα Οδικών 

Μεταφορών - Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Τακτικές Δαπάνες» Υποομάδα 

Δαπανών 04260 «Άλλες Επιχορηγήσεις». 

 Παράλληλα γίνεται μείωση -€54.999.990 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 04200 

«Επιχορηγήσεις» του Κεφαλαίου 211216.2 «Τμήμα Οδικών Μεταφορών-Πρόγραμμα 

Δημόσιων Οδικών Μεταφορών-Τακτικές Δαπάνες». 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2015 και του ΜΔΠ 2015-2017 των πιο πάνω διαφοροποιήσεων.              

Τροποποίηση Αρ. 16 

Κεφάλαιο: 220100.2 «Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 07650 «Αγορά Εξοπλισμού»  

Υποομάδα Δαπανών: 07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»: 

€469.990 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου η Υποομάδα Δαπανών 

07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» παρουσιάζεται με αρνητικό 

πρόσημο. 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη διόρθωσης της υποομάδας αυτής ώστε να εμφανίζονται 

ορθά οι πιστώσεις στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2015 και του ΜΔΠ 2015-

2017. 
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Τροποποίηση Αρ. 17 

1. Μετά την ψήφιση του περί Προϋπολογισμού του 2014, Νόμου του 2013 (Τροποποιητικός) 

(Αρ.2) Νόμου του 2014, Νόμος Αρ.45(ΙΙ) του 2014 που αφορά στην αναστολή πλήρωσης 

κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής, 

ώστε να δίνεται η δυνατότητα άμεσης πλήρωσης κενών θέσεων των Δικαστών, προς 

αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων 

κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο που καλείται να διανύσει η Δικαστική Υπηρεσία, λόγω του 

ιδιαίτερα διογκωμένου αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν στα Κυπριακά Δικαστήρια. 

2. Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του εδαφίου (1) του Άρθρου 17 με την 

προσθήκη αμέσως μετά τη φράση  στον παρόντα Νόμο «εξαιρουμένων των θέσεων των 

Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία» ώστε να εξαιρείται της αναστολής πλήρωσης θέσεων 

και η Δικαστική Υπηρεσία.  

Τροποποίηση Αρ. 18 

1. Η Σημείωση Αρ.32 του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 2015  Νόμου 

αναφέρεται σε δικαιούχους για λήψη χαμηλότοκου δανείου για αγορά μηχανοκίνητου 

οχήματος. Στους δικαιούχους θα περιληφθούν και οι Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί 

(Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στους οποίους 

ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων, για τις οποίες απαιτείται να κάνουν χρήση του 

ιδιωτικού τους αυτοκινήτου, εφόσον η Υπηρεσία δεν έχει στη διάθεσή της υπηρεσιακά 

οχήματα. 

2. Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της Σημείωσης Αρ.32 με την προσθήκη 

στην κατηγορία προσωπικού - Προκαταβολή για αγορά αυτοκινήτου - Κρατικοί Υπάλληλοι 

7. «Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))» των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Τροποποίηση αρ. 19 

Κεφάλαιο: 200800.2 «Πολιτιστικές Υπηρεσίες-Κεντρικά Γραφεία Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές» 

Υποομάδα Δαπανών: 04350 «Πολιτιστικές Παροχές»: €30.000 
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 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2015 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €30.000 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 04350 «Πολιτιστικές 

Παροχές» του Κεφαλαίου 200800.2 «Πολιτιστικές Υπηρεσίες-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες» που μαζί με τις ήδη υπάρχουσες πιστώσεις ύψους €5.000 δηλαδή συνολικά 

ποσό ύψους €35.000 θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις λειτουργικές και άλλες 

δαπάνες της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης 

(Νόμος Αρ. 24(Ι) του 2000).   
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	21. Ο τραπεζικός κλάδος αντιμετωπίζει τρία βασικά προβλήματα.  Η Κύπρος διατηρεί τα υψηλότερα στεγαστικά και επιχειρηματικά επιτόκια στην Ευρωζώνη.  Ενδεικτικό της κατάστασης είναι επίσης και το γεγονός ότι οι τράπεζες, λόγω της απουσίας κινήτρων που ...
	22. Ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ο δεύτερος μνημονιακός προϋπολογισμός της Κυβέρνησης Αναστασιάδη.  Δυστυχώς ακολουθεί την αντιαναπτυξιακή πεπατημένη του μνημονίου τόσο ως προς τη φιλοσοφία όσο και προς τη συγκρότηση του.
	23. Οι δαπάνες παραμένουν στάσιμες μετά τις περσινές συνολικές περικοπές δαπανών ύψους €626 εκ., τις περικοπές κατά 20% στις αναπτυξιακές δαπάνες και τις περικοπές ύψους €126 εκ στις κοινωνικές παροχές και τις παροχές υγείας και παιδείας.
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	25. Στις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν προχώρησε στην υλοποίηση του ΓεΣΥ όπως είχε συμφωνηθεί αλλά προχώρησε και σε αλλαγή της φιλοσοφίας του με στόχο την παράδοση του σε ιδιωτικά συμφέροντα.
	26. Ταυτόχρονα προχωρεί ταχύτατα με την διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων ενώ μεθοδεύει και το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών.
	27. Ο προϋπολογισμός δεν έχει καταφέρει ν’ αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις στον αναπτυξιακό και στον κοινωνικό τομέα.  Πρόκειται για ένα Προϋπολογισμό αιματηρής λιτότητας και περικοπών. Ένα Προϋπολογισμό ο οποίος εγκλωβίζει την χώρα στον φαύλο κύκ...
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