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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμος του 2015» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου 

 Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης 

 Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης 

 Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης  

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2016, 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. Μαζί με 

τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2016 κατατέθηκε επίσης το Μεσοπρόθεσμο 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) για τα έτη 2016-2018. 

Η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2015, εντός των 

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

επόμενου οικονομικού έτους. 

Η εξέταση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, άρχισε στις 19 Οκτωβρίου 2015 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη και έληξε στις 26 Νοεμβρίου 2015, 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:   

• Δεκαπέντε συνεδρίες για τη συζήτηση των επιμέρους προϋπολογισμών των 
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υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών και ειδικότερα για την ανάλυση των 

στόχων και της πολιτικής τους, 

• Μία συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015, για σκοπούς 

έγκρισης αριθμού τροποποιήσεων1 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, οι 

οποίες κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την 

επίσημη κατάθεση του προϋπολογισμού. 

• Μία συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2015, για σκοπούς 

έγκρισης του προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής και έγκρισης πρόσθετου αριθμού 

τροποποιήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, 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 ενώπιον της επιτροπής η Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στις 30 Νοεμβρίου 2015 και κατέθεσε τις θέσεις και 

εκτιμήσεις της εποπτικής αρχής αναφορικά με την δημοσιονομική κατάσταση και την 

εύρυτερη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. 

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών στις 3 Δεκεμβρίου 20152 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 

2016, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

 Το τελικό πρόγραμμα συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 

2016, διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

• Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 -  Υπουργός Οικονομικών 

 α.  Ανάλυση κρατικών εσόδων 

 β. Δημοσιονομικοί δείκτες 

 γ. Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική 

1 Μέχρι την έναρξη συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού στις 16 Δεκεμβρίου 2015, είχαν κατατεθεί συνολικά είκοσι επτά 

τροποποιήσεις. 

2 Στοιχεία της ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος δεν έχουν περιληφθεί στην παρούσα έκθεση. 
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κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης 

-    Διαχείριση Δημόσιου Χρέους  

• Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων  

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 - Υπουργείο Εξωτερικών 

• Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 - Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

• Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

- Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 - Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

• Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος 

• Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

- Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

• Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

• Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

- Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Άμυνας 

• Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

• Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 - Υπουργείο Υγείας 

• Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 - Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

• Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 - Έγκριση τροποποιήσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2016 που κατατέθηκαν 

από το Υπουργείο Οικονομικών. 
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• Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής και 

πρόσθετων τροποποιήσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2016 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 υποβάλουν γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων του υπό 

αναφορά προϋπολογισμού, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως στα αντίστοιχα 

υπουργεία/υπηρεσίες για κατάθεση γραπτών απαντήσεων.   

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

διάρκεια των συζητήσεων. 

• 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 2016 και 

του ΜΔΠ για τα έτη 2016-2018, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα 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 2004-2018, οι οποίοι κατατέθηκαν 

μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό. 

 Η παρούσα έκθεση συνοψίζεται ως ακολούθως: 

 Μέρος Α - Ανάλυση του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την ακολουθούμενη 

οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, το οικονομικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο 

κρατικός προϋπολογισμός του 2016, οι θέσεις της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου και άλλα συναφή ζητήματα. 

 Μέρος Β - Παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων για τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2016.  

 Μέρος Γ - Παρουσιολόγιο βουλευτών κατά τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού του 2016. 

 Μέρος Δ - Πίνακες οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών και 

αποτυπώνουν την κρατούσα δημοσιονομική κατάσταση.   

 Μέρος Ε - Πίνακας συγκεφαλαιωτικών οφειλών και δαπανών κατά Κεφάλαιο (Υπουργεία, 

Συνταγματικές Εξουσίες, Συνταγματικές Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες).  

 Μέρος ΣΤ - Πίνακας ο οποίος κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και αποτυπώνει 

τους δημοσιονομικούς δείκτες σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

2016-2018. 

 Μέρος Ζ - Πίνακες με τα νέα και υφιστάμενα έργα που προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθούν/υλοποιηθούν κατά το 2016.  

3  Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας  30 Σεπτεμβρίου 2015.  (Παρουσίαση στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού - Υπουργός Οικονομικών - 19 Οκτωβρίου 2015). 
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 Μέρος Η - Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016, οι οποίες κατατέθηκαν 

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

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Υπουργός Οικονομικών 

α. Οικονομικό πλαίσιο 

 Ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής στις 19 Οκτωβρίου 2015, το 

οικονομικό πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2016, 

καταθέτωντας τα ακόλουθα: 

• Η κυπριακή οικονομία μετά την υφεσιακή πορεία που ακολούθησε για σχεδόν 

τέσσερα έτη, παρουσιάζει το 2015 τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης και επανέρχεται 

σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

• Η μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, επιτυχής ολοκλήρωση επτά αξιολογήσεων του 

μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής από την τρόικα έχει σημαντικά 

ενισχύσει την εμπιστοσύνη προς την κυπριακή οικονομία, τόσο εσωτερικά όσο και 

διεθνώς, ενώ η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος στήριξης έχει επιφέρει 

εμφανείς διορθώσεις στην κυπριακή οικονομία. 

• Tα δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες 

έχουν διορθωθεί και οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων έχουν μειωθεί 

σημαντικά. 

• Το κράτος λειτουργεί σε πλαίσιο δημοσιονομικού ισοζυγίου και συναφώς το 

δημοσιονομικό έλλειμμα έχει πλήρως περιοριστεί, ενώ το δημόσιο χρέος καταγράφει 

για πρώτη φορά μετά το 2008 μείωση.   

• Η υιοθετηθείσα δημοσιονομική πολιτική όπως αντικατοπτρίζεται στον κρατικό 

προϋπολογισμό για το 2016 και στο ΜΔΠ 2016-2018 δεν είναι πλέον περιοριστική 

αλλά ουδέτερη παρέχοντας τόνωση στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της 

οικονομίας. 
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• Θετικές εξελίξεις στην οικονομία αποτελούν επίσης, η μείωση του ποσοστού 

ανεργίας που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 η οποία 

καταδεικνύει τη σταδιακή βελτίωση στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη της 

οικονομίας, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, οι θετικές αποδόσεις στους τομείς 

του τουρισμού, των επαγγελματικών υπηρεσιών, της ναυτιλίας και του εμπορίου, 

καθώς και η περαιτέρω σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα  σε 

συνδυασμό με την πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση 

κεφαλαίων.   

• Οι ως άνω θετικές εξελίξεις έχουν επιτρέψει την περαιτέρω αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας από οίκους αξιολόγησης και 

συναφώς τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών. 

• Ως αποτέλεσμα, έχει επιτευχθεί η επάνοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές 

κεφαλαίων, η οποία επιτρέπει τον προγραμματισμό για ολοκλήρωση και την έξοδο 

από το πρόγραμμα στήριξης σύντομα.  

• Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Στήριξης (ΕΜΣ) δε θα υφίσταται σε σύντομο χρονικό διάστημα, η προώθηση 

μεταρρυθμίσεων και εξυγίανσης θα πρέπει να συνεχιστεί, έτσι που η Κύπρος να 

καταφέρει να διευρύνει και να διατηρήσει τα όποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

διαθέτει.  

• Η Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους, προκλήσεις και προβλήματα, 

όπως είναι μεταξύ άλλων ο έλεγχος και η διαχείριση των κρατικών εγγυήσεων, τα 

ψηλά ποσοστά ανεργίας και το ψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Η 

σταδιακή αποκλιμάκωση και αντιμετώπισή τους θα επιτευχθεί μέσω της διατήρησης 

και εδραίωσης θετικού ρυθμού ανάπτυξης -που έχει αρχίσει ήδη να σημειώνεται- σε 

συνδυασμό με τη λήψη άλλων μέτρων και εργαλείων. 

Σε σχέση με τους κυριότερους μακροοικονομικούς δείκτες, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε 

τα ακόλουθα: 

7 
 



 

• Οι επιδόσεις και αντοχές της κυπριακής οικονομίας έχουν διαψεύσει τις 

απαισιόδοξες εκτιμήσεις σε σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της για το έτος 2015.  

• Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κεντρικού μακροοικονομικού σεναρίου που 

περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα μακροοικονομικής 

προσαρμογής4: 

- Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το έτος 2015 αναμένεται 

οριακά θετικός και να ανέλθει στο 0,5% σε πραγματικούς όρους.   

- Το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης για ολόκληρο το 2015 

αναμένεται πλεονασματικό και εκτιμάται στο 1,9% του ΑΕΠ (€334 εκατομ. σε 

απόλυτους όρους), σε σύγκριση με 2,6% του ΑΕΠ (€455 εκατομ. σε 

απόλυτους όρους) για το 2014.   

- Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται για το 2015 ελαφρώς ψηλότερο σε 

σύγκριση με το 2014, αφού για το 2015 εκτιμάται στο -0,9% του ΑΕΠ, σε 

σύγκριση με -0,2% του ΑΕΠ για το 2014.  

- Η ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση των δεικτών του πρωτογενούς 

πλεονάσματος και του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2015 σε σύγκριση 

με το 2014, οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέρισμα που η Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου θα καταβάλει στο κράτος, στις αποζημιώσεις προς τους 

εργαζόμενους των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και στην εφαρμογή της 

Οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD) και του 

Κανονισμού σχετικά με την επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

- Το δημόσιο χρέος εκτιμάται για το 2015 να ανέλθει στο 106,3%, (€18,8 δις σε 

απόλυτους αριθμούς) είναι ελαφρά βελτιωμένο σε σύγκριση με 107,5% του 

ΑΕΠ για το 2014 (€18.818 εκατομ. σε απόλυτους αριθμούς).  

4  Όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την έβδομη αξιολόγησή του (Ιούλιος 2015). 
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Ωστόσο, οι αντίστοιχες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για ολόκληρο το 

έτος παρουσιάζονται πιο αισιόδοξες.  Σύμφωνα με τις εν λόγω εκτιμήσεις 

(Οκτώβριος 2015), οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τα πρόσφατα δημοσιονομικά 

αποτελέσματα για το 2015, οι πιο πάνω δημοσιονομικές δεσμεύσεις και στόχοι 

αναμένεται να υπερκαλυφθούν με σημαντικά περιθώρια και προβλέπεται να έχουν 

για το 2015 την ακόλουθη εικόνα: 

- Ρυθμός ανάπτυξης  1% -1,5% του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους.  

- Πρωτογενές πλεόνασμα 2,3% του ΑΕΠ. 

- Δημοσιονομικό έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ. 

Σε σχέση με την απασχόληση, την ανεργία και τον πληθωρισμό, ο ίδιος αξιωματούχος 

κατέθεσε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Η απασχόληση παρουσιάζει ανοδική τάση, παρόλο που η ανεργία εξακολουθεί να 

παραμένει σε υψηλά επίπεδα.  Ειδικότερα, η απασχόληση έχει καταγράψει από την 

αρχή του τρέχοντος έτους αύξηση αντανακλώντας την ανάκαμψη που παρατηρείται 

στην οικονομία.  Με βάση την εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών, για το 2015 

προβλέπεται οριακή αύξηση στην απασχόληση κατά 0,5%, σε σύγκριση με το 2014.    

• Η ανεργία παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, έχει 

αρχίσει να παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης.  Με βάση τα στοιχεία 

της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015 η ανεργία 

περιορίστηκε στο 14,7% έναντι 15,4% για την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους.  Για ολόκληρο το 2015 η ανεργία εκτιμάται στο 16%, σε 

σύγκριση με 16,1% για το 2014.  Σημειώνεται ότι η ανεργία θα παρουσιάσει 

ουσιαστική μείωση με χρονική υστέρηση, μετά την εδραίωση της ανάπτυξης της 

οικονομίας και της βελτίωσης των προσδοκώμενων οικονομικών ευκαιριών, ενώ οι 

πρώτες τάσεις αποκλιμάκωσης θα εμφανιστούν από το 2016 και μετέπειτα.  

• Ο πληθωρισμός, ο οποίος ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2013, συνεχίζει να 

παραμένει αρνητικός.  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών ο 

αρνητικός πληθωρισμός για το 2015 αναμένεται με βάση το Δείκτη Τιμών 
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Καταναλωτή να κυμανθεί στο -1,7%, ενώ με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή εκτιμάται ελαφρώς βελτιωμένος στο -1%.     

Ο αρμόδιος υπουργός αναφερόμενος στο δημόσιο χρέος και στη βιωσιμότητά του δήλωσε 

περαιτέρω τα ακόλουθα: 

• Το δημόσιο χρέος της Κύπρου παρόλο που παραμένει σε ψηλά επίπεδα, θεωρείται 

βιώσιμο και διαχειρίσιμο.  Στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω βελτίωσή του, 

ώστε να περιορισθεί ακόμη περισσότερο η επιβάρυνση επί του κρατικού 

προϋπολογισμού και της οικονομίας γενικότερα μέσω σταδιακής μείωσής του.  

• Συναφώς η συνέχιση εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, η αποφυγή 

δημιουργίας νέων ελλειμμάτων, καθώς και άλλες μελλοντικές ενέργειες 

αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους θα συμβάλουν επίσης στην επίτευξη του 

στόχου για μείωσή του και περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητάς του.   

• Με βάση την προβλεπόμενη πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών όπως αυτή 

περιλαμβάνεται στο επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής 

(Ιουλίος 2015), εκτιμάται ότι η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους θα αναστραφεί 

το 2015 ακολουθώντας στη συνέχεια πτωτική πορεία.   

• Η άντληση χαμηλότοκου μακροπρόθεσμου δανεισμού από τον ΕΜΣ και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και η αποκατάσταση της δυνατότητας δανεισμού του κράτους 

από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων έχουν συμβάλει τόσο στη μείωση του κόστους 

δανεισμού όσο και στη διάρκεια αποπληρωμής του. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 

σημαντικές εξοικονομήσεις σε τόκους δανείων που επιβάρυναν τον κρατικό 

προϋπολογισμό, οι οποίες έχει προγραμματιστεί να διοχετευθούν σε παραγωγικούς 

αναπτυξιακούς σκοπούς.   

• Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της Κύπρου είναι στενά συνυφασμένη με την 

επίτευξη μέσου ρυθμού ανάπτυξης στο 2% του ΑΕΠ και πρωτογενών 

πλεονασμάτων 2,5% του ΑΕΠ ετησίως.  Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στους 

τομείς της υγείας, των συντάξεων και των αποκρατικοποιήσεων αναμένεται να 

αυξήσουν το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και ως εκ τούτου να 
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βελτιώσουν τις προοπτικές περαιτέρω μείωσης του δημόσιου χρέους 

απελευθερώνοντας σταδιακά χρηματοδοτικούς πόρους για ανάπτυξη και κοινωνική 

συνοχή. 

β. Στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης 

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

αυτές αντικατοπτρίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2016 και στο ΜΔΠ 2016-

2018.  Ειδικότερα ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι- 

• Βασικότεροι στόχοι της κυβέρνησης για το 2016 είναι η εδραίωση της ανάπτυξης και 

η δημιουργία προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ανισοσκέλειες.  Οι 

προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης είναι η ύπαρξη σταθερού 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος, υγιούς τραπεζικού συστήματος και συστηματικής 

προώθησης μεταρρυθμίσεων, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας υπηρεσίας, της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

• Στη βάση των πιο πάνω στόχων, η κυβέρνηση έχει καθορίσει ως άξονες πολιτικής 

τη μακροοικονομική και χρηματοοικονομική σταθερότητα, την προώθηση 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, 

του συστήματος υγείας, της κοινωνικής πολιτικής και την προώθηση του σχεδίου 

αποκρατικοποιήσεων) και την αξιοποίηση πηγών ρευστότητας για την οικονομία και 

την προώθηση των επενδύσεων. 

γ. Κρατικός Προϋπολογισμός 2016 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 

2016-2018 

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2016 

και το ΜΔΠ 2016-2018 στις  19 Οκτωβρίου 2015 μεταξύ άλλων κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Τόσο ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016, όσο και το ΜΔΠ 2016-2018: 

-  Αποτελούν τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό και ΜΔΠ που υποβάλλονται 

στα πλαίσια του μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής. 
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- Έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-20185. 

- Είναι προσαρμοσμένα στις τρέχουσες εξελίξεις και στηρίζουν την εδραίωση 

της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας. 

- Αποτελούν βήμα συνετούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. 

- Στοχεύουν στην επίτευξη των κατάλληλων πρωτογενών πλεονασμάτων. 

- Ενσωματώνουν μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων της διαχείρισης των 

δημόσιων οικονομικών με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας και της 

υπευθυνότητας στη διαχείριση των πιστώσεων του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

• Περαιτέρω, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 παρουσιάζει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

- Είναι ισοσκελισμένος, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και προβλέπει σε 

συνδυασμό με το ΜΔΠ 2016-2018, σε μια στοχευμένη αύξηση των 

αναπτυξιακών δαπανών χωρίς την περίληψη σε αυτόν οποιωνδήποτε 

νέων δημοσιονομικών μέτρων, νέων φορολογιών ή επιβαρύνσεων. 

- Συνεχίζει να εισάγει καινοτομίες και αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης 

και στο περιεχόμενό του, τα οποία συμβάλλουν στο τεθέντα στόχο για 

εκσυγχρονισμό του κρατικού προϋπολογισμού στη βάση διεθνών 

βέλτιστων πρακτικών και μετατροπής του από προϋπολογισμό εισροών 

σε προϋπολογισμό εκροών/αποτελεσμάτων. 

- Συνοδεύεται από στρατηγικά σχέδια δέκα υπουργείων (εξαιρουμένου 

του Υπουργείου Άμυνας) και δύο ανεξάρτητων υπηρεσιών (Γενική 

Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και 

Γενικό Λογιστήριο), στα οποία παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι και 

δραστηριότητες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνονται οι 

5  Το Στρατηγικό Πλαίσο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2016-2018 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Μαϊου 

2015. 
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τεθέντες στόχοι μέσα από τις εν λόγω δραστηριότητες έτσι που για 

πρώτη φορά να γίνεται αντιληπτή η μορφή που θα λαμβάνει ο κρατικός 

προϋπολογισμός στο εγγύς μέλλον. 

Παρουσιάζοντας περαιτέρω τις κυριότερες πτυχές του κρατικού προϋπολογισμού για το 

2016, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016, ο οποίος καλύπτει ως επί το πλείστο την 

κεντρική κυβέρνηση, προβλέπει έσοδα (εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών 

ροών) ύψους €5.941 εκατομ., τα οποία αντιστοιχούν στο 33% του ΑΕΠ.  

Σε σύγκριση με  τα αναθεωρημένα έσοδα για το 2015, τα οποία ανήλθαν στα €5.860 

εκατομ., τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2016 παρουσιάζονται αυξημένα κατά 

1,4%.  

• Οι κυριότερες κατηγορίες των κρατικών εσόδων για το 2016 είναι οι άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι, οι οποίοι συνολικά προϋπολογίζονται στα €4.972 εκατομ. και 

αποτελούν το 84% των συνολικών εσόδων.  Το υπόλοιπο 16% των εσόδων, 

εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, προέρχεται από μη φορολογικά έσοδα 

(πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβάσεις και χορηγίες), τα οποία 

προϋπολογίζονται στα €969 εκατομ.  

• Οι συνολικές δαπάνες (εξαιρουμένων των αποποληρωμών δανείων) για το 2016 

προϋπολογίζονται στα €6.636 εκατομ., αντιστοιχούν στο 37% του ΑΕΠ και 

παρουσιάζουν οριακή μείωση κατά 0,4%, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες 

για το 2015 οι οποίες ανήλθαν στα €6.660 εκατομ.  

• Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών κατά οικονομική δραστηριότητα του 

προϋπολογισμού, συνοψίζονται ως ακολούθως: 

- Δαπάνες προσωπικού (απολαβές προσωπικού, συντάξεις και φιλοδωρήματα), 

οι οποίες για το 2016 προβλέπεται να ανέλθουν στα €2.507 εκατομ. 

παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2015.  

- Λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες προϋπολογίζονται στα €1.057 εκατομ., σε 

σύγκριση με €1.019 εκατομ. το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,7% η 
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οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση της πρόνοιας για επιστροφές φόρων, 

αγορά φαρμάκων και εμβολίων καθώς και στις αυξημένες πιστώσεις για τη 

διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών του 2016.  

- Μεταβιβαστικές πληρωμές (κοινωνικές παροχές, χορηγίες προς ημικρατικούς 

οργανισμούς και αρχές τοπικής διοίκησης, συνεισφορά προς τα Ταμεία 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), 

ο οποίες προϋπολογίζονται στα  €1.942 εκατομ., σε σύγκριση με €1.946 

εκατομ. το 2015 παρουσιάζοντας οριακή μείωση ύψους 0,2%. 

- Κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα 

έργα) οι οποίες για το 2016 προβλέπονται στα €554 εκατομ., σε σύγκριση με 

€507 εκατομ. το 2015 παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,3% , η οποία 

οφείλεται στη συμπερίληψη νέων έργων υποδομής και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι),  οι οποίες 

προϋπολογίζονται για το 2016 στα €576 εκατομ., σε σύγκριση με €685 

εκατομ. το 2015 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση κατά 15,9% λόγω της 

αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους.  Οι εξοικονομήσεις που προκύπτουν 

ύψους €109 εκατομ., προβλέπεται να κατανεμηθούν σε αναπτυξιακά έργα, 

επιστροφές οφειλόμενων φόρων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αγορά 

φαρμάκων και αναλωσίμων καθώς και για σκοπούς συντηρήσεων. 

• Σε σχέση με το ΜΔΠ 2016-2018, ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι για τα έτη 

2017 και 2018 προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Προϋπολογισμός 
2017 

€εκατομ. 

Προϋπολογισμός 
2018 

€εκατομ. 

Έσοδα (εξαιρουμένων χρηματοδοτικών 
εσόδων) 

6.092 6.326 

Δαπάνες (εξαιρουμένων δανείων)  6.703 6.816 
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2. Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

H Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καταθέτοντας τις θέσεις της 

εποπτικής αρχής σε σχέση με την πορεία της κυπριακής οικονομίας δήλωσε ότι η 

πρωτοφανής και παρατεταμένη ύφεση έχει παρέλθει και η κυπριακή οικονομία βρίσκεται 

σε πορεία ανάκαμψης και αποκατάστασης της αξιοπιστίας της, με τις προοπτικές 

ανάπτυξης να είναι αποδεδειγμένα πιο θετικές από τις προβλέψεις των διεθνών 

δανειστών.   

Η ίδια επισήμανε επίσης ότι ο θετικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, η βελτίωση του Δείκτη 

Οικονομικού Κλίματος, η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών 

ανισοσκελειών, καθώς και η σταθεροποίηση και εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, 

αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικές εξελίξεις για την κυπριακή οικονομία, οι οποίες 

συνέβαλαν στη σταδιακή αναβάθμιση του αξιοχρέου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην 

έξοδο του κράτους για δανεισμό στις διεθνείς αγορές.   

Ωστόσο, σύμφωνα με την η ίδια, παρά τις θετικές εξελίξεις, οι προσπάθειες εξυγίανσης 

της οικονομίας και βελτίωσης του ρυθμού ανάπτυξης θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να 

επιτευχθούν εκείνα τα επίπεδα ανάπτυξης τα οποία θα συμβάλουν στην πλήρη 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας, στην περαιτέρω αναβάθμιση του αξιοχρέου 

των ομολόγων της και στην αναχαίτιση της ανεργίας και των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων.   

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

Κύπρου δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

• Τα διορθωτικά και διαρθρωτικά μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί έχουν θέσει τις υγιείς 

βάσεις για την ορθή λειτουργία του τομέα.  

• Η μείωση του ανώτατου ορίου του καταθετικού επιτοκίου κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα μετά από ληφθείσα απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το 

Φεβρουάριο του 2015, συνέβαλε θετικά στην προσπάθεια μείωσης τους κόστους 

χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.  Η απόφαση αυτή οδήγησε σε 
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αντίστοιχη μείωση των δανειστικών επιτοκίων, μικρή αύξηση στη ζήτηση νέων 

δανείων και σε βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής των δανείων.   

• Οι αξιολογήσεις της επάρκειας των κεφαλαίων των τραπεζών αναφορικά με το 2015 

βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι θετικά.    

• Το διαμορφωθέν λειτουργικό και θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες και παρέχει κίνητρα 

για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο η συνεχής 

παρακολούθηση της εφαρμογής του είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί εφικτή η 

περαιτέρω βελτίωσή του.    

• Ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων δανείων για το τρίτο τρίμηνο του 2015 παρουσιάζει 

αύξηση κατά 58%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο για το 2014.  Στόχος είναι 

η περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού και της βιωσιμότητας των αναδιαρθρώσεων.  

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015, το ύψος των δανείων που 

αναδιαρθρώθηκε ανήλθε στα €14,0 δις, εκ των οποίων δάνεια ύψους €10,5 δις 

συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών 6. 

• Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθαν στα € 27,3 

δις ή σε ποσοστό 47% των συνολικών δανείων, η δε αυξητική τους πορεία έχει 

αρχίσει να ανακόπτεται.  

Σε σχέση με τον προωθούμενο εκσυγχρονισμό της Κεντρικής Τραπεζας της Κύπρου, η 

ίδια αξιωματούχος δήλωσε ότι η αναδιάρθρωση του οργανισμού κρίνεται αναγκαία και 

προς το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί σχετική μελέτη από διεθνή οίκο, ενώ επίσης ζητήθηκε 

η παραχώρηση τεχνικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επί θεμάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

6   Μέρος των δανείων αυτών εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια λόγω της υποχρέωσης συνυπολογισμού στα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια αναδιαρθρωμένων δανείων για περίοδο ενός έτους από την ημέρα αναδιάρθρωσής τους, με βάση τις απαιτήσεις 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.  
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Εν κατακλείδι η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τόνισε την ανάγκη 

συνέχισης των διαδικασιών εξυγίανσης και προσήλωσης στους στόχους που αφορούν 

στην οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό τομέα έτσι που να αντιμετωπιστούν με επιτυχία 

οι προκλήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται, αλλά επίσης να ενισχυθεί και να 

διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ανάκαμψης της οικονομίας.  Τέλος, εξέφρασε την 

προσήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην επίτευξη των τεθέντων στόχων για 

σταθεροποίηση και αύξηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.        

Συναφή ζητήματα 

α. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (Προϋπολογισμός 2015) 

 Όπως εξάγεται από τα στοιχεία που κατατίθενται στην επιτροπή επί τακτικής βάσης από 

το Γενικό Λογιστήριο σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών 

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

επιτροπή είχε για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2015 μέχρι την 31η  Οκτωβρίου 2015, 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

•  Το 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 είναι 37%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη περίοδο 

του 2014, ύψους 34%.  

•  Το ποσοστό υλοποίησης άλλων αναπτυξιακών δαπανών (συντηρήσεις και 

επιδιορθώσεις, εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες/έρευνες, επιχορηγήσεις, κοινωνικές παροχές κ.ά.)  για την ίδια πιο πάνω 

αναφερόμενη περίοδο ανέρχεται σε 53%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την 

αντίστοιχη περίοδο του 2014, ύψους 59%.   

•  Το ποσοστό υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών ανήλθε στο 

42% για την ίδια περίοδο του 2015 και 2014. 
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Σημειώνεται ότι η επιτροπή αναμένει την κατάθεση των τελικών στοιχείων για το συνολικό 

βαθμό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για το έτος 2015, τα οποία μέχρι το χρόνο 

ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης δεν ήταν διαθέσιμα.   

 

β. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 

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

συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2015. 

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

Βουλή ανέρχεται σε €225.867.082. 

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2015 είχε εγκριθεί ο περί Συμπληρωματικού 

Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2015 [Αρ. Νόμου 41(ΙΙ) του 2015], ο οποίος 

προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €25.867.082 για την κάλυψη διαφόρων 

δαπανών οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων επιστροφές άμεσων και έμμεσων φόρων και 

την κάλυψη κοινωνικών παροχών και παροχών υγείας, ενώ εκκρεμούσε στην ολομέλεια 

του σώματος για λήψη τελικής απόφασης το νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί 

Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2015» το οποίο προβλέπει 

συμπληρωματική δαπάνη ύψους €200 εκατομ. για την κάλυψη της δαπάνης που θα 

προκύψει λόγω των αναγκών ενίσχυσης της κεφαλαιουχικής βάσης της Συνεργατικής 

Κεντρικής Τράπεζας ως απόρροια των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενήργησε ο 

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός. 

 

γ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 

Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή είκοσι επτά (27) τροποποιήσεις του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2016 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους στον κυρίως 

προϋπολογισμό και υποβολής τους προς έγκριση από την ολομέλεια του σώματος.  

Όπως σχετικά σημειώνεται, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2016 από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ενσωματωθεί στο προσχέδιο του νομοσχεδίου του περί 
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Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 

(ΜΔΠ) 2016-2018 πιστώσεις αναφορικά με ρυθμίσεις που αφορούν σε προγενέστερες 

αποφάσεις ή στην ανάγκη διόρθωσης κάποιων λαθών ή παραλείψεων.   

 (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 2016 

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 €5.286.196.6007 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών) και παρουσιάζει αύξηση 

δαπανών κατά 0,89% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και εγκριθείσες 

δαπάνες του προϋπολογισμού του 2015 (μη περιλαμβανομένου του συμπληρωματικού 

προϋπολογισμού του 2015). 

 Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως 

ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2016 σε € 17.796,5 εκατομ. 

έναντι €17.422,0 εκατομ. για το 2015 και € 17.506,3 εκατομ. για το 2014.   

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2016 προϋπολογίζονται σε €5.940.476.7738 

(εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών), εκ των οποίων οι κυριότερες 

κατηγορίες εσόδων περιγράφονται ως ακολούθως: 

7  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2016 ανέρχονται σε €7.398.077.498 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του 

Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας (€2.111.880.898), οι οποίες δεν χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό προϋπολογίζονται 

έσοδα ύψους €7.461.716.313 (περιλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών ροών) έναντι €9.487.835.952 (αρχικά 

προϋπολογισθέντα για το 2015). 

8  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται νομοθετική έγκριση. 
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• Άμεσοι φόροι €2.196.288.029 (36,9% των συνολικών εσόδων) έναντι 

€2.154.306.000 (αναθεωρημένα) για το 2015 και €2.216.303.665 

(πραγματικά) για το 2014. 

 Με βάση το ΜΔΠ, προϋπολογίζονται για το 2017 και 2018 σε €2.164.399.103 

και €2.279.253.969, αντίστοιχα. 

• Έμμεσοι φόροι €2.776.242.480 (46,7% των συνολικών εσόδων) έναντι 

€2.690.162.000 (αναθεωρημένα) για το 2015 και €2.658.263.138 

(πραγματικά) για το 2014. 

Στα πλαίσια του ΜΔΠ προϋπολογίζονται για το 2017 και 2018 σε € 

2.911.390.653 και € 3.021.893.920, αντίστοιχα. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 20169 (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 €7.398.077.498 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €9.284.007.956 (προϋπολογισθείσες) για το 2015. 

 Για το 2017 και 2018, σύμφωνα με το ΜΔΠ 2016-2018, οι συνολικές δαπάνες 

προϋπολογίζονται σε € 7.506.552.997 και € 7.688.665.800, αντίστοιχα. 

δ. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία δαπάνης10, στον 

προϋπολογισμό του 2016 (σε σύγκριση με τα έτη 2014 και 2015), έχει ως 

ακολούθως: 

 2014 2015 2016  

 Πραγματική 
Δαπάνη           

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€  

Εγκεκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€  

Μεταβολή  
2016/2015 

 

Πάγιο Ταμείο 3.256.525.732 4.044.780.137 2.111.880.898 
-1.932.899.23 

-47,8% 

Τακτικές 
Δαπάνες 4.189.772.641 4.488.235.961 4.501.265.083 

+13.029.122 
+0,3% 

9  Ανάλυση των οφειλών και δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης και ανά Κεφάλαιο παρατίθεται στο Μέρος Ε της παρούσας έκθεσης. 

10  Κρατικός προϋπολογισμός 2015, σελ. 49. 
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Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 575.445.759 750.991.858 784.931.517 

+33.939.659 
+4,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 8.021.744.132 9.284.007.956 7.398.077.498 

 
-1.885.930.458 

-20,3% 

 

ε. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2016 (σε εκατομμύρια ευρώ), όπως 

κατατέθηκαν στη Βουλή (σε σύγκριση με τα έτη 2008-2015) έχουν ως 

ακολούθως: 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΕΣΟΔΑ 7.061,70 6.755,90 6.331,20 6.309,20 7.740,30 7.624,3 7.945,9 9.420,1 7.461,7 

ΔΑΠΑΝΕΣ 7.509,60 8.131,60 8.626,80 8.861,80 8.770,30 9.487,8 7,740,1 9.194,9 7.398,1 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.552,6 -1.030,0 -1.863,5 +205,8 +225,2 +63,6 

 

στ. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους για το 2016 

προϋπολογίζονται σε €575.798.000 έναντι €684.983.000 για το 2015 

(προϋπολογισθείσες), €479.664.000 για το 2014 (πραγματικές) και €601.458.000 

(προϋπολογισθείσες) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, προϋπολογίζονται σε €600.900.000 και €666.514.000, 

αντίστοιχα.  

ζ. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2016 προϋπολογίζονται σε €2.507.319.000 

έναντι €2.505.424.000 για το 2015 (προϋπολογισθείσες), €2.432.367.000 για το 

2014 (προϋπολογισθείσες) και €2.583.690.000 (πραγματικές) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, οι δαπάνες αυτές προϋπολογίζονται σε €2.562.019.000 

και €2.625.567.000, αντίστοιχα.  

 Ειδικότερα, οι επιμέρους προϋπολογιζόμενες δαπάνες προσωπικού για τα έτη 

2016-2018, αναλύονται ως ακολούθως: 
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2016 2017 2018 

 
€ € € 

Αποδοχές Προσωπικού 1.871.151.000 1.908.531.000 1.954.654.000 

Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 636.168.000 653.488.000 670.913.000 
 

η. Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2016  προϋπολογίζονται σε €1.057.174.000 

έναντι €1.018.980.000 για το 2015 (προϋπολογισθείσες), €832.174.000 για το 2014 

(προϋπολογισθείσες) και €900.543.000 (πραγματικές) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, προϋπολογίζονται σε €1.090.517.000 και €1.116.383.000, 

αντίστοιχα.   

θ. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις για το 2016 προϋπολογίζονται σε €1.941.709.000 

έναντι €1.946.058.000 για το 2015 (προϋπολογισθείσες), €1.795.699.000 για το 

2014 (προϋπολογισθείσες) και €2.232.805.000 (πραγματικές) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, προϋπολογίζονται σε €1.916.503.000 και €1.903.819.000, 

αντίστοιχα.   

 Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι δαπάνες για 

κοινωνικές παροχές, οι οποίες για το 2016 προϋπολογίζονται συνολικά σε 

€848.264.000 έναντι €890.135.000 για το 2015 (προϋπολογισθείσες), €790.196.000 

για το 2014 (προϋπολογισθείσες) και €884.312.000 (πραγματικές) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, προϋπολογίζονται σε €823189.000 και €819383.000, 

αντίστοιχα.   

ι. Οι δαπάνες για τα έργα υπό κατασκευή για το 2016 προϋπολογίζονται σε 

€212.927.000 έναντι €206.291.000 για το 2015 (προϋπολογισθείσες), €209.463.000 

για το 2014 (προϋπολογισθείσες) και €151.331.000 (πραγματικές) για το 2013.   

 Για τα έτη 2017 και 2018, προϋπολογίζονται σε €200.132.000 και €170.458.000, 

αντίστοιχα.   

ια. Οι δαπάνες για τα δάνεια για το 2016 (έκδοση δανείων, αποπληρωμές 

εξωτερικού και εσωτερικού, συνεισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα) 

προϋπολογίζονται σε €762.009.000 έναντι €2.532.423.000 για το 2015 
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(προϋπολογισθείσες), €2.089.762.000 για το 2014 (προϋπολογισθείσες) και 

€2.676.663.000 (πραγματικές) για το 2013.  Για τα έτη 2017 και 2018, 

προϋπολογίζονται σε €803.494.000 και €872.046.000, αντίστοιχα.   

ιβ. Η κατάσταση μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό για το 2016 σε σύγκριση με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία 

που υποβλήθηκαν μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, είναι η ακόλουθη: 

Συνοπτική Κατάσταση 2015 2016 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 144 145 

Δημόσια Υπηρεσία 15.017 14.860 

Δικαστική Υπηρεσία 293 300 

Άμυνα 4.381 4.438 

Εσωτερική Ασφάλεια 5.631 5.631 

Παιδεία 11.554 11.894 

Σύνολο 37.020 37.268 
  

 Σημειώνεται ότι, στον προϋπολογισμό του 2016 προβλέπεται: 

• Η δημιουργία μίας (1) θέσης Αξιωματούχου στο Τμήμα Φορολογίας. 

• Η δημιουργία τετρακόσιων δεκαέξι (416) νέων θέσεων, εκ των οποίων 

πενήντα επτά (57)  αφορούν στον Κυπριακό Στρατό, εβδομήντα τέσσερις (74) 

στη Μέση Εκπαίδευση, είκοσι (20) στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, διακόσιες πενήντα τέσσερις (254) στη Δημοτική Εκπαίδευση και 

έντεκα (11) θέσεις στη Δημόσια Υγεία.  

• Η κατάργηση εκατόν εβδομήντα επτά (177) θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.  

 

2. Παρατηρήσεις και Σχόλια  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λαμβάνοντας 

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

Τράπεζας της Κύπρου διαπιστώνει τα ακόλουθα: 
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(α)  Σε σχέση με τη δημοσιονομική κατάσταση, την ευρύτερη οικονομική 

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

κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2016 -  

• Η Κύπρος διανύει το τρίτο και τελευταίο έτος του προγράμματος στήριξης και 

σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών αναμένεται ότι εντός του 2016 θα 

καταστεί δυνατή η έξοδος της χώρας από αυτό.   

• Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης διάρκειας τεσσάρων ετών, ο δείκτης 

οικονομικής ανάπτυξης παρουσιάζεται θετικός για το 2015.  

• Η περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με την 

πλήρη άρση των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων, η 

επανάκτηση της πρόσβασης της Κύπρου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, οι 

πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από τους 

οίκους αξιολόγησης, καθώς και οι πρόσφατες θετικές αξιολογήσεις του 

προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, αποτελούν θετικές εξελίξεις 

για την κυπριακή οικονομία. 

• Παρά ταύτα το εξωτερικό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται 

από αστάθεια και αβεβαιότητα λόγω κυρίως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, 

των σχέσεων Ρωσίας - Τουρκίας, των τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς και της 

μεταναστευτικής κρίσης, γεγονότα που ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντα 

επηρεασμού της πορείας της κυπριακής οικονομίας. 

• Πέραν των διάφορων εξωγενών παραγόντων, η κυπριακή οικονομία για το 

2016 καλείται να αντιμετωπίσει επίσης σημαντικά εσωτερικά προβλήματα και 

προκλήσεις όπως τα ψηλά επίπεδα ανεργίας, ο κίνδυνος φτώχειας ή του 

κοινωνικού αποκλεισμού και ο μεγάλος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

η προώθηση και εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μεταξύ άλλων στον 

τομέα της υγείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης, στις 

συντάξεις, καθώς και τη διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας. 
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 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, τα ψηλά επίπεδα των οφειλών του κράτους για 

αποζημιώσεις όσον αφορά απαλλοτριώσεις γης, οι κρατικές εγγυήσεις και το 

ενδεχόμενο καταβολής αποζημιώσεων για εκκρεμούσες ενώπιον δικαστηρίων 

υποθέσεις εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, κρίνονται ως αστάθμητοι 

παράγοντες οι οποίοι είναι ενδεχόμενο να έχουν σημαντική επίπτωση στα 

δημοσιονομικά μεγέθη. 

 Σημειώνεται ότι ορισμένα μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι η ενδεχόμενη 

μείωση φορολογικών εσόδων λόγω της προώθησης του νέου φορολογικού 

καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων 

σε παγκόσμιο επίπεδο μεσοπρόθεσμα, καθώς και η πιθανή αύξηση της τιμής 

του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν αρνητικά 

την κυπριακή οικονομία.   

• Η κυπριακή οικονομία για το 2015, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία αναμένεται 

να παρουσιάσει ανάκαμψη.  Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα 

μακροοικονομικής αναπροσαρμογής ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2015 εκτιμάται 

στο 0,5% του ΑΕΠ, ενώ με βάση τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών 

οι οποίες παρουσιάζονται πιο αισιόδοξες αναμένεται να προσεγγίσει το 1,5% 

του ΑΕΠ.   

Συναφώς, παρατηρείται για ακόμα μία φορά η απόκλιση μεταξύ των 

προβλέψεων του μακροοικονομικού σεναρίου και των προβλέψεων του 

Υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Υπουργό 

Οικονομικών οι αισιόδοξες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών 

αναμένεται να προσεγγίσουν περισσότερο τα πραγματικά αποτελέσματα, αφού 

βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν στην απόδοση της 

οικονομίας. 

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2015, παρόλο που αναμένεται να καλύψει 

τον τεθέντα στο επικαιροποιημένο μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής 

στόχο για -0,9% του ΑΕΠ, παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με -0,2% του ΑΕΠ  
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για το 2014 λόγω του χαμηλότερου μερίσματος που το κράτος θα λάβει από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, των αποζημιώσεων προς τους εργαζομένους 

των Κυπριακών Αερογραμμών, καθώς και της μείωσης των κρατικών εσόδων 

συνεπεία της ανάγκης συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ανάλογης 

τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας.  

• Το δημόσιο χρέος για το 2015 σε απόλυτους όρους εκτιμάται να ανέλθει στα 

€18,8 δις και να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2014, ενώ ως ποσοστό του 

ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί στο 106,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 107,5% για το 

2014, ενώ σύμφωνα με το ΜΔΠ 2016-2018 για το 2016 προβλέπεται να μειωθεί 

περαιτέρω και να φτάσει στο 105,1% του ΑΕΠ.  

Συναφώς, καταγράφεται πρόοδος ως προς τη βιωσιμότητα του δημόσιου 

χρέους, ενώ η επέκταση της μέσης σταθμικής διάρκειας και η μείωση του μέσου 

σταθμικού επιτοκίου που έχουν επιτευχθεί δύναται να εκληφθούν ως θετικοί 

παράγοντες για την περαιτέρω διαχείρισή του.  Παρά ταύτα επισημαίνεται η 

ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών για περαιτέρω μείωσή του έτσι που να 

περιοριστεί σε ποσοστό μικρότερο του 100% του ΑΕΠ.   

• Η ανεργία για το 2015 με βάση το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής 

παρουσιάζεται ελαφρώς βελτιωμένη και εκτιμάται να ανέλθει στο 16%, σε 

σύγκριση με 16,1% για το 2014, ενώ για το 2016 προβλέπεται να μειωθεί 

περαιτέρω στο 15%.  

Σε απόλυτους αριθμούς, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού 

Δυναμικού, για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε 

στις 62.643 άτομα, σε σύγκριση με 66.386 άτομα για το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2014, ενώ η απασχόληση ανήλθε στις 364.585 και 363.498 άτομα για τις υπό 

αναφορά περιόδους, αντίστοιχα.  

Η μακροπρόθεσμη ανεργία, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού 

Δυναμικού, για το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ανήλθε στο 6,8%, σε σύγκριση με 

7,7% για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, ενώ ο μέσος όρος της 
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μακροπρόθεσμης ανεργίας για ολόκληρο το έτος 2013 και 2014 ανήλθε στο 6,1 

και 7,7% αντίστοιχα.   

Ωστόσο με βάση τα στοιχεία της Eurostat11, αρνητική απόκλιση της 

μακροπρόθεσμης ανεργίας στην Κύπρο παρατηρείται τόσο για το 2013 όσο και 

για το 2014 σε σχέση με τα επίπεδα στην Ευρώπη.  Ειδικότερα, τα αντίστοιχα 

επίπεδα της μακροπρόθεσμης ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU28) 

ανήλθαν στο 5,1% και για τα δύο υπό αναφορά έτη, ενώ στην Ευρωζώνη 

ανήλθαν στο 6% και 6,1%,για τα έτη 2013 και 2014, αντίστοιχα.   

Με βάση τα πιο πάνω, αναγνωρίζεται η σταθεροποίηση που έχει αρχίσει να 

παρατηρείται στην απασχόληση, παράλληλα όμως επισημαίνεται ότι αυτή 

εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.   

Παρατηρείται περαιτέρω ότι, παρά την πτωτική πορεία της ανεργίας, σύμφωνα 

με τα πιο πάνω στοιχεία, αυτή αναμένεται να είναι οριακή, ενώ ιδιαίτερα 

ανησυχητικά είναι τα υψηλά επίπεδα της μακροπρόθεσμης ανεργίας, η οποία 

υπερβαίνει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.  Κατ’ 

ακολουθίαν δεν χωρεί εφησυχασμός αφού ψηλά επίπεδα ανεργίας 

παρατηρούνται για τέταρτη συνεχή χρονιά καθώς και ψηλά επίπεδα 

μακροπρόθεσμης ανεργίας, καθ’ ήν στιγμή συνεχίζονται οι μεταναστευτικές 

τάσεις του εργατικού δυναμικού της χώρας .   

Επισημαίνεται επίσης από μέλη της επιτροπής ότι τα στοιχεία που 

υποβλήθηκαν στα πλαίσια του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 σε σχέση 

με την ανεργία και την απασχόληση είναι ενδεχόμενο να μην αντιπροσωπεύουν 

την πλήρη εικόνα της πραγματικής οικονομίας και για το λόγο αυτό απαιτείται η 

ανάγκη λήψης πρόσθετων και αποτελεσματικότερων μέτρων προς 

αντιμετώπισή της.  

11 Πηγή: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do 
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Συναφώς σημειώνεται στο σημείο αυτό η διαφωνία μελών της επιτροπής ως 

προς τον τρόπο αποτύπωσης των δεικτών που αφορούν την απασχόληση.  

• Ο πληθωρισμός για το 2015 για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να είναι αρνητικός 

και να ανέλθει στο -1,7% με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και στο    -1%, 

με βάση τον Εναρμονισμένο ΔΤΚ.   

Συναφώς, από μέλη της επιτροπής εκφράζεται ανησυχία για τις 

παρατηρούμενες αποπληθωριστικές τάσεις, καθότι επηρεάζονται τα 

δημοσιονομικά στοιχεία και η οικονομία γενικότερα.   

Ειδικότερα σημειώνεται ότι παρόλο που αναγνωρίζονται τα οφέλη που 

προκύπτουν βραχυπρόθεσμα από τον αρνητικό ρυθμό μεταβολής του επιπέδου 

των τιμών, ο αποπληθωρισμός μακροπρόθεσμα επηρεάζει αρνητικά την 

οικονομική δραστηριότητα κατ΄επέκταση δε την παραγωγή και την αγορά 

εργασίας.   

Επιπρόσθετα, από άλλα μέλη της επιτροπής επισημαίνεται ότι η διατήρηση 

στην κυπριακή οικονομία αρνητικού ρυθμού μεταβολής των τιμών για περίοδο 

πέραν των δύο ετών, υποδηλοί έντονο αποπληθωρισμό, ο οποίος οδηγεί σε 

λανθασμένα υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης.  Σύμφωνα με 

τις απόψεις των ιδίων μελών της επιτροπής, ο αποπληθωρισμός επηρεάζει τις 

εκτιμήσεις για το ΑΕΠ οι οποίες είναι υψηλότερες από την πραγματική εικόνα 

και ως εκ τούτου η κυπριακή οικονομία δεν παρουσιάζει ανάπτυξη.  Περαιτέρω, 

σημειώνουν ότι ο αποπληθωρισμός ενδεχομένως να αποτελεί και το λόγο 

απόκλισης μεταξύ των εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομικών και των 

προβλέψεων που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο Μακροοικονομικό 

Πρόγραμμα Προσαρμογής.   

 

(β)  Σε σχέση με τις επιμέρους πρόνοιες  του κρατικού προϋπολογισμού του 2016 

από μέλη της επιτροπής διαπιστώνεται -  
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• Η μείωση των συνολικών προϋπολογιζόμενων δαπανών (εξαιρουμένων των 

αποπληρωμών δανείων) για το 2016 κατά 0,4%, σε σύγκριση με το 2015 οι 

οποίες προϋπολογίζονται στα €6.636 εκατομ., καθώς και η αύξηση των 

πρωτογενών δαπανών κατά 1,4% σε σύγκριση με το 2015 οι οποίες 

προϋπολογίζονται στα €6.060 εκατομ. σε σύγκριση με €5.975 εκατομ. για το 

2015.  

Επισημαίνεται επίσης η αύξηση κατά 1,4% που παρουσιάζουν τα έσοδα του 

κρατικού προϋπολογισμού για το 2016, τα οποία προβλέπεται στα €5.941 

εκατομ., σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.860 εκατομ. για το 

2015. 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο 

προϋπολογισμός για το 2016 αποτελεί έναν οριακά ελλειμματικό 

προϋπολογισμό με οριακά αυξημένα προϋπολογιζόμενα έσοδα και οριακά 

μειωμένες συνολικές δαπάνες, οι οποίες οφείλονται στη μείωση του κόστους 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 

Ωστόσο μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι ενόψει του γεγονότος ότι 

ο προϋπολογισμός για το 2016 εξακολουθεί να παραμένει οριακά 

ελλειμματικός, ο ρυθμός αύξησης των πρωτογενών δαπανών θα έπρεπε να είχε 

περιοριστεί κάτω από το ρυθμό αύξησης των συνολικών εσόδων, ώστε να 

προέκυπτε δημοσιονομικό όφελος. 

• Η περιορισμένη αναπτυξιακή πολιτική, λόγω της ανεπαρκούς πρόβλεψης για 

νέα έργα και της μικρής αύξησης κατά 5% των συνολικά προϋπολογιζόμενων 

αναπτυξιακών δαπάνων, όπως αυτή παρουσιάζεται στα κατατεθέντα από το 

Υπουργείο Οικονομικών στοιχεία.  

• Η συνεχιζόμενη διατήρηση των κοινωνικών παροχών σε χαμηλά επίπεδα και η 

μείωση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών για το 2016 κατά 4,7% σε 

σχέση με το 2015, πρακτική η οποία κατατάσσει την Κύπρο τελευταία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των κοινωνικών παροχών.       
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(γ)  Σε σχέση με τη γενικότερη πορεία της οικονομίας σε συσχετισμό με τον 

κρατικό προϋπολογισμό για το 2016, εκφράστηκαν διιστάμενες απόψεις οι 

οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως: 

• Από ορισμένα μέλη της επιτροπής, αναγνωρίζεται η θετική πορεία που άρχισε 

να παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, καθώς και ότι ο προτεινόμενος 

προϋπολογισμός αποτελεί έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ο οποίος 

στηρίζει ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, αλλά επισημαίνεται η ανάγκη συνέχισης 

των μεταρρυθμίσεων και των διαδικασιών που θα θέσουν τις βάσεις για 

βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. 

• Από άλλα μέλη της επιτροπής εκφράζεται η άποψη ότι παρά τη βελτίωση που 

παρατηρείται στο δημοσιονομικό τομέα, η πορεία του χρηματοοικονομικού 

τομέα παραμένει προβληματική. 

• Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι παρά τις θετικές εξελίξεις 

που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στους 

διάφορους οικονομικούς δείκτες, η τάση βελτίωσης της οικονομίας δεν κρίνεται 

επαρκής για να στηρίξει την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση.  

Επιπρόσθετα, τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανάπτυξης μέσω του κρατικού 

προϋπολογισμού, καθώς και των προσπαθειών προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων και διοχέτευσής τους σε αναπτυξιακά έργα.  

• Περαιτέρω, άλλα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι ο 

προτεινόμενος προϋπολογισμός, ο οποίος κινείται στα πλαίσια της φιλοσοφίας 

της τρόικα, δεν τεκμηριώνει το αίσθημα αισιοδοξίας που παρουσιάζεται από την 

κυβέρνηση σε σχέση με την πορεία της οικονομίας και δεν περιλαμβάνει 

οποιαδήποτε αναπτυξιακά έργα.  Επιπρόσθετα τα κατατεθέντα για την πορεία 

των δημοσίων οικονομικών στοιχεία δεν συνάδουν με την εικόνα της 

πραγματικής οικονομίας. 
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(δ) Τέλος, σε σχέση με το αναπτυξιακό σκέλος, η επιτροπή στην πλειοψηφία της 

διαπιστώνει την παρουσία του πολύ χαμηλού ποσοστού υλοποίησης αναπτυξιακών 

δαπανών, το οποίο ανέρχεται για  την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την 31η 

Οκτωβρίου 2015 μόλις στο 42%.  

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν κατατεθεί ενώπιόν της καταλήγει 

στα ακόλουθα: 

Το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου έχει αρχίσει να σημειώνει τα πρώτα σημάδια 

βελτίωσης και ανάκαμψης, παρά το γεγονός ότι ουσιαστικές προκλήσεις και προβλήματα 

συνεχίζουν να υφίστανται, τα οποία θα πρέπει να τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μακροοικονομικής σταθερότητας και της επαναφοράς της 

οικονομίας σε βιώσιμη ανάπτυξη.   

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2016 αποτελεί τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό 

ο οποίος κατατίθεται στα πλαίσια του συναφθέντος μνημονίου συναντίληψης και του 

προγράμματος οικονομικής στήριξης της Κύπρου, ο οποίος ωστόσο έχει καταρτιστεί στη 

βάση των προβλέψεων του επικαιροποιημένου μακροοικονομικού προγράμματος 

προσαρμογής του Ιουλίου του 2015.  

Ως προς τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2016, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των 

μελών της σημειώνει τη διατήρηση των δαπανών προσωπικού στα ίδια σχεδόν επίπεδα 

με αυτά του 2015 (οριακή αύξηση κατά 0,1% μεταξύ των προϋπολογιζόμενων δαπανών 

για τα έτη 2016 και 2015), καθώς και τη σημαντική μείωση στις δαπάνες εξυπηρέτησης 

του δημοσίου χρέους.  Περαιτέρω, σε σχέση με τις αναπτυξιακές δαπάνες, μέλη της 

επιτροπής εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς την οριακή μόνο αύξησή τους (κατά 5%) 

καθώς και για το ύψος των προϋπολογιζόμενων για το 2016 αναπτυξιακών δαπανών.   

Σε σχέση με την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και όλης της 

δημοσιονομικής κατάστασης, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν όπως για σκοπούς 

διευκόλυνσης της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού και της βελτίωσης του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο προϋπολογισμός συνοδεύεται με πρόσθετα και 
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αναλυτικότερα στοιχεία που να αφορούν μεταξύ άλλων στο επίπεδο της φτώχειας, στο 

κατά κεφαλή ΑΕΠ και στην απασχόληση.   

Περαιτέρω, εκφράστηκε η ανάγκη μετάβασης το ταχύτερο δυνατό σε προϋπολογισμό 

δράσεων αντί δαπανών, ο οποίος θα συμβάλει στη βελτίωση της άσκησης του δέοντος 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.  

Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή σημειώνει την καθυστέρηση που παρατηρείται στην 

προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της κυπριακής οικονομίας, ενώ επισημαίνεται 

επίσης η ανάγκη καταρτισμού ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου εκ μέρους της 

κυβέρνησης .     

 

3. Εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Υπό το φως των πιο πάνω εκφρασθεισών θέσεων, η επιτροπή υποβάλλει με την 

παρούσα έκθεσή της 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 ομάδα/υποομάδα δαπανών ψήφισής του σε 

Νόμο.   

Σημειώνεται ότι οι τελικές θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να 

διατυπωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.  

 Περαιτέρω σημειώνεται 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 

διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων όπως και των συνολικών 
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δαπανών υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σʼ αυτόν, οι οποίες 

κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν στο μεταξύ εκ μέρους της κυβέρνησης και/ή 

βουλευτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
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Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής  
Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
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Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

 
Θεωρήσαμε τον περσινό προϋπολογισμό, για το έτος 2015, ως «προϋπολογισμό επιστροφής 

σε ισορροπίες και ομαλότητα, με προοπτική ανάπτυξης». Έχοντας ήδη κατεγεγραμμένο ρυθμό 

ανάπτυξης μεταξύ 1,5% και 2% για το 2015, κατ’αναλογία, θα χαρακτηρίζαμε τον 

προϋπολογισμό του 2016 ως «προϋπολογισμό δημοσιονομικής ισορροπίας και ανάπτυξης» ή 

ακόμα και «προϋπολογισμό εξόδου από το Μνημόνιο».  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

Πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του προγράμματος διάσωσης και 

διόρθωσης της κυπριακής οικονομίας. Ως γνωστόν, μετά από τις διαδοχικές θετικές 

αξιολογήσεις, το Πρόγραμμα της Κύπρου τερματίζεται επιτυχώς τον ερχόμενο Μάρτιο. Την ώρα 

της εξόδου από το Μνημόνιο η δημοσιονομική ισορροπία έχει αποκατασταθεί με ένα τρόπο που 

ποτέ δεν υπήρξε ξανά στα χρονικά της κυπριακής οικονομίας. Σύμφωνα με τα 

προϋπολογιζόμενα, το 2016 με πρακτικά μηδενικό δημοσιονομικό έλλειμμα (0,1% του ΑΕΠ) θα 

είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας, με έλλειμμα κάτω 

από 1% του ΑΕΠ. Αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων συγκρίνεται με τα τέσσερα προηγούμενα 

χρόνια, όταν το έλλειμμα κυμάνθηκε γύρω και πάνω από 5%.  

Ο Προϋπολογισμός του 2016 θα δημιουργήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρωτογενές 

πλεόνασμα το οποίο θα φτάσει σε ύψος 2,4% του ΑΕΠ, συγκρινόμενο με 1,9% το 2015.  

Αυτές οι επιδόσεις επιτρέπουν, εξάλλου, τη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του 

ΑΕΠ. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 2008 που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το δημόσιο χρέος 

ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται από 106,3% το 2015 σε 105,1% τον επόμενο χρόνο.  

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μνημόνιο Συναντίληψης του Φεβρουαρίου 2014, ο 

προϋπολογισμός του 2014 στόχευε δημοσιονομικό έλλειμμα 8,4% του ΑΕΠ και ακολούθως 

υπήρχε στόχος δημοσιονομικών ελλειμμάτων 6,3% του ΑΕΠ το 2015 και 2,9% του ΑΕΠ το 

2016. Όλες αυτές οι προβλέψεις διαψεύστηκαν ευχάριστα από την κυβέρνηση και την κυπριακή 

οικονομία. Το έλλειμμα του 2014 ήταν μόλις 0,2% αντί 8,4% του ΑΕΠ, ενώ εκείνο του 2015 ήταν 

35 
 



 

0,9% αντί 6,3% του ΑΕΠ. Τώρα, για το 2016 προϋπολογίζεται έλλειμμα 0,1% αντί του 2,9% του 

ΑΕΠ που προέβλεπε το Μνημόνιο.  

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Η ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όσον αφορά το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον η περσινή πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ 

έχει επιβεβαιωθεί. Στα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους το ΑΕΠ αυξάνεται, κατά τρόπο που η 

εκτίμηση για το σύνολο του 2015 παρουσιάζει μεγέθυνση γύρω στο 1,8%. Ας σημειωθεί ότι 

αυτή η επίδοση διαψεύδει θετικά και την περσινή πρόβλεψη κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού 2015 για μεγέθυνση της τάξης του 0,5%. Μετά τη σχεδόν μηδενική επίδοση 

του 2011 και τα τρία χρόνια μείωσης του ΑΕΠ, ο κύκλος της ύφεσης τερματίσθηκε φέτος, ενώ 

για το 2016 προβλέπεται ανάπτυξη 1,5-2%.  

Αυτές οι επιδόσεις έχουν επιτρέψει στην κυπριακή οικονομία να παρουσιάσει από το τρίτο 

τρίμηνο του 2014 και συνεχώς μέχρι σήμερα αύξηση της απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα, το 

ποσοστό ανεργίας μειώνεται για πρώτη φορά το 2015, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση το 

2016 σε ύψος κάτω από 15%. Ας σημειωθεί για σκοπούς σύγκρισης ότι το Μνημόνιο 

προέβλεπε ανεργία 19,8% το 2014. Η συνεχής αύξησή της, που υπερτετραπλασίασε την 

ανεργία μεταξύ 2008 και 2012, έχει αναχαιτισθεί και στο εξής μπορεί να αναμένεται μια πορεία 

μείωσης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Η επιστροφή στην ανάπτυξη συμβαίνει την ίδια ώρα που το κράτος ήδη έχει επιτυχώς 

προσφύγει στις αγορές για δανεισμό εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο επιτόκιο που είχε ποτέ η 

Κυπριακή Δημοκρατία. Η απόδοση του κρατικού ομολόγου λήξεως 2020 μειώθηκε ακόμα 

περισσότερο και ήταν τον Οκτώβριο 2015 κάτω από 3%, συγκρινόμενο με περισσότερο από 

16% τον Ιούλιο 2012 και γύρω στο 10% τον Οκτώβριο 2013. Εξάλλου, το μέσο σταθμικό 

επιτόκιο του δημόσιου χρέους μειώθηκε σε 2,75%, συγκρινόμενο με 4,2% στο τέλος του 2012.  

Ταυτόχρονα, μετά την εξυγίανση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ο 

χρηματοοικονομικός τομέας έχει μπει σε μια νέα φάση, με μόνο μεγάλο πρόβλημα πλέον το 

μεγάλο όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ταυτόχρονα, τα επιτόκια έχουν καταγράψει 

αισθητές μειώσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Σεπτέμβριο 2015 το μέσο επιτόκιο για 

στεγαστικά δάνεια είχε μειωθεί σε 3,36% σε σύγκριση με 6,47% το Δεκέμβριο 2008.  
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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 

αύξηση των επενδύσεων, την οικονομική επέκταση, ιδιαίτερα σε τομείς με αυξημένη 

προστιθέμενη αξία και εξαγωγικό προσανατολισμό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Επιβεβαιώνοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την τάση εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, 

ο Προϋπολογισμός 2016 παρουσιάζει έσοδα που υπερβαίνουν τις δαπάνες κατά € 63,6 εκ.  

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2016 (εξαιρουμένων των χρηματοδοτικών) παρουσιάζουν 

αύξηση 1,4% ή € 79,6 εκ. έναντι των αναθεωρημένων εσόδων του 2015. Οι δυο μεγάλες 

κατηγορίες των δημοσίων εσόδων, τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι, σημειώνουν 

αύξηση 1,9% και 3,2% αντίστοιχα. Οι προϋπολογιζόμενοι έμμεσοι φόροι για το 2016 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 15,6% του ΑΕΠ, ελαφρά αυξημένο σε σχέση με 14,2% το 2013.  

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και εξισορρόπηση  

επιτυγχάνεται τα τελευταία χρόνια με δυναμικό τρόπο, αλλά χωρίς καμία πρόσθετη φορολογική 

επιβάρυνση. Επιπρόσθετα θα πρέπει η Κυβέρνηση να συνεχίσει να προχωρεί, στο βαθμό που 

δημιουργούνται τα δημοσιονομικά περιθώρια, σε περισσότερα και μεγαλύτερα φορολογικά 

κίνητρα και ελαφρύνσεις.  

Αποσκοπούμε σε μια πολιτική που θα αποδίδει στο εξής στους πολίτες, στα νοικοκυριά και στις 

επιχειρήσεις, το όφελος που θα προκύπτει από τη δημοσιονομική εξυγίανση και τα μελλοντικά 

περιθώρια που θα δημιουργούνται χάρη στις δικές τους προσπάθειες.  

Γενική κατεύθυνση πολιτικής που θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται και να κατοχυρωθεί 

ως πάγια τακτική και στο μέλλον είναι οι δαπάνες του κράτους να αυξάνονται σε συσχέτιση με 

τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων.  
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Οι δυνατότητες του κράτους στα επόμενα χρόνια μπορεί να ενισχυθούν τόσο από τη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη, όσο όμως και από την πλήρη ενεργοποίηση και αξιοποίηση των 

φοροθετικών και φοροεισπρακτικών εργαλείων που δόθηκαν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες 

μέσα από αλλαγές που ήρθαν με την εφαρμογή μέτρων του Προγράμματος. Η ενοποίηση των 

φορολογικών υπηρεσιών του κράτους, καθώς και η από χρόνια οφειλόμενη αλλά αναμενόμενη 

μηχανογράφηση του Τμήματος Φορολογίας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα του.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση που αφορά στοιχεία της πολυσυζητημένης «λίστας Λαγκάρντ», οι 

πληροφορίες που έδωσε ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή σχετικά με την ταυτοποίηση 361 

λογαριασμών με καταθέσεις στην περίοδο 2005-06 συνολικού ύψους € 827 εκ. και η έναρξη 

φορολόγησης για όσους από τους κατόχους ήταν κάτοικοι Κύπρου (για ποσό γύρω στα € 627 

εκ.), είναι ικανοποιητικές και πείθουν ότι οι αρχές του κράτους αξιοποίησαν αυτές τις 

πληροφορίες.  

Με αυτή την ευκαιρία και σημειώνοντας ότι αυτές οι διαβόητες πληροφορίες αφορούν περίοδο 

δυο μόνο χρόνων προ δεκαετίας και μια μόνο τράπεζα, δεν πρέπει να αρκεστούμε στην 

«περιπτωσιολογία». Ούτε και μπορεί να γίνει δεκτή η ιδέα ότι αντικείμενο φορολογικού ελέγχου 

πρέπει να αποτελούν μόνο κεφάλαια που βρίσκονται στο εξωτερικό. Αλλά σημασία έχει να 

ενισχυθούν όσο χρειάζεται και να λειτουργούν πλέον σε τακτική βάση και με την αναγκαία 

αποτελεσματικότητα οι υπεύθυνες κρατικές υπηρεσίες ούτως ώστε να περιορισθούν 

φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.  

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΣΟΔΑ 

Εξαιρουμένων των δαπανών σχετικά με δάνεια, οι δαπάνες του κράτους κατά το 2016 

προϋπολογίζεται να είναι περίπου στο ίδιο ύψος με τον προηγούμενο χρόνο, €6.636,1 εκ. 

έναντι €6.662,5 πέρσι (δηλαδή €26,4 εκ. λιγότερο).  

Μεταξύ αυτών, οι δαπάνες μισθών μειώνονται οριακά κατά €28,5 εκ. και το γεγονός ότι οι 

δαπάνες προσωπικού διατηρούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2015 έχει ως αιτία αύξηση 
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των συντάξεων και φιλοδωρημάτων κατά € 30,5 εκ. Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες 

προσωπικού για το 2016, που φτάνουν σε ύψος €2.507 εκ. συγκρίνονται ευνοϊκά με 

πραγματικές δαπάνες προσωπικού ύψους €2.753 το 2012. Είναι δηλαδή κατά 9% μικρότερες. 

Στη βάση αυτών των δεδομένων οι δαπάνες προσωπικού αντιστοιχούν το 2016 σε ποσοστό 

37,8% των συνολικών κρατικών δαπανών (εξαιρουμένων δαπανών σχετικών με δανεισμό).  

Αντίθετα από πολιτικές αλόγιστης αύξησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως στην περίοδο 

μεταξύ 2008 και 2012 που η απασχόληση στο δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 3.000 πρόσωπα, 

με τη συνετή πολιτική εξορθολογισμού των τελευταίων ετών η απασχόληση στο δημόσιο τομέα 

από το 2013 μέχρι σήμερα μειώθηκε κατά 4.164 πρόσωπα.  

Η συνεχιζόμενη εφαρμογή λελογισμένης διαχείρισης και συγκεκριμένα η πρόσφατη απόφαση 

της Κυβέρνησης να παρατείνει για ένα έτος ακόμα την «παγοποίηση» των κενών θέσεων στη 

δημόσια υπηρεσία, αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω μείωση και τα επόμενα χρόνια. 

Σημειώνεται ακόμη η συνεχιζόμενη προσπάθεια για αναχαίτιση των υπερωριών έχει οδηγήσει 

σε μείωση της σχετικής δαπάνης κατά 35% σε σύγκριση με το 2012. Εξάλλου, οι μισθοί στο 

Δημόσιο θα παραμείνουν παγοποιημένοι και στη διάρκεια του 2016.  

Ενώ η εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αναμένεται να 

μονιμοποιήσει τα οφέλη για τη δημοσιονομική ισορροπία. Μεγάλης σημασίας θα είναι η 

εφαρμογή της συμφωνημένης ήδη αρχής για τη σύνδεση της εξέλιξης του κρατικού μισθολογίου 

με τις επιδόσεις της πραγματικής οικονομίας. Ενώ επιβάλλεται, με την έγκριση σχετικών 

νομοθετικών προστάσεων που έχουν κατατεθεί από την Κυβέρνηση στη Βουλή το συντομότερο 

δυνατό, να ενισχυθεί η κινητικότητα των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και όχι 

μόνο στην κεντρική κυβέρνηση.  

Η κοινωνική πολιτική έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά τη σημαντική μεταρρύθμιση που έφερε το 

υπουργείο Εργασίας, χάρη στην οποία δημιουργήθηκε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας με το 

μηχανισμό Εγγυημένου Εισοδήματος που καλύπτει πλέον 12.000 οικογένειες που στο 

παρελθόν δεν τύγχαναν καμίας στήριξης. Οι κοινωνικές δαπάνες όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά 

καθίστανται αποτελεσματικότερες, μέσα από κριτήρια διαφάνειας και δικαιοσύνης.  
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Παρά την ανάγκη δημιουργίας περιθωρίων μέσω πρωτογενών πλεονασμάτων, οι αναπτυξιακές 

δαπάνες στον Προϋπολογισμό του 2016 κατέστη δυνατό να αυξηθούν κατά €34 εκ. (ή ποσοστό 

4,5%) και αυτό είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η Κυβέρνηση οδηγεί την οικονομία σταθερά σε 

αναπτυξιακή τροχιά. Πρόκειται μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αύξησης των 

αναπτυξιακών δαπανών.  

Οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους αυξάνονται κατά 3,7% το 2016 και φτάνουν σε ύψος € 

1.057 εκ., εξαιτίας αυξήσεων πιστώσεων για επιστροφές φόρων και αγορές φαρμάκων, όπως 

και στο προϋπολογιζόμενο κόστος των βουλευτικών εκλογών. 

Η συνετή και ορθολογική  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.  

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

Επιπρόσθετη ένδειξη της δημοσιονομικής βελτίωσης είναι η μείωση των δαπανών για την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους από €685,0 εκ. το 2015  σε €576,8 εκ. το 2016. Αυτή η 

βελτίωση οφείλεται και σε αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με την αναδιάρθρωση του 

δημοσίου χρέους.  

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

αποθέματα) που είχαν εκτοξευτεί στα ύψη τα προηγούμενα χρόνια, παραμένουν ψηλές. Αυτός 

είναι ο αντίκτυπος της εκτροπής των δημόσιων οικονομικών που είχε σημειωθεί τα 

προηγούμενα χρόνια.  

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 ένα τέταρτο του ΑΕΠ), οδήγησε σε αύξηση του δημοσίου 

χρέους κατά €7 δις, δηλαδή 83%. Από €8,3 δις στο τέλος του 2008, 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”. Στη συνέχεια, η αύξηση 

του δημοσίου χρέους που σημειώθηκε κατά τα έτη 2013 και 2014, φτάνοντας και σε ποσοστό 
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107,5% του ΑΕΠ, οφείλεται στη μαζική χρηματοδότηση της κυπριακής οικονομίας με δάνεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Στήριξης.  

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

βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο. Ως ποσοστό του ΑΕΠ μετά μια πρώτη μείωση σε 106,3% το 2015, 

συγκρινόμενο με 107,5% το 2014, υπολογίζεται ότι το 2016 θα μειωθεί σε 105,1%.  

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  

Κεντρική θέση στη διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάταξης της οικονομίας έχει ο 

χρηματοοικονομικός τομέας και ειδικότερα το τραπεζικό σύστημα. Μετά από πραγματικά πολύ 

δραστικές και ενίοτε εξαιρετικά επίπονες τομές και αλλαγές, ο τραπεζικός τομέας έχει αλλάξει 

ριζικά. Το μέγεθος του υπερτροφικού χρηματοοικονομικού τομέα έχει περιοριστεί περίπου στο 

ήμισυ. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει ολοκληρωθεί, ενώ ισχύουν πλέον νέα 

δεδομένα ως προς τον εποπτικό και προληπτικό έλεγχο του συστήματος. Στο μεταξύ, η 

εξομάλυνση του συστήματος επέτρεψε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να αρθούν όλοι οι 

έκτακτοι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων.  

Οι εμπορικές τράπεζες ανταπεξήλθαν με επιτυχία στις σχετικές «δοκιμασίες αντοχής» που 

προνοούνται από το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης οι 

κυριότερες κυπριακές τράπεζες θα βρίσκονται στο εξής κάτω από την αρμοδιότητα, δηλαδή την 

άμεση εποπτεία και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  

Παρουσιάζεται, ωστόσο, η ιδιορρυθμία να έχουμε για πρώτη φορά στην Κύπρο μια εμπορική 

κρατική τράπεζα, την Κεντρική Συνεργατική Τράπεζα. Η «υποχρεωτική» κρατικοποίηση ήταν 

αποτέλεσμα της συμφωνίας για ανακεφαλαιοποίηση του συνεργατικού τραπεζικού συστήματος 

με κεφάλαια τα οποία το κράτος εξασφάλισε μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος διάσωσης 

(€1,5 δις) και ως εκ τούτου έγινε ο  σχεδόν αποκλειστικός μέτοχός της. Ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στην περαιτέρω εξυγίανση και αναδιοργάνωση του συνεργατικού τραπεζικού 

συστήματος, αφού έχει πλέον αποκαλυφθεί  ότι κατά το παρελθόν λειτουργούσε χωρίς επαρκή 

έλεγχο και εποπτεία, αλλά και διότι σήμερα δραστηριοποιείται με κεφάλαια που ανήκουν στο 

φορολογούμενο πολίτη. Εξάλλου, αυτές τις μέρες παραχωρείται  και πρόσθετη αναγκαία 
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ενίσχυση κεφαλαίων ύψους €200 εκ. Ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι και η τελευταία 

κεφαλαιακή ενίσχυση που μπορεί να παραχωρηθεί από το κράτος.  

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αναβαθμίσεις στην αξιολόγηση των κυπριακών 

τραπεζών, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.  Η αποκατάσταση του τραπεζικού τομέα 

δεν θα είναι όμως πλήρης παρά όταν οι τράπεζες είναι και πάλι σε θέση να χρηματοδοτούν 

απρόσκοπτα και με λογικούς όρους την οικονομία και την ανάπτυξη. Μπορεί τα τελευταία 

χρόνια να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των επιτοκίων κατά τρόπο που σήμερα καταγράφονται τα 

χαμηλότερα επιτόκια που είχε ποτέ η χώρα, αλλά η προηγούμενη περίοδος της κρίσης 

εξακολουθεί να δημιουργεί ένα μεγάλο βάρος στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. 

Συγκεκριμένα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι εξαιρετικά υψηλό. Η Κύπρος 

παρουσιάζει το υψηλότερο αναλογικά ύψος προβληματικών δανείων. Παρά τις μέχρι τώρα 

προσπάθειες και την αναδιάρθρωση ή άλλη αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων, το 

ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με αποτελεσματικότερο 

τρόπο.  

Σύμφωνα και με υποχρεώσεις που προέκυπταν από το Μνημόνιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων 

έχει ψηφίσει νομοθεσίες που ενεργοποιούν τη δυνατότητα εκποιήσεων υποθηκών και έχουν 

δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο αφερεγγυότητας και προστασίας των δανειοληπτών. 

Επιπρόσθετα έχει ενεργοποιηθεί και οργανωθεί ο θεσμός του Επιτρόπου χρηματοοικονομικών 

διαφορών για να ενισχυθεί τόσο η διαδικασία μεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης 

διαφορών, όσο και η προστασία των δανειοληπτών . Στη συνέχεια έχει εγκριθεί και νομοθετικό 

πλαίσιο για τη ρύθμιση της διαδικασίας πιθανής μεταβίβασης προβληματικών δανείων από 

τράπεζες σε εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.  

Η αξιοποίηση αυτών των νέων εργαλείων, υπό την αίρεση των προστατευτικών διατάξεων για 

τους δανειολήπτες και η συνεχής παρακολούθηση από την καθ’ύλην αρμόδια αρχή, την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μπορεί να απαμβλύνει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, ως τελευταίο μεγάλο βήμα για την εξομάλυνση των χρηματοοικονομικών συνθηκών 

στη χώρα. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού παραμένει ότι η οικονομικά ορθολογική και 
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κοινωνικά επιθυμητή μέθοδος για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η 

αναδιάρθρωση όσων μπορεί να είναι βιώσιμα.   

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Η κυπριακή οικονομία έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει μεγάλες αντοχές, αλλά μπορεί τάχιστα να 

υπερβεί τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησαν η οξύτατη διεθνής οικονομική κρίση σε 

συνδυασμό με κακοδιαχείριση και λανθασμένες πολιτικές που έφεραν στο προσκήνιο και 

όξυναν στο μέγιστο συσσωρευμένες από χρόνια στρεβλώσεις και ανισορροπίες του κυπριακού 

συστήματος.  

Χάρη στις προσπάθεις των πολιτών, στην εγκαρτέρηση, την εργατικότητα και τη φιλοτιμία, αλλά 

επίσης και χάρη στην επινοητικότητα και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού κόσμου, η 

Κυβέρνηση κατάφερε ασκώντας σωστές πολιτικές με σύνεση και αποφασιστικότητα να 

μετατρέψει τη χρεοκοπία σε προσδοκία μιας νέας αναπτυξιακής πορείας.  

Σήμερα πρέπει να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή τροπή και να σχεδιάσουμε ένα νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει, πρώτον, να διατηρηθεί το «κεκτημένο» 

των αλλαγών και των διορθώσεων και, δεύτερο, να ολοκληρώσουμε όσες μεταρρυθμίσεις 

υπολείπονται. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι η προσέλκυση συνεργατών-στρατηγικών επενδυτών 

στα λιμάνια και στην κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, η μεταρρύθμιση του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, το Γενικό Σύστημα Υγείας και οι απαραίτητες αλλαγές εξορθολογισμού και 

εξοικονομήσεων στο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Με τον ίδιο τρόπο που έγινε η μεγάλη αλλαγή στη δημόσια εκπαίδευση εγκαθιδρύοντας την 

αξιολογική επιλογή των εκπαιδευτικών για χάρη του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

και των μαθητών, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα σύστημα υγείας με γνώμονα το συμφέρον 

των ασθενών και μια σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομική δημόσια υπηρεσία προς όφελος 

των πολιτών και της ανάπτυξης.  

Στα επόμενα χρόνια, όπως διαφαίνεται στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2016-2018 

η κυπριακή οικονομία θα παρουσιάσει επιταχυνόμενη μεγέθυνση. Έχουν τεθεί οι βάσεις για μια 

νέα αναπτυξιακή πορεία. Υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα, όπως συνέβηκε τα τελευταία δυο 

χρόνια που επισκοποπούνται και με την ευκαιρία συζήτησης του Προϋπολογισμού 2016 και στη 
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διάρκεια των οποίων συγκρατήθηκε σε σημαντικό βαθμό η υφεσιακή τάση, να επιταχυνθεί η 

ανάπτυξη της οικονομίας.  

Με τις σωστές πολιτικές, με την κατοχύρωση του «κεκτημένου» της εξισορρόπησης και την 

απαραίτητη αποφασιστικότητα ως προς τις μεταρρυθμίσεις που υπολείπονται, μπορεί να 

δημιουργηθεί η απαραίτητη επενδυτική δραστηριότητα και να διαφοροποιηθεί κατάλληλα η 

παραγωγική εξειδίκευση της οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 

προκύπτουν στη διεθνή οικονομία, η χώρα μπορεί να προσανατολισθεί σε ένα προσαρμοσμένο 

μοντέλο μεγέθυνσης με εξαγωγική ένταση. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα επιτρέψει να 

απορροφηθεί ταχύτερα η ανεργία και θα δημιουργήσει μεγαλύτερα εισοδήματα για τη χώρα.  
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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 2016 όσο και την πορεία της οικονομίας ευρύτερα: 

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

αναπτυσσόμενες οικονομίες οι οποίες ωστόσο σημειώνουν επιβράδυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης τους.  

2. Ο κίνδυνος για επιστροφή στην ύφεση παραμένει υψηλός λόγω της μη επαρκούς 

αντιμετώπισης των αιτιών της κρίσης 

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

στη διαβίωση σε συνθήκες στέρησης και δυστυχίας.    

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

δημόσιου και ιδιωτικού, με ταυτόχρονη επιδείνωση των συνθηκών αποπληρωμής. 

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

νεοφιλελεύθερων οικονομικών επιλογών. Ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη οι προοπτικές 

ανάκαμψης παραμένουν χαμηλές. 

6. Το πλαίσιο που καθορίζεται από πλευράς Ε.Ε σε συνδυασμό με τις οικονομικές πολιτικές 

που επιβάλλονται συμβάλλουν στην περαιτέρω ένταση της επίθεσης σε βάρος των 

φτωχών, των εργαζομένων και υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.    

7. Δικαιώνεται η θέση του ΑΚΕΛ για τους κοινωνικοοικονομικούς κινδύνους και τα 

προβλήματα που θα αντιμετώπιζε η κυπριακή οικονομία με την ένταξη μας στην Ε.Ε. αλλά 

και στη ζώνη του Ευρώ. Ως εκ τούτου οι πιέσεις θα συνεχιστούν στο μέλλον και θα 

συνεχιστούν στην ίδια λογική των κυρίαρχων κύκλων της ΕΕ.  

8. Η Κυπριακή Οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ανακατανομής πλούτου και 

εισοδημάτων προς όφελος του Κεφαλαίου  
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9. Μέσα από την εφαρμογή του μνημονίου και των αντίστοιχων οικονομικών πολιτικών στόχος 

της Κυβέρνησης είναι το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και η δημιουργία συνθηκών 

επέκτασης της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. 

10. Οι επιπτώσεις των μέτρων που επέβαλαν η κυβέρνηση και η τρόικα έχουν δημιουργήσει 

σοβαρές δυσκολίες στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιδρούν αρνητικά 

στο βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας.   

11. Ταυτόχρονα στα πλαίσια του μνημονίου η καταστροφή της παραγωγής είναι τεράστια.  

12. Ως ΑΚΕΛ στοχεύουμε στην ανακατανομή του πλούτου ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική 

δικαιοσύνη μιας και το όφελος από την ανάπτυξη δεν είναι για όλους ίδιο σήμερα.  

13. Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση δημόσιων πόρων για την 

ανάπτυξη. 

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

Α.Ε.Π και φθάνει σήμερα το 109,7%.  

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

μέρος των δημοσιών πόρων αποτελεί τη δαπάνη για τοκοχρεολύσια.  

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

κοινωνική συνοχή είναι δυσβάστακτο.  

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

τόσο στο μέγεθος της απασχόλησης όσο και στο μέγεθος της ανεργίας.  

18. Η πολιτική που ακολουθήθηκε από την Κυβέρνηση επιδείνωσε τις συνθήκες απασχόλησης, 

μέσα από την ένταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.  

19. Η ισχνή και παροδική μείωση των ποσοστών ανεργίας δεν είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης 

των όρων εργασίας αλλά αντίθετα αντίδραση στην ανυπαρξία προοπτικών εργασίας στο 

μέλλον (μετανάστευση, φυγή κοινοτικών).  
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20. 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.  

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

οικονομίας αλλά αντίθετα συνέβαλε στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους για τις 

επιχειρήσεις  

22. Για το 2015 αλλά και για τα επόμενα έτη προμετωπίδα της Κυβέρνησης θα αποτελέσει η 

εφαρμογή νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, η εφαρμογή των 

εκποιήσεων και η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 

23. Κατά τη διάρκεια του 2015 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.  

24. 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. 

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

επιδόσεις παρατηρούνται στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου.  

26. 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. 
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27. Ο προϋπολογισμός για το 2016 περιλαμβάνει και πάλι μειωμένες δαπάνες για δημόσιες 

επενδύσεις και κοινωνικές παροχές. Είναι ως εκ τούτου ακόμα ένας αντιαναπτυξιακός 

προϋπολογισμός λιτότητας. 

28. Στο κομμάτι των δαπανών ο προϋπολογισμός του 2016 ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με 

τους προηγούμενους. Η ανυπαρξία αναπτυξιακών δαπανών, παρά τη μερική αύξηση σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα,  αποτυπώνει και την αδυναμία του Κράτους να καταστεί 

αρωγός της ανάπτυξης 

29. Οι κοινωνικές παροχές συνεχίζουν την συρρίκνωση των προηγούμενων ετών κατά €42 εκ. 

σε αντιδιαστολή της αύξησης σε λειτουργικές δαπάνες κατά €225 εκ. σε σχέση με το 2014 

και ιδιαίτερα σε αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών που καταγράφει αύξηση €30 εκ. σε 

σχέση με το 2014.  

30. Στη βάση των πιο πάνω το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για το 2016. 

Παράλληλα θα καταθέσουμε προτάσεις για δέσμευση κονδυλίων με στόχο τον καλύτερο 

κοινοβουλευτικό έλεγχο.  
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2016 θα είναι και ο πρώτος προϋπολογισμός μετά από τρία 

χρόνια τον οποίο θα κληθούμε να εφαρμόσουμε χωρίς την εποπτεία της τρόικα και εκτός 

μνημονίου. 

Ο λαός μας έχει επωμιστεί τεράστιες θυσίες και έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να 

καταφέρει η χώρα μας να εξέλθει από τα οικονομικά αδιέξοδα του Μαρτίου του 2013. 

Ως Δημοκρατικό Κόμμα αναγνωρίσουμε πως η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας  είναι 

πολύ διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από δυόμιση χρόνια. 

Πριν από δυόμιση χρόνια ήμασταν αποκλεισμένοι από τις διεθνείς αγορές και στα πρόθυρα της 

χρεοκοπίας. Το τραπεζικό μας σύστημα βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης και τα 

ελλείμματα του κράτους είχαν βγει εκτός ελέγχου. 

Σημειώνουμε πως έκτοτε, έχουμε θετικές εξελίξεις όπως: 

• Η προοπτική επιστροφής στις διεθνείς αγορές με την έκδοση Κυβερνητικών ομολόγων 

• Η αναβάθμιση της Κυπριακής οικονομίας από οίκους αξιολόγησης 

• Τα έσοδα του κράτους προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση για το 2016 σε σχέση με 

το 2015 (+1,4%) 

• Η κυπριακή οικονομία έχει επιστρέψει σε ρυθμούς (έστω οριακούς) θετικής ανάπτυξης. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα χαιρετίζει αυτές τις θετικές εξελίξεις καθώς θεωρούμε πως με την 

υπεύθυνη στάση μας έχουμε συμβάλει καθοριστικά στις προσπάθειες ανάκτησης της χαμένης 

εμπιστοσύνης της Κυπριακής οικονομίας. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους ο προϋπολογισμός του 2016 παρουσιάζεται ισορροπημένος 

(ή έστω οριακά ελλειμματικός [-0,1%] με πρωτογενή όμως πλεονάσματα [+2,4%]) 

 Θεωρούμε πως η πολιτική του εξορθολογισμού των δημοσίων οικονομικών πρέπει να 

συνεχιστεί.  

Από την άλλη, δεν συμφωνούμε με την ωραιοποιημένη εικόνα της Κυπριακής οικονομίας που 

προβάλλει καθημερινά η Κυβέρνηση.  Υπάρχουν και ανησυχητικά στοιχεία στα δημοσιονομικά 

δεδομένα που δεν πρέπει να υποτιμηθούν. 
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Κατά τη δική μας εκτίμηση εξακολουθούν να παραμένουν πέντε σημαντικά δομικά 

προβλήματα στη πραγματική οικονομία: 

1. Ένας στους τρεις συμπατριώτες μας εξακολουθεί να ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας.  Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να επαναφέρουμε την ποιότητα 

ζωής που είχαν οι Κύπριοι πολίτες πριν από την κατάρρευση του 2013.    

Ως αποτέλεσμα το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κύπρου παρουσιάζει μια σταθερά καθοδική 

τάση η οποία μας οδηγεί σε χειρότερες επιδόσεις ακόμη και από την Ελλάδα.   

2. Η Κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις αποπληθωρισμού (της τάξης του -2%).  

Αυτό σημαίνει πως πρέπει η κυπριακή οικονομία πρέπει να τρέχει με ρυθμούς 

ανάπτυξης +2% απλά για να μένουμε στάσιμοι.  

Επομένως το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει οριακή θετική ανάπτυξη 

+1,5% δεν σημαίνει πως η οικονομική κατάσταση των πολιτών θα βελτιωθεί. Αν ο 

αποπληθωρισμός συνεχίσει και το 2016 αυτό ενδεχομένως να συντηρήσει τα 

προβλήματα ανεργίας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Κυπριακή οικονομία. 

3. Ως συνεπακόλουθο η ανεργία παραμένει αρκετά υψηλή (15,8%) και ιδιαίτερα η 

μακροχρόνια ανεργία (8%).  Κατ’ ακρίβεια οι μακροχρόνια άνεργοι αυξάνονται δεν 

μειώνονται. 

4. Οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε.  Σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις όπως, το ΓΕΣΥ, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και η 

μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας καθυστερούν αδικαιολόγητα. 

Περαιτέρω τα αναπτυξιακά έργα που κρίνονται άκρως απαραίτητα για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας παρουσιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα υλοποίησης των 

τελευταίων χρόνων  

5. Εξακολουθούμε να έχουμε το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικού δανεισμού στην Ευρώπη 

και το υψηλότερο ποσοστό μη-εξυπηρετούμενων δανείων στη παγκόσμια ιστορία των 

τραπεζών.  
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Έχουμε €27 δις σε μη-εξυπηρετούμενα δάνεια, ένα ποσό ενάμιση φορά η οικονομία της 

Κύπρου, ένα στα δυο δάνεια δεν εξυπηρετείται και οι τράπεζες δεν προχωρούν με τις 

αναγκαίες και απαραίτητες αναδιαρθρώσεις.  

Οι λανθασμένες αποφάσεις του eurogroup του Μαρτίου του 2013 αλλά και της Τρόικας 

σε ότι αφορά το κούρεμα των καταθέσεων, έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αρνητικές 

επιδράσεις και εξελίξεις για την Κυπριακή οικονομία.   

Η πολιτική απόφαση που λήφθηκε τότε, να κατάσχουν τις συντάξεις, τις αποταμιεύσεις 

και τις καταθέσεις του κόσμου, για να τις μεταφέρουν στην Ελλάδα και στις ελληνικές 

τράπεζες ήταν καταστροφική για την Κυπριακή οικονομία.  Μας πήραν τις καταθέσεις και 

μας άφησαν τα δάνεια μας. Ως αποτέλεσμα σήμερα η Κύπρος καταγράφει τη χειρότερη 

εικόνα στην Ευρώπη σε σχέση με το τραπεζικό της σύστημα.        

Ως αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω αρνητικών παραγόντων οι αναβαθμίσεις της Κυπριακής 

οικονομίας από οίκους αξιολόγησης δεν έρχονται στο βαθμό που θα αναμέναμε. 

Ιδιαίτερα το πρόβλημα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα 

θεμέλια της Κυπριακής οικονομίας η οποία θα σκάσει στα χέρια μας αν δεν κάνουμε κάτι. 

Υπενθυμίζεται πως το Δημοκρατικό Κόμμα έχει καταθέσει τη δική του ολοκληρωμένη πρόταση 

για την αντιμετώπιση του υψηλού δανεισμού και των κόκκινων δανείων. 

Έχουμε προτείνει ένα τρίπτυχο για τη διαχείριση των NPLs: 

1. Την εξαγορά δανείων με έκπτωση 

2. Την δημιουργία φορέα Διαχείρισης Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΝΑΜΑ) 

3. Και την αναθεώρηση της απόφασης του eurogroup του Μαρτίου του 2013 για το 

κούρεμα. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Θεωρούμε πως αν δεν αντιμετωπιστούν όλα τα πιο πάνω δομικά προβλήματα της Κυπριακής 

οικονομίας, οι προσπάθειες επανεκκίνησης της Κυπριακής οικονομίας δεν πρόκειται να 

τελεσφορήσουν.  

Δεν πρέπει να παρασυρθούμε σε μια ωραιοποίησης της υφιστάμενης κατάστασης και των 

δημοσιονομικών δεδομένων γιατί, αν τα προαναφερόμενα δομικά προβλήματα αφεθούν 
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ανεξέλεγκτα, υπάρχει ο κίνδυνος να εκτροχιάσουν τους δημοσιονομικούς μας στόχους και την 

οικονομία ευρύτερα. 
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Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

 
1. Η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας 

Το 2016 θα είναι η τελευταία χρονιά που η Κύπρος θα βρίσκεται κάτω από το μακροοικονομικό 

πρόγραμμα προσαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης. Παρά τη πολυδιαφημιζόμενη καλή 

πορεία της οικονομίας, η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις σκληρές συνέπειες της 

οικονομικής κρίσης αλλά και των προνοιών του μνημονίου. Τα προβλήματα της κυπριακής 

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

οικονομία να επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα της δώσουν την απαιτούμενη 

δυναμική εξόδου από την υφεσιακή κρίση.  

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

ύφεση και η ανεργία βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα, η ρευστότητα και το κόστος χρήματος 

εξακολουθούν να παραμένουν προβληματικά, ενώ το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα ΜΕΔ, δεν έχει μπει ακόμα σε πορεία αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης του. 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, οι αποκοπές σε μισθούς και συντάξεις, η ανεργία και η 

υποαπασχόληση 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. 

Ανησυχητικό φαινόμενο αποτελεί το πρόσφατο κεφαλαιϊκό κενό του συνεργατισμού, αλλά και οι 

αβεβαιότητες για την κεφαλαιϊκή επάρκεια των δύο κυπριακών συστημικών τραπεζών, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι ακόμα υπάρχει μια σημαντική ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού μας 

συστήματος.  Η οποιαδήποτε βελτίωση των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν έχε 

ακόμα μεταφραστεί σε πρακτικό όφελος για την πραγματική οικονομία, μέσα από την 
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διευκόλυνση στην παραχώρηση χορηγήσεων και στην αποκλιμάκωση των δανειστικών 

επιτοκίων. 

Οι τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύματα δεν προχωρούν με τους απαιτούμενους ρυθμούς σε 

βιώσιμες αναδιαρθρώσεις δανείων, ώστε να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε μαζικές πωλήσεις. 

Παρά την υιοθέτηση του πλαισίου αφερεγγυότητας, ακόμα δεν έγιναν οι απαραίτητες διοικητικές 

ρυθμίσεις ώστε επισπευτούν οι διαδικασίες αναδιαρθρώσεων των ΜΕΔ.  Στόχος εξακολουθεί να 

είναι μέσα από τις πρόνοιες του πλαισίου να καταστεί δυνατή η προστασία της κύριας κατοικίας 

βιώσιμων δανειοληπτών αλλά και να διασφαλιστεί η επιβίωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, 

κυρίως των μικρομεσαίων, ώστε να μην χαθούν άλλες θέσεις εργασίας. Εξίσου σημαντικός 

στόχος είναι και η λήψη μέτρων,  για δανειολήπτες που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες του 

πληθυσμού και οι οποίοι θεωρούνται μη βιώσιμοι. Δυστυχώς όμως δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί  

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. 

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. 

Το 2016 αναμένεται να προχωρήσουν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για τους μεγάλους 

ημικρατικούς οργανισμούς.  Το ΚΣ ΕΔΕΚ εμμένει στη θέση του ότι μπορεί να υπάρξει 
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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. 

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

τονιστεί είναι η ανάγκη να επισπευστούν από τις ανακριτικές και διωκτικές αρχές οι διαδικασίες 

που αφορούν το σκάνδαλο της οικονομίας ώστε να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης 

όσοι οδήγησαν τη χώρα μας στην οικονομική καταστροφή. 

 

2. Παρατηρήσεις -  Εισηγήσεις  

Ο κρατικός Προϋπολογισμός για τα 2016 καταρτίστηκε στα πλαίσια των συγκεκριμένων 

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

της Τρόικα. Η σταθεροποίηση των δημοσιονομικών δεικτών και οι στόχοι του μνημονίου 

επιδιώκονται ανεξάρτητα από το βαρύτατο  κόστος και τις αιματηρές θυσίες που επιβάλλουν 

στους πολίτες. 

Η κυβέρνηση εφαρμόζει κατά γράμμα τις πολιτικές της Τρόικας, που στην ουσία είναι πολιτικές 

λιτότητας και ύφεσης. Είναι πολιτικές που σήμερα σε όλη την Ευρώπη αμφισβητούνται όλο και 

πιο πλατειά γιατί δεν μπορούν να οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση και την ανεργία που 

μαστίζουν τις πλείστες χώρες τα τελευταία 5 χρόνια.  

Ο προϋπολογισμός του 2016 εκφράζει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από μια βασική αντίφαση. Ενώ η κυβέρνηση αποδέχεται ότι το όχημα για έξοδο 

από την κρίση είναι η ανάπτυξη, θέτοντας ως πρώτες προτεραιότητες της τη δημοσιονομική 

πειθαρχία και τη δημιουργία πλεονασμάτων, ουσιαστικά οδηγεί σε συνθήκες που δεν 

δημιουργούν ώθηση της ανάπτυξης και δεν οδηγούν στην άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Αυτή η κυβερνητική πολιτική υποβαθμίζει το τεράστιο κοινωνικό κόστος από την παρατεταμένη 

παραμονή στην κρίση και τις μόνιμες βλάβες που προκαλούνται, όπως είναι η μετανάστευση 

της νέας γενιάς και η φτωχοποίηση των αδύνατων στρωμάτων του λαού μας. 

Ο Προϋπολογισμός του 2016 ουσιαστικά αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που 

προσφέρει η βελτιωμένη απόδοση των δεικτών το 2015, ούτως ώστε να είναι ένας 
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προϋπολογισμός με προοπτικές ενίσχυσης της προσπάθειας επαναφοράς της οικονομίας σε 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης του λαού μας. 

Οι στόχοι που τίθενται  όσον αφορά στα κρατικά έσοδα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό ύφεσης 

που θα επικρατήσει. Ενώ ο περιορισμός του ποσοστού ύφεσης είναι η μεγαλύτερη πρόκληση 

της οικονομίας μας, η κυβέρνηση αδυνατεί να πάρει ουσιαστικά και συγκεκριμένα μέτρα προς 

την κατεύθυνση αυτή. Ο Προϋπολογισμός του 2016 χαρακτηρίζεται από ανεπαρκείς 

αναπτυξιακές δαπάνες, με αποτέλεσμα να αποστερείται  ο τόπος από ένα ουσιαστικό εργαλείο 

προώθησης της δυναμικής της ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο πιστωτικής ανεπάρκειας για 

την αγορά. Η μικρή αύξηση του 5% στις αναπτυξιακές δαπάνες, γίνεται αστόχευτα και χωρίς να 

υπάρχει η βάση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής και ενός ένα συγκεκριμένου αναπτυξιακού 

μοντέλου. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ώθηση της ανάπτυξης η ύπαρξη ενός νέου 

αναπτυξιακού μοντέλου που να είναι ένα μίγμα από παραδοσιακούς τομείς, που πρέπει να 

ενισχυθούν, και νέους τομείς που πρέπει να δημιουργηθούν. Χωρίς αυτό τον ολοκληρωμένο 

στρατηγικό σχεδιασμό για αυτό το νέο αναπτυξιακό μοντέλο,  δεν μπορεί να υπάρξει και η 

αναγκαία προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα η προσέγγιση ξένων 

επενδύσεων στην Κύπρο υπήρξε πενιχρή. 

Η έξοδος από την κρίση πρέπει να αποτελέσει και το σημείο εισόδου σε μια 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. 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 
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προϋποθέτει άντληση κεφαλαίων με τη σωστή μέθοδο, την κατάλληλη χρονική περίοδο και στο 

σωστό κόστος. Δεν υποβαθμίζουμε τις μέχρι σήμερα προσπάθειες, σημειώνουμε όμως το ψηλό 

κόστος της άντλησης κεφαλαίων. 

Αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση εξαγγέλλει την αναγκαιότητα να προχωρήσει 

στη λήψη διαρθρωτικών μέτρων που θα εκσυγχρονίσουν και θα βελτιώσουν την κρατική 

μηχανή. Μέχρι σήμερα όμως δεν είδαμε να υπάρχει ούτε ενιαία στρατηγική ούτε ενιαία λογική 

για την πολιτική αναφορικά με τους δημόσιους οργανισμούς. Η Κυβέρνηση επιδιώκει την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από την μονόπλευρη συμπίεση 

της εργασιακής πλευράς και μέσα από την απορρύθμιση της αγοράς με τις αλόγιστες 

ιδιωτικοποιήσεις.  Ειδικότερα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων βλέπουμε μια σειρά από 

αντιφατικές αποφάσεις. Από τη μια νομοσχέδια που αποκρατικοποιούν και από την άλλη 

νομοσχέδια που ενισχύουν τον κρατικό έλεγχο πάνω στους ημικρατικούς και τη δημόσια 

υπηρεσία. Αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» δεν βελτιώνουν και δεν εκσυγχρονίζουν την κρατική 

μηχανή, ούτε στο τέλος της ημέρας βοηθούν στην ανάπτυξη. 

Το θέμα της κοινωνικής πολιτικής του κράτους, και πιο ειδικά της στεγαστικής πολιτικής 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.  

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.  
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος 
 
Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2016, συμπίπτει με τον τρίτο και τελευταίο 

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 ελεγχθούν, θα συνεχίσουν να ακυρώνουν κάθε 

προσπάθεια εξορθολογισμού τους, αλλά και συγκράτησής τους μέσα σε αποδεκτά πλαίσια.  

Το Ευρωπαϊκό Κόμμα από την  ίδρυσή του, έχει θέσει ως στρατηγική του επιδίωξη, τη 

μεταρρύθμιση και την επανίδρυση του κράτους. Ενός κράτους ευέλικτου που να δημιουργεί 

έσοδα, να γεννά υπεραξίες, να έχει ανταγωνιστικότητα, να είναι ελκυστικό στις επενδύσεις και το 

οποίο με λιγότερο κόστος να προσφέρει στον πολίτη τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και με 

λιγότερη ταλαιπωρία. Συνακόλουθα το Ευρωπαϊκό Κόμμα, θα στηρίξει και θα υποστηρίξει κάθε 

πρόταση που περιορίζει τις καταναλωτικές δαπάνες και περιορίζει το σπάταλο κράτος.  

Αμετάθετη θέση μας 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.  

Η ορθή προσέγγιση της κυβέρνησης αμέσως μετά την κατάρρευση της οικονομίας, έχει 

παραπεμφθεί σε μια επιτροπή που κάθε άλλο παρά εξοικονόμηση έχει φέρει τα τελευταία δυο 

χρόνια.   
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Για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών είναι απαραίτητη η σταδιακή μείωση του μεγέθους 

της δημόσιας υπηρεσίας και ο εκσυγχρονισμός των δομών της. Έχουμε σήμερα αναλογικά το 

μεγαλύτερο σε κόστος κρατικό μισθολόγιο από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα 

πρέπει ποτέ να φτάσουμε στο σημείο να περικόπτουμε τις αναπτυξιακές δαπάνες ή τις δαπάνες 

για κοινωνική πρόνοια, για να συντηρούμε μια υπέρογκη κρατική μηχανή. Ούτε και αποτελεί 

λύση η συνεχής επιβάρυνση των πολιτών και της οικονομίας γενικότερα με νέους φόρους, ως 

αποτέλεσμα της έλλειψης διάθεσης για νοικοκύρεμα και συγκράτηση των κρατικών δαπανών. 

Έχουμε επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το Ευρωπαϊκό Κόμμα, είναι έτοιμο να υιοθετήσει κάθε 

πρόταση που εξορθολογίζει τις δραστηριότητες των Υπουργείων, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα 

τις σημερινές ανάγκες του πολίτη. Ένα οργανόγραμμα που θα μειώνει το διοικητικό φόρτο και τη 

γραφειοκρατία και θα μετατρέπει το δημόσιο τομέα σε ένα αποδοτικό οργανισμό στην υπηρεσία 

του πολίτη. 

Όσον αφορά στη λειτουργία των τραπεζών το ταχύτερο δυνατό, θα πρέπει να επανεξεταστεί το 

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας και η αναδιάρθρωση των δανείων, γιατί είναι μια διαδικασία 

πολύπλοκη και χρονοβόρα.  

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και νέων 

τεχνολογιών στο σύνολο της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας και 

την απλοποίηση των διαδικασιών, στην εφαρμογή της αρχής της εναλλαξιμότητας σε όλο το 

εύρος της δημόσιας υπηρεσίας.  Στην εισαγωγή ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης των 

δημοσίων υπαλλήλων και στον εξορθολογισμό των μισθολογικών κλιμάκων. 

Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας και 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη.  

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για προσέλκυση επενδύσεων είναι αξιόλογη. Χρειάζεται όμως, 

πιο συγκροτημένη στρατηγική και πιο ολική διαμόρφωση ενός κράτους με υπηρεσίες φιλικές 

προς τους επενδυτές. Προς αυτή την κατεύθυνση ελάχιστα έχουν γίνει. Χρειάζεται 

επανασχεδιασμός, ώστε η Κύπρος να γίνει πραγματικό κέντρο επενδυτών που θα επενδύσουν 

στην Κύπρο ή μέσω Κύπρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική. 
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Χιλιάδες επενδυτές, ιδιαίτερα από τις χώρες που ταλαιπωρούνται από πολέμους θα 

επιζητήσουν μια πιο ασφαλή έδρα για τις επιχειρήσεις τους.  

Είναι αναγκαίος ο νόμος για το P.P.P (Public Private Partnership),  ώστε να προσελκύσει ξένους 

επενδυτές, αφού ξεκαθαρίσουν όλες οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί ιδιωτών σε έργα του 

δημοσίου.  

Η Κύπρος έχει ανάγκη σήμερα, από ένα κράτος που θα στηρίζει τους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας. Που θα είναι σύμμαχος του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη. Που θα σέβεται τον 

πολίτη και θα τον διευκολύνει στις σχέσεις του με το κράτος και που με πνεύμα κοινωνικής 

αλληλεγγύης, θα στηρίζει τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  

Πρώτιστος ρόλος ενός σύγχρονου κράτους με κοινωνικό πρόσωπο πρέπει να είναι η 

διασφάλιση βασικών αναγκών κοινωνικής προστασίας και ποιοτικής ιατρικής περίθαλψης. 

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην ανάγκη ταχείας προώθησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας. 

Είμαστε έτοιμοι, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, να συμβάλουμε σε ένα διάλογο 

για την υιοθέτηση ενός συστήματος, λειτουργικού και αποδοτικού. Που να διασφαλίζει την 

προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα 

από το εισόδημά τους.  

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε μια περίοδο τρομακτικής αύξησης της ανεργίας, ενώ 

ακούμε επικοινωνιακές δηλώσεις για ανάκαμψη της οικονομίας. Για να πετύχουμε την ανάπτυξη 

της πραγματικής οικονομίας θα πρέπει ο ρόλος του κράτους να είναι καθοριστικός για τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις. Για την ευκολία του επιχειρείν, υπάρχουν 

τομείς που η Κύπρος απέχει πάρα πολύ από ανεπτυγμένες χώρες. Βρίσκεται στην 78η θέση 

στην ευκολία χορήγησης πολεοδομικής άδειας, στην 123η θέση στην έκδοση τίτλου για αγορά 

ακινήτου και στην 105η θέση  στην εφαρμογή συμβολαίων. Τα προβλήματα αυτά, που πλήττουν 

άμεσα τις επιχειρήσεις και κοστίζουν θέσεις εργασίας, δεν οφείλονται στην οικονομική κρίση, 

αλλά στην αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής και του ρυθμιστικού ρόλου του 

κράτους. Η διόρθωση των προβλημάτων αυτών αποτελεί και πρέπει να αποτελεί βασική 

επιδίωξη όλων μας.  
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

H Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να υπερψηφίσει τον τρίτο, 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. 

Κατά την άποψή μας πρέπει να απεγκλωβιστούμε από το κυνήγι των αριθμών και των δεικτών. 

Δεν συμφωνούμε με την άποψη ότι πρέπει να επιβληθούν αιματηρές θυσίες, που μπορεί ακόμα 

και να προκαλέσουν μόνιμες αναπηρίες στην κοινωνική συνοχή, στην ποιότητα ζωής και στο 

περιβάλλον της πατρίδας μας, για να βελτιωθούν οι δείκτες της Κυπριακής οικονομίας, γεγονός 

που υποτίθεται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις που στη συνέχεια θα φέρουν θέσεις εργασίας 

και ευημερία.  Αυτή είναι η θεωρία των κυβερνώντων, είναι η θεωρία της τρόικας και του 

διεθνούς νομισματικού ταμείου. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την θεωρία, τη θεωρία της 

καμένης γης.  

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, κυρίως λόγω των αφυπηρετήσεων, 

πρόωρων και μη, και της μη πλήρωσης κενών θέσεων εξαιτίας της απαγόρευσης των 

προσλήψεων. Δυστυχώς εντοπίζουμε ακόμα σπατάλες και μη δικαιολογημένες δαπάνες, 
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αδικαιολόγητα 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 2017 και  2018, γεγονός που 

περιορίζει σημαντικά την οριακά θετική σημείωση που καταγράφουμε πιο πάνω.  

Έχουμε να παρατηρήσουμε πως ειδικά το αναπτυξιακό έργο του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων, όπως έχει παρουσιαστεί από τον Υπουργό του κατά τη διάρκεια 

εξέτασης του προϋπολογισμού του Υπουργείου του, δεν αντικατοπτρίζεται στα κονδύλια που 

καλείται να υπερψηφίσει η Βουλή τον Αντιπροσώπων. Βρίσκουμε ύποπτη την τακτική αυτή, που 

θέλει τα κονδύλια για μεγάλα αναπτυξιακά έργα να μεταφέρονται στο αντίστοιχο κονδύλι από τις 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες ή από το τεράστιο κονδύλι των Συγχρηματοδοτούμενων έργων 

της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης με 

συνοπτικές διαδικασίες. Η τακτική αυτή πιστεύουμε ότι υιοθετείται επίτηδες για να εμποδίζεται η 

ουσιαστική εξέταση και παρέμβαση της Βουλής στις προδιαγραφόμενες δαπάνες της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2016. Για αυτό το λόγο αυτό προτείνουμε την ένθεση σημείωσης 

σε κάποια αναπτυξιακά κονδύλια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων, για να δοθεί η δυνατότητα  στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να 

ελέγξει ότι οι προγραμματιζόμενες δαπάνες όντως θα διοχετευθούν σε ώριμα αναπτυξιακά έργα 

και όχι σε έργα που αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στην υλοποίησή τους, κυρίως λόγω 

αιτιολογημένων κατά τη γνώμη μας ενστάσεων των επηρεαζόμενων περιοίκων και ιδιοκτητών 

ακινήτων.  

Σημειώνουμε την μη παροχή πιστώσεων στα ακόλουθα κονδύλια για το 2016 από το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στους εξής σημαντικούς τομείς  

• Εξοικονόμηση Ενέργειας  

• Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας  

• Eνθάρρυνση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

Στα αρνητικά επίσης καταγράφεται η για ακόμα μια χρονιά η πενιχρή χορηγία για τα καταφύγια 

ζώων ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα της σχεδόν μηδαμινής χορηγίας που παραχωρείται στην 

Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.  Οι ανάγκες για τη 
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λειτουργία των περιβαλλοντικών και ιδιαιτέρως των οργανώσεων που προσφέρουν στον τομέα 

της προστασίας των ζώων μεγαλώνουν χρόνο με το χρόνο. Δυστυχώς στο υπουργείο 

οικονομικών δεν φαίνεται να εκτιμούν την προσφορά των περιβαλλοντικών και φιλοζωικών 

οργανώσεων. 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 παραδείγματα άλλων 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.  

Εξακολουθεί και σε αυτόν τον προϋπολογισμό να μην γίνεται κατανοητό ότι το μεγαλύτερο 

κεφάλαιο της χώρας μας - μιας χώρας που βρίσκεται υπό κατοχή και απειλείται από έναν 

δημογραφικό Αττίλα - είναι ο πληθυσμός της. Εξακολουθούν τα μέτρα οικονομικής στήριξης της 

τεκνογονίας και της μόρφωσης των παιδιών να υπόκεινται κάτω από αυστηρά εισοδηματικά και 

περιουσιακά κριτήρια στο όνομα της ορθολογιστικής στόχευσης. Θέση μας είναι ότι τα 

επιδόματα για την οικογένεια και τους φοιτητές δεν είναι στοιχεία κοινωνικής ευημερίας ή 

κοινωνικής μέριμνας, και κακώς περικόπτονται στη βάση ενός δυσνόητου και γεμάτου κενά 

συστήματος στόχευσης. Η λογική για "στόχευση" εφαρμόζεται δυστυχώς και στα προγράμματα 
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στήριξης των αναπήρων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες διαφωνίες του αναπηρικού 

κινήματος.  

Θα θέλαμε να κάνουμε ειδική μνεία για την πολυδιαφημισμένη ως επιτυχημένη εισαγωγή του 

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Μόλις φέτος θα δοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για αγορά 

μηχανογραφικού εξοπλισμού για να μπορεί να γίνει ο αναγκαίος χειρισμός του όγκου των 

δεδομένων που το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απαιτεί για την 

εξέταση των χιλιάδων αιτήσεων που εξακολουθούν να εκκρεμούν από το 2014. Έχουμε 

συμπολίτες μας που έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά δεν 

έχουν πρόσβαση σε καμία βοήθεια λόγω της κωλυσιεργίας που δείχνει το συγκεκριμένο 

υπουργείο στην εξέταση και λήψη απόφασης για την αίτησή τους. Ο αριθμός των αιτήσεων 

ολοένα και αυξάνεται αλλά δεν δίνονται απαντήσεις. Οι λίγοι που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής 

δεν έχουν λάβει τα ποσά που δικαιούνται αναδρομικά και πνίγονται στους τόκους χρεών και το 

βάρος των καθημερινών αναγκών που δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα κινηθεί επιτέλους η 

κυβερνητική μηχανή που και στην μετά την καταστροφή εποχή συνεχίζει να κινείται νωχελικά. 

Και παρά όλο αυτό το χάος και την κωλυσιεργία, τα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί για  το 

ΕΕΕ και τα επιδόματα τέκνου, όπως και για τις έκτακτες χορηγίες που βρίσκονται στη διάθεση 

της Υπουργού Εργασίας παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Αυτή η 

κίνηση μεταφράζεται σε άλλο ένα χρόνο κωλυσιεργίας από το συγκεκριμένο υπουργείο στην 

έγκριση του ΕΕΕ σε δικαιούχους και σίγουρα στην μη απόδοση των αναδρομικών ποσών  που 

δικαιούνται οι δικαιούχοι από το 2014. Δεν κατάφερε ακόμα η κυβέρνηση να συνδέσει το ΕΕΕ 

με εθελοντική εργασία σε κοινωνικό και κοινοτικό έργο, ώστε να χρηματοδοτείται η απασχόληση 

και όχι η ανεργία.  

Η κυβέρνηση μέσω του χειρισμού των θεμάτων που αφορούν το ωράριο των γενικών 

καταστημάτων, δημιούργησε συνθήκες κρίσης με ανυπολόγιστες συνέπειες ακόμα και στα 

δημόσια οικονομικά. Αν όντως, όπως απειλούν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

καταφύγουν σε απολύσεις προσωπικού θα σημειωθεί ανάγκη για περαιτέρω δαπάνες για 

κάλυψη των απεργιακών επιδομάτων. Θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα για εργοδότηση των 
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ανέργων στις μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει αναφορά 

στον υψηλό ακόμα δείκτη της ανεργίας που δημιουργεί ιδιαίτερο βάρος στα δημόσια οικονομικά. 

Δεν υπάρχουν στον προϋπολογισμό πρόνοιες που να καλύπτουν ικανοποιητικά το έλλειμμα του 

ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων της τάξης των 7 δις. ευρώ. παρά τις σχετικές νομοθεσίες και 

τις κατά καιρούς δεσμεύσεις της κυβέρνησης.  

Επίσης φαίνεται καθαρά στον προϋπολογισμό ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων στα λιμάνια και τις τηλεπικοινωνίες.  

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. Θέλουμε η 

Κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού να δώσει ελπίδα και κατεύθυνση.  Να επενδύσει στην 

επανεκκίνηση της οικονομίας μας βασιζόμενη εξίσου στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, 

δηλ. τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη βιοτεχνία, την παραγωγή ενέργειας κ.ο.κ. και 

όχι μόνο στον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών και των τραπεζών.  Ο προϋπολογισμός που 

έχουμε μπροστά μας δεν μας αφήνει καμία αμφιβολία ότι επιδιώκεται η επαναδημιουργία μιας 

οικονομίας βασισμένης ανισομερώς στις υπηρεσίες του τριτογενή τομέα, 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 

Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως χώρα, η οποία μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, 

δύσκολη, σχεδόν ανυπέρβλητη, στην ουσία της είναι πολύ απλή. Ποιες είναι οι προτεραιότητες 

αυτής της χώρας στην οποία εμείς ως πολίτες, γεννιόμαστε, ζούμε, δημιουργούμε, αφήνουμε 

απογόνους και κληρονόμους; Στην Κύπρο ποτέ δεν είχαμε οικονομική κρίση. Πάντοτε είχαμε 

κρίση προτεραιοτήτων. 

Το μνημόνιο έχει σχεδόν διανύσει την διάρκεια της ζωής του, ας πάει στο καλό. Οι στόχοι του 

ήταν (α) η διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος της κυβέρνησης (β) η 

αποκατάσταση της ευρωστίας του Κυπριακού τραπεζικού τομέα, και (γ) η εφαρμογή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη και 

ισορροπημένη ανάπτυξη.  

Ενώ σημειώνουμε την διόρθωση των δημοσίων οικονομικών και δεν υποτιμούμε την σημασία 

αυτού του στόχου αφού συμφωνούμε ότι δεν μπορείς να ξοδεύεις περισσότερα από όσα 

εισπράττεις, εντούτοις, παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη και ο υπουργός 

Οικονομικών της απέτυχαν να αντιληφθούν ότι η συνταγή είναι απλή. Και πάει κάπως έτσι, σε 

περιόδους οικονομικής ύφεσης το κράτος φορολογεί λιγότερα και ξοδεύει περισσότερα και σε 

περιόδους οικονομικής ανάπτυξης το κράτος φορολογεί περισσότερα και ξοδεύει λιγότερα.  

Τι μας είπε η Τρόικα και εφάρμοσε κατά γράμμα η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών στο 

μέσο της πιο βαθιάς οικονομικής κρίσης που πέρασε ποτέ αυτός ο τόπος; Φορολογήστε 

περισσότερο, ειδικά τα χαμηλά και μεσαία στρώματα και δώστε λιγότερο, αποκλειστικά από τα 

χαμηλά και μεσαία στρώματα του πληθυσμού αυτού του τόπου. Με αυτές τις πολιτικές θα μας 

πάρει τουλάχιστο μέχρι το 2022 για να φτάσουμε στα επίπεδα του 2010.  

Οπότε ο στόχος του Μνημονίου για “διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος 

της κυβέρνησης” επετεύχθη εν μέρει, εις βάρος όμως των φορολογουμένων.  

Παρά την πλασματική ευμάρεια των δημοσίων οικονομικών που επετεύχθη μέσα από θυσίες 

του λαού, ο τραπεζικός τομέας έχει σχεδόν παραλύσει. 27 δισεκατομμύρια ευρώ η αξία των Μη 

Εξυπηρετούμενων Δανείων εκ των οποίων λίγα θα εισπραχτούν παρά τις φοβέρες των 
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τραπεζών προς τους δανειολήπτες, γιατί απλούστατα δεν τα έχουν. ¨οσο δε από τα 

επιχειρηματικά δάνεια, ας μην έχουν και πολλές ελπίδες οι τράπεζες γιατί σχεδόν δεν θα 

εισπραχτεί τίποτα μετά από τόσα χρόνια οικονομικής αδράνειας.  

Υπάρχουν χιλιάδες νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων 

τους. Άλλες τόσες επιχειρήσεις οι οποίες ήσαν διστακτικές να δανειστούν στους καλούς καιρούς 

είναι ακόμη ποιο επιφυλακτικές να δανειστούν τώρα για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.  

Ο λόγος είναι γιατί απλούστατα δεν έχουν πελάτες και ακόμη πιο διστακτικοί είναι οι πολίτες 

που μπορούν να δανειστούν για να καταναλώσουν προϊόντα και υπηρεσίες, όσοι φυσικά 

πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να αυξήσουν τα εισοδήματα τους 

αντιθέτως μειώνονται.  

Με ιδιωτικό δανεισμό 8 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 

περάσουν τουλάχιστον 12 χρόνια μέχρι να μπορέσει το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο να 

αποφασίσει να δανειστεί ξανά. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες μας θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα κεφάλαια, παρά 

τις διακηρύξεις του Υπουργού Οικονομικών ότι είναι καλά κεφαλαιοποιημένες και δεν θα 

επηρεαστούν άλλο από την κρίση. Κάτι που έχουμε ξανά ακούσει και διαψεύστηκε.   

Ενώ κάποιοι άλλοι κατηγορούν την Βουλή ότι δεν ψηφίζει νομοσχέδια που να επιτρέπουν στις 

τράπεζες να εισπράξουν από τους Κύπριους, ακόμη και μετά την ψήφιση δεν μπορούν να 

πείσουν ότι ξέρουν τι τους γίνεται .  

Οι χρηματιστηριακές και τραπεζικές κρίσεις σε αντίθεση με όλες τις άλλες κρίσεις πάντοτε 

θέτουν το ερώτημα κατά πόσο αρμόδιοι και ευυπόληπτοι αξιωματούχοι, αρκετές φορές 

διορισμένοι από τον εκάστοτε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήξεραν πράγματι τι 

έκαναν.  

Αλλιώς δεν θα ακούγαμε τόσο από μια μερίδα τραπεζικών αλλά και από την Κεντρική Τράπεζα 

ότι το 70% των δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια κρατούν και δεν πληρώνουν.  

Σχεδόν αμέσως με την ψήφιση όλων των νομοσχεδίων που αφορούσαν τις τράπεζες, οι 

τράπεζες άρχισαν να ζητούν επιπρόσθετα κεφάλαια, ενώ το επιχείρημα ότι οι Κύπριοι κρατούν 
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και δεν πληρώνουν είναι τόσο χρεοκοπημένο όσο και η αξιοπιστία των τραπεζιτών και η 

εμπιστοσύνη στις τράπεζες και την Κεντρική Τράπεζα.  

Οπότε ο στόχος του Μνημονίου για “την αποκατάσταση της ευρωστίας του Κυπριακού 

τραπεζικού τομέα” απέτυχε παταγωδώς και την ευθύνη έχει η κυβέρνηση Αναστασιάδη και 

περισσότερο ο Υπουργός Οικονομικών, για τις επιλογές του στις πολιτικές και για τις επιλογές 

του σε άτομα που διευθύνουν ορισμένες τράπεζες.   

Το Μνημόνιο, προνοούσε φυσικά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να 

υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη, και άλλα 

παρόμοια εύηχα συνθήματα. Ενώ αρκετοί έλπιζαν ότι επιτέλους τώρα που είναι η Τρόικα στην 

Κύπρο, τα κόμματα και η κυβέρνηση θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, 

εντούτοις σχεδόν τίποτα δεν έγινε. Κάποιες προσπάθειες κάνει ο Υφυπουργός παρά τω 

Πρόεδρο σχετικά με την μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα, αλλά τελικά είναι πολύ λίγα, πολύ 

αργά. Αναρωτιόμαστε, τελικά τι έγινε με τα 40 “σχεδόν έτοιμα” νομοσχέδια του υποψήφιου 

Αναστασιάδη, τουλάχιστον πήραμε διοικητικό δικαστήριο, ας είναι και αυτό.  

Ακόμη και το ΓεΣΥ, ένα, ίσως το μόνο, θέμα στο οποίο Συμμαχία Πολιτών και Τρόικα 

συμφωνούσαν, η κυβέρνηση Αναστασιάδη, εξαιτίας προεκλογικών αγκυλώσεων και 

δεσμεύσεων, επιμένει σε ένα πολύ-ασφαλιστικό μοντέλο, ακόμη και μετά που ξένοι οίκοι 

παράθεσαν μελέτες όπου ξεκάθαρα υποστηρίζουν ότι το ΓεΣΥ πρέπει να είναι μονο-

ασφαλιστικό. 

Μεταρρύθμιση δεν είναι να πωλείς κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς επειδή, άκουσον 

άκουσον, υπάρχει η πιθανότητα να μην κάνουν κέρδη σε μερικά χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση 

εκσυγχρονίζεις τον οργανισμό, τον καταστείς πιο αποδοτικό γιατί απλούστατα θέλεις να 

διατηρηθεί η κερδοφορία του.  

Οφείλουμε να δούμε την κατάσταση σχετικά με τις αποκρατικοποιήσεις των ημικρατικών 

οργανισμών στην σωστή του διάσταση, που είναι η αξία που έχει ο κάθε οργανισμός για τον 

ιδιοκτήτη του, δηλαδή το κράτος.  

Ας πάρουμε το παράδειγμα της CYTA. Σε περίπτωση πώλησης του 100% το κράτος, θα πάρει 

το μέγιστο €500 εκ. 
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Η CYTA κερδίζει περίπου €60 εκ τον χρόνο. Με ένα μέρισμα 75% των κερδών αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να δίνει περίπου €45 εκ μέρισμα τον χρόνο στο κράτος. Τα οποία μπορούν να 

εξυπηρετούν χρέος €1.1 δις τον χρόνο με το 4.25% επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε πρόσφατα 

το κράτος. Σε περίπτωση που το κράτος καταφέρει να δανειστεί με 3%, αυτά τα κέρδη της 

CYTA θα εξυπηρετούν χρέος €1.5 δις. Αυτή είναι η πραγματική αξία της CYTA για το κράτος, 

όχι τα ψίχουλα που θα πάρει από τις αγορές και αυτό θα είναι το καλύτερο σενάριο, γιατί μπορεί 

να δώσει και λεφτά από πάνω.  

Οπότε υιοθετήστε την πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών για εξυγίανση των ημικρατικών 

οργανισμών και να μαζεύεται μερίσματα τα οποία θα πληρώνουν τους τόκους του δημοσίου 

χρέους. 

Οπότε ο στόχος του Μνημονίου για “την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ώστε να 

υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη”, απέτυχε και την 

ευθύνη έχει η κυβέρνηση Αναστασιάδη η οποία δεν εφάρμοσε αυτά που διακήρυττε και 

δεσμεύτηκε.  

Αλλά το 2016 δεν θα είναι μόνο το τέλος του Μνημονίου και της Τρόικας, παρόλο που θα 

εξακολουθούν να μας παρακολουθούν. Είναι και έτος εκλογών.  

Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, θα έχουμε ένα έντονο και φορτισμένο διάλογο, και καλά 

κάνουμε, για το που θέλουμε να πάει αυτός ο τόπος. Αν είμαστε ικανοποιημένοι, ψηφίζουμε 

αυτό που ψηφίσαμε την τελευταία φορά. Αν δεν είμαστε ας αναζητήσουμε κάτι διαφορετικό. 

Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, ελπίζω να συμπεριφερθούμε πολιτισμένα.  

Ο κάθε προϋπολογισμός πάντοτε, εκτός από μια λίστα εσόδων και εξόδων είναι επίσης η εικόνα 

του τι είδους κράτους θέλουμε.  

Και σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους κράτος θέλουμε.  

Ως Συμμαχία Πολιτών θέλουμε να αλλάξουμε την συζήτηση γύρω από το μέγεθος του κράτους, 

μεγάλο ή μικρό, και να συγκεντρωθούμε στην απόδοση αυτού του κράτους. Η προσέγγιση μας 

είναι Μεγάλο Κράτος με Μικρό Κρατισμό, ένα Μεγάλο Κράτος στην δημιουργία μεγάλων 

εθνικών στόχων και ένα Μικρό Κράτος στο πως θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους.  
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Το κράτος θα πρέπει να διαθέτει τα εργαλεία παρά να παρέχει υπηρεσίες. Το κράτος θα πρέπει 

να θέτει τον πήχη και να επενδύει για να επιτρέπει στους πολίτες του μέσα από την 

εργατικότητα τους και την εξυπνάδα τους να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να περάσουν τον 

πήχη.  

Πως μοιάζει το Μεγάλο Κράτος: 

Α.  Καθορίζει στρατηγικούς στόχους. Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι 

καλύτερος από ηλεκτρισμός με την καύση πετρελαιοειδών. Φαγητό από βιοκαλλιέργειες 

είναι καλύτερο από φαγητό βουτηγμένο στα φυτοφάρμακα. Δημιουργία πλούτου από 

παραγωγικές επενδύσεις είναι καλύτερος από τραπεζικό καζίνο.  

Το κράτος οφείλει να θέσει τους στόχους και να δημιουργήσει τις συνθήκες μέσα από την 

νομοθεσία και την φορολογία για να πετύχει αυτούς τους στόχους.  

Β.  Επενδύει στους στρατηγικούς στόχους. Το κράτος πρέπει να επενδύει στρατηγικά σε τομείς 

όπου το εθνικό συμφέρον απαιτεί μεγάλες κλίμακες ή όπου οι ιδιώτες δεν θα τολμούσαν να 

επενδύσουν για να δημιουργηθούν υποδομές που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να 

αναπτυχθούν. Οι διακρατικές συμφωνίες και συνεργασίας όπως Κύπρου – Ισραήλ – 

Ελλάδος, Κύπρου – Αιγύπτου – Ελλάδος, τα δίκτυα ηλεκτρισμού, μέσα μαζικής μεταφοράς 

όπως τραμ και τρένα, ποδηλατοδρόμοι και πεζόδρομοι, κλπ είναι μέρος αυτών των 

επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε ένα αργό, δυσλειτουργικό ανεπαρκή κρατισμό, δεν μπορεί 

να είναι στρατηγικός στόχος και όμως αυτό κάναμε τόσα χρόνια.  

Γ.  Δημιουργεί εμπιστοσύνη. Το κράτος οφείλει να επενδύσει στην δημιουργία εμπιστοσύνης 

στις αποφάσεις και πράξεις των οργάνων του δημοσίου, εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία της 

πληροφόρησης την οποία κάποιος θα χρησιμοποιήσει για να επενδύσει, εμπιστοσύνη στην 

αξιοπιστία της οποιασδήποτε διαδικασίας του δημοσίου. Είναι πολύ σημαντικό για 

οποιονδήποτε που θα αποταθεί στο δημόσιο για μια άδεια να γνωρίζει πότε θα του 

απαντήσουν.  

Δ.  Δημιουργεί και διατηρεί πραγματικό ανταγωνισμό. Σε μια μικρή σε έκταση και βάθος 

οικονομία όπως της Κύπρου, ο πραγματικός ανταγωνισμός, χωρίς μονοπώλια, ολιγοπώλια 
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και εμπόδια για επενδύσεις, δημιουργεί την δυνατότητα ευημερίας για όσους είναι πρόθυμοι 

να δουλέψουν σκληρά και να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες.  

Πως μοιάζει το Μικρό Κράτος: 

Ε.  Δυναμική αναδιανομή εξουσιών σε τοπικό επίπεδο.  Μεταφορά εξουσιών από το κεντρικό 

κράτος στο τοπικό επίπεδο με την κατάλληλη χρηματοδότηση, συνδεδεμένη με την 

επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε 500+ 

οικονομικά ανεξάρτητα σχολεία όπου γονείς και εκπαιδευτικοί θα παίρνουν τις δικές τους 

αποφάσεις παρά μία διεύθυνση που να προσπαθεί να διοικεί τα 500+ σχολεία με 

εγκυκλίους και γραφειοκρατία. Θα ήταν καλύτερο να έχουμε Δήμους που να 

χρηματοδοτούνται και ελέγχονται επαρκώς παρά επιπρόσθετες πανάκριβες κρατικές δομές 

για δήθεν έλεγχο του κόστους λειτουργίας των δήμων.  

Ζ.  Το εργαστήρι του Πολίτη. Για να μπορέσει το κράτος να μεταφέρει εξουσίες στο τοπικό 

επίπεδο, θα πρέπει επιπρόσθετα, να προσφέρει τους πόρους για να μπορέσουν οι τοπικές 

ομάδες πολιτών να ενεργοποιηθούν. Και πόρους δεν εννοούμε μόνο τα λεφτά αλλά 

εργαλεία και υποδομή, όπως εργαλεία και υλικά για την διαμόρφωση πάρκων, χώρους για 

να μπορούν ομάδες πολιτών να συγκεντρώνονται και να έχουν μια βάση, νομικές και 

λογιστικές υπηρεσίες για να δημιουργηθούν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και πολλά άλλα.  

Η.  Πιο έξυπνος αγοραστής. Με αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, κυρίως από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η επίτευξη κέρδους μπορεί να 

γίνεται εις βάρος των υπηρεσιών που προσφέρονται. Το κράτος θα πρέπει να ορίζει 

πρότυπα και επίπεδα παροχής υπηρεσιών, να αξιολογεί με διαφάνεια και να τερματίζει 

συμβόλαια όταν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα και στα επίπεδα παροχής 

υπηρεσιών.  

Θ.  Προωθητής καλών πρακτικών. Το κράτος μπορεί να σχεδιάσει αρχιτεκτονικές οι οποίες 

βοηθούν τους πολίτες να είναι σε καλύτερη κατάσταση οικονομική και φυσική. Οι 

στρατηγικές μπορεί να αφορούν την υγεία, τις αποταμιεύσεις, την υγιεινή διατροφή, την 

μείωση των εκπομπών αερίων από ορυκτά καύσιμα, την άσκηση, τον πολιτισμό, κλπ. 
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Πολλά μικρά πράγματα τα οποία σε μερικά χρόνια θα δημιουργήσουν ευημερία και 

μακροζωία.  

Ι.  Συνεχής ανανέωση προγραμμάτων.  Το κράτος θα πρέπει να είναι σε συνεχή αξιολόγηση 

των προγραμμάτων τα οποία το ίδιο δημιούργησε και χρηματοδοτεί. Μέσα από αυτή την 

αξιολόγηση θα πρέπει να καταργεί προγράμματα τα οποία δεν αποδίδουν πλέον και με τις 

εξοικονομήσεις να δημιουργεί νέα προγράμματα.  

Η ιδέα του Μεγάλου Κράτους – Μικρού Κρατισμού, δεν είναι να καταργήσουμε το κράτος, αλλά 

να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κυβερνούμαστε. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός ο οποίος συνεχώς εξελίσσεται όχι ένας οργανισμός που είναι αδρανής, 

άψυχος, αμετάβλητος.  

Οπότε η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές είναι η 

ακόλουθη: Δεδομένων των εμπειριών μέσα από την διακυβέρνηση των τελευταίων 8 χρόνων, 

με προέδρους από τα δύο μεγάλα κόμματα, το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, σχεδόν χωρίς 

συγκυβερνώντα κόμματα, μπορούν οι πολίτες αυτού του κράτους να σταθούν αμέτοχοι και να 

αρνηθούν να πάνε να ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές; Τι περιμένουν ότι θα αλλάξει με το να 

κάθονται στον καναπέ του σπιτιού τους και να φωνάζουν στην τηλεόραση; 

Ως Συμμαχία Πολιτών αδυνατούμε να δούμε μέσα από τον προϋπολογισμό το όραμα της 

Κυβέρνησης Αναστασιάδη για αυτό τον τόπο και τις επόμενες γενιές. Φυσικά δεν μπορεί κανείς 

να αποκλείει και το ενδεχόμενο να μην υπάρχει όραμα.  

Ως Συμμαχία Πολιτών θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2016 ο 

οποίος δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα της ανεργίας, δεν επενδύει στην δημιουργία 

ψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους επιστήμονες μας αλλά ούτε προσφέρει 

ανακούφιση στους φτωχούς συμπολίτες μας.  
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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 

Δευτέρα 
19 Οκτωβρίου 2015 

• 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 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Νίκος Νουρής 
Γιώργος Λουκαΐδης 
Χρίστος Μέσης 
Δημήτρης Συλλούρης 

Τετάρτη 
21 Οκτωβρίου 2015 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων  
 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Θεοφάνης Θεοφάνους 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως  
 

Επίτροπος Διοικήσεως: 
Ελίζα Σαββίδου 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Σοφοκλής Φυττής 
 

Δευτέρα 
22 Οκτωβρίου 2015 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Υπουργός Εξωτερικών: 
Ιωάννης Κασουλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Γιώργος Περδίκης 
 Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Γιώργος Λουκαΐδης 
Νίκος Κατσουρίδης 
Πανίκος Σταυριανός 
Αθηνά Κυριακίδου 
Φειδίας Σαρίκας 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Δημήτρης Συλλούρης 
 

Δευτέρα 
26 Οκτωβρίου 2015 

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Ζέτα Αιμιλιανίδου 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Φακοντής  
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
Στέλλα Κυριακίδου 
Νίκος Νουρής 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Τρίτη 
27 Οκτωβρίου 2015 

• Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 
 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφύγων: 
Χριστόδουλος Τσιέλεπος 
 

• Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού 
 
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού: 
Λουκία Χριστοδούλου 
 

• Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών: 
Έφη Παπαδοπούλου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης 
Μη Μέλη της επιτροπής: 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

Παρασκευή  
30 Οκτωβρίου 2015 

• Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων 
 
Υπουργός Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων: 
Μάριος Δημητριάδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντώνης Αντωνίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Αντρέας Φακοντής 
Κώστας Κώστα 
Χριστάκης Τζιοβάνης 

Δευτέρα 
2 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
 
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος: 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Νίκος Κουγιάλης Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Αδάμος Αδάμου 
Ανδρέας Φακοντής 
Ανδρέας Καυκαλιάς 
Χριστάκης Τζιοβάνης 
Σοφοκλής Φυττής 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Τετάρτη  
4 Νοεμβρίου 2015 

• Δικαστική Υπηρεσία 
 
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: 
Μύρων Νικολάτος 
 

• Νομική Υπηρεσία 
 
Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 
Κώστας Κληρίδης 
 

• Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας 
και Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού 

 
Επίτροπος Νομοθεσίας και 
Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
Λήδα Κουρσουμπά 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ρίκκος Μαππουρίδης 
Στέλλα Κυριακίδου 
Άριστος Δαμιανού 
Νίκος Κατσουρίδης 
Πανίκκος Σταυριανός 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 

Παρασκευή 
6 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
Υπουργός Εσωτερικών: 
Σωκράτης Χάσικος 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Νίκος Νουρής 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Χρίστος Μέσης 
Χριστάκης Τζιοβάνης 
Σοφοκλής Φυττής 
Φειδίας Σαρίκας  
 

Δευτέρα 
9 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Ενέργειας, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 
Υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού: 
Γιώργος Λακκοτρύπης 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης  
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Κώστας Κώστα 
Χρίστος Μέσης 
Γιώργος Βαρνάβα 

Τετάρτη  
11 Νοεμβρίου 2015 

• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Εκπρόσωποι Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου: 
Χρίστος Κάρουλας 
Κωνσταντίνος Φωκάς 
 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
 

Γενικός Ελεγκτής: 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης  
 

• Υπηρεσία Συνεργατικών 
Εταιρειών 

 
Αναπληρωτής Έφορος Υπηρεσίας 
Συνεργατικών Εταιρειών: 
Κύπρος Πρωτοπαπάς 
 

• Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Γενική Διευθύντρια Βουλής των 
Αντιπροσώπων: 
Βασιλική Αναστασιάδου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Πέμπτη  
12 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 
 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού: 
Κώστας Καδής 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
Γιώργος Λουκαΐδης 
Αντρέας Καυκαλιάς 
Γιώργος Γεωργίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Βαρνάβα 
 

Πέμπτη 
19 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Άμυνας 
 
Υπουργός Άμυνας: 
Χριστόφορος Φωκαΐδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Βαρνάβα 
Σωτήρης Σαμψών 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Αριστοτέλης Μισός 
Αντρέας Θεμιστοκλέους 
Κώστας Κώστα 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Χρίστος Μέσης 
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 
Γιώργος Προκοπίου 
 

Δευτέρα 
23 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Ιωνάς Νικολάου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. Πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μάριος Μαυρίδης 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σωτήρης Σαμψών 
Γεώργιος Γεωργίου 
Γιώργος Λουκ αΐδης 
Άριστος Δαμιανού 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Σοφοκλής Φυττής 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Φειδίας Σαρίκας 
 

Πέμπτη  
26 Νοεμβρίου 2015 

• Υπουργείο Υγείας 
Υπουργός Υγείας: 
Παμπορίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιώργος Περδίκης  
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Νίκος Νουρής 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Αδάμος Αδάμου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γεώργιος Προκοπίου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Δευτέρα 
30 Νοεμβρίου 2015 

• Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου 
 
Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  

Παρασκευή  
11 Δεκεμβρίου 2015 

• Έγκριση τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού του 2015 όπου 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης  
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Δευτέρα 
14 Δεκεμβρίου 2015 

• Έγκριση προσχεδίου έκθεσης 
της επιτροπής 

• Έγκριση τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού του 2015 όπου 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πρόδρομος Προδρόμου 
Μαρία Κυριακού 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης 
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ΜΕΡΟΣ Δ 
 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
  €εκ. €εκ. €εκ. €εκ. €εκ. €εκ. €εκ. €εκ. 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.878.0 19.411.1 18.118.9 17.506.3 17.422.0 17.796.5 18.373.5 19.035.4 
Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 0,4 -2,4 -5,4 -2,3 0,5 1,4 2,0 2,2 
Ανεργία ΕΕΔ (%) 7,9 11,8 15,9 16,1 16 15 13,7 12,4 
Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 3,5 3,1 0,4 -0,3 1 0,9 1,3 1,5 
Δημοσιονομικό Έλλειμμα  -1.126,3 -1.129,7 -890,7 -43,5 -155,8 -12,5 99,3 209,3 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -6,3 -5,8 -4,9 -0,2 -0,9 -0,1 0,5 1,1 
Πρωτογενές Έλλειμμα/Πλεόνασμα -706,4 -563,3 -327,3 454,7 334,4 433,0 513,0 628,0 

 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -4,0 -2,9 -1,8 2,6 1,9 2,4 2,8 3,3 
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  635,3 513,1 359,6 308,3 333,6 367 400 432 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 3,6 2,6 2,0 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 
Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες -2.441,0 -4.131,3 -5.067,0 -2.512,2 -4.619,7 -1.048,2 -568,1 -543,2 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -13,7 -21,3 -28 -14,4 -26,5 -5,9 -3,1 -2,9 
Δημόσιο Χρέος  12.778,4 15.430,8 18.484,1 18.745,7 18.520,3 18.213,0 17.856,4 16.902,6 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 71,5 79,5 102 107,1 106,3 102,3 97,2 88,8 
Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος  7.115,6 8.265,7 11.707,1 13.203,8 15.661,9 15.769,7 15.754,1 15.179,1 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 39,8 79,5 102 107,1 106,3 102,3 97,2 88,8 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -601,8 -1217,1 -552,3 -855,3 n/a n/a n/a n/a 

% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος -3,4 -6,3 -3 -5,1         
(Πηγή: Επικαιροποιημένο Μακροοικονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2007 (σε χιλιάδες ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 2012-2007 (σε χιλιάδες ευρώ) (συνέχεια) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία αναλογία) 2012-2007 (σε χιλιάδες ευρώ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2012-2007 (σε χιλιάδες ευρώ) 
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ΜΕΡΟΣ Ε  
 
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Υπουργείο Άμυνας     

Τακτικές Δαπάνες  269.693.613 318.889.147 318.948.426 318.975.706 318.975.706 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 172 60 27.340 60 60 
Σύνολο 269.693.785 318.889.207 318.975.766 318.975.766 318.975.766 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος     

Τακτικές Δαπάνες 171.889.413 182.857.306 180.938.966 179.857.852 181.223.831 
Αναπτυξιακές Δαπάνες  125.846.201 57.127.351 33.183.557 34.260.408 32.959.709 
Σύνολο 297.735.614 239.984.657 214.122.523 214.118.260 214.183.540 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως     

Τακτικές Δαπάνες 237.281.897 253.138.371 258.761.239 260.608.711 267.779.592 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 4.897.525 15.153.695 18.782.326 17.471.863 10.252.230 
Σύνολο 242.179.422 268.292.066 277.543.565 278.080.574 278.031.822 

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού     

Τακτικές Δαπάνες 20.714.088 23.295.255 24.356.111 23.944.978 24.359.840 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 12.256.151 22.128.427 11.099.300 10.915.060 10.065.060 
Σύνολο 32.970.239 45.423.682 35.455.411 34.860.038 34.424.900 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων     

Πάγιο Ταμείο 145.339 148.000 175.000 175.000 175.000 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Τακτικές Δαπάνες 862.707.598 893.421.474 899.976.284 897.590.294 898.265.964 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 22.195.584 22.574.864 14.042.948 11.059.682 10.706.682 
Σύνολο 885.048.521 916.144.338 914.194.232 908.824.976 909.147.646 

Υπουργείο Εσωτερικών     

Πάγιο Ταμείο 95.628 100.000 100.000 100.000 100.000 
Τακτικές Δαπάνες 279.000.821 296.908.175 309.738.180 304.071.675 309.955.732 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 160.614.953 212.231.360 191.346.274 197.162.472 181.470.650 
Σύνολο 439.711.402 509.239.535 501.184.454 501.334.147 491.526.382 

Υπουργείο Εξωτερικών     

Τακτικές Δαπάνες 69.348.360 68.361.540 70.354.477 70.250.776 70.451.460 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 4.441.691 5.179.380 6.549.370 6.863.370 6.909.370 
Σύνολο 73.790.051 73.540.920 76.903.847 77.114.146 77.360.830 

Υπουργείο Οικονομικών     

Πάγιο Ταμείο 3.222.163.926 4.011.998.969 2.099.367.720 2.178.955.020 2.329.925.520 
Τακτικές Δαπάνες 720.754.955 766.317.035 741.816.122 742.225.028 759.592.345 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 47.729.648 77.405.674 75.739.193 117.082.137 137.083.567 
Σύνολο 3.990.648.529 4.855.721.678 2.916.923.035 3.038.262.185 3.226.601.432 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού     

Τακτικές Δαπάνες 738.089.212 827.698.458 827.198.713 839.540.002 853.154.964 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 141.070.966 158.641.548 168.502.065 158.394.015 145.746.883 
Σύνολο 879.160.178 986.340.006 995.700.778 997.934.017 998.901.847 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων     

Πάγιο Ταμείο 2.762.211 3.333.000 3.333.000 3.333.000 3.283.000 
Τακτικές Δαπάνες 207.712.981 227.596.722 228.430.913 226.775.665 226.826.789 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 20.650.629 45.704.017 28.264.052 30.741.980 30.703.080 
Σύνολο 231.125.821 276.633.739 260.027.965 260.850.645 260.812.869 

Υπουργείο Υγείας     

Τακτικές Δαπάνες 491.082.063 514.031.318 521.003.077 524.094.080 523.598.914 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 10.455.180 18.619.706 23.997.722 20.843.190 21.343.196 
Σύνολο 501.537.243 532.651.024 545.000.799 544.937.270 544.942.110 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο      

Πάγιο Ταμείο 163.165 165.712 165.712 167.015 168.328 
Τακτικές Δαπάνες 5.009.825 5.407.450 5.302.820 5.277.500 5.352.599 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 30 30 30 30 
Σύνολο 5.172.990 5.573.192 5.468.562 5.444.545 5.520.957 

Υπουργικό Συμβούλιο     

Τακτικές Δαπάνες 1.369.928 1.702.919 1.666.910 1.652.458 1.312.617 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 10 10 10 
Σύνολο 1.369.928 1.702.929 1.666.920 1.652.468 1.312.627 

Βουλή των Αντιπροσώπων     

Τακτικές Δαπάνες 19.314.163 21.519.270 24.781.720 20.307.982 23.075.475 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 339.417 429.400 509.640 344.640 344.640 
Σύνολο 19.653.580 21.948.670 25.291.360 20.652.622 23.420.115 

Δικαστική Εξουσία     

Πάγιο Ταμείο 3.633.865 4.072.334 4.079.479 4.097.595 4.116.975 
Τακτικές Δαπάνες 21.148.877 22.543.625 23.676.913 23.870.541 24.315.507 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 60.780 230 2.420.220 1.430.220 140.220 
Σύνολο 24.843.522 26.616.189 30.176.612 29.398.356 28.572.702 

Νομική Υπηρεσία     

Πάγιο Ταμείο 5.796.675 4.329.684 3.829.684 3.832.458 3.835.459 
Τακτικές Δαπάνες 10.347.000 13.814.824 13.203.068 10.992.841 11.267.741 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 411.048 417.595 97.080 90 90 
Σύνολο 16.554.723 18.562.103 17.129.832 14.825.389 15.103.290 

Ελεγκτική Υπηρεσία     

Πάγιο Ταμείο 262.015 217.081 217.081 218.961 223.949 
Τακτικές Δαπάνες 4.764.706 5.279.795 5.072.835 5.159.585 5.272.086 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 3.397 8.550 7.050 7.050 7.050 
Σύνολο 5.030.118 5.505.426 5.296.966 5.385.596 5.503.085 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας     

Πάγιο Ταμείο 544.187 713.337 563.202 568.369 573.933 
Τακτικές Δαπάνες 359.827 350.123 351.500 358.819 365.954 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 10 10 10 10 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Σύνολο 904.014 1.063.470 914.712 927.198 939.897 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας     

Τακτικές Δαπάνες 645.513 648.138 647.955 649.299 651.810 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 20 20 20 20 
Σύνολο 645.513 648.158 647.975 649.319 651.830 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως     

Τακτικές Δαπάνες 1.830.583 2.007.745 1.840.343 1.882.869 1.946.003 
Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 50 50 50 50 
Σύνολο 1.830.583 2.007.795 1.840.393 1.882.919 1.946.053 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού      

Τακτικές Δαπάνες  1.472.736 1.498.249 1.606.373 1.655.361 1.685.603 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 8.590 10.090 10.090 10.090 
Σύνολο 1.472.736 1.506.839 1.616.463 1.665.451 1.695.693 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα     

Τακτικές Δαπάνες 206.307 235.072 235.310 236.202 237.898 
Αναπτυξιακές Δαπάνες  0 70 70 70 70 
Σύνολο 206.307 235.142 235.380 236.272 237.968 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων     

Τακτικές Δαπάνες  97.418 177.927 170.730 171.454 172.234 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 70 70 70 70 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ/ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ/ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ 

2016 
 

Προϋπολογισμός 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

 
€ 

2018 
ΜΔΠ 

 
€ 

Σύνολο 97.418 177.997 170.800 171.524 172.304 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου     

Τακτικές Δαπάνες 1.781.022 1.931.468 1.978.621 2.021.929 2.088.400 
Αναπτυξιακές Δαπάνες  11.063 37.780 6.090 6.090 6.090 
Σύνολο 1.792.085 1.969.248 1.984.711 2.028.019 2.094.490 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών     

Τακτικές Δαπάνες 434.471 443.909 446.855 447.404 448.080 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 40 40 40 40 
Σύνολο 434.471 443.949 446.895 447.444 448.120 

Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών     

Τακτικές Δαπάνες 2.350.343 2.356.421 2.156.899 2.144.757 2.205.114 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 0 60 60 60 60 
Σύνολο 2.350.343 2.356.481 2.156.959 2.144.817 2.205.174 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων     

Τακτικές Δαπάνες 352.115 372.912 368.306 355.291 356.969 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 1.095 30 30 30 30 
Σύνολο 353.210 372.942 368.336 355.321 356.999 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

2014 
Πραγματική 

Δαπάνη 
 
€ 

2015 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2016 
Εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός 
 
€ 

2017 
ΜΔΠ 

€ 

2018 
ΜΔΠ 

€ 

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης 

    

Τακτικές Δαπάνες 3.844.164 4.243.155 4.438.037 4.482.749 4.750.981 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 24.426.014 115.080.951 210.110.290 203.277.990 202.931.990 
Σύνολο 28.270.178 119.324.106 214.548.327 207.760.739 207.682.971 

Γενικό Λογιστήριο     

Πάγιο Ταμείο 20.958.721 19.702.020 50.020 50.020 50.020 
Τακτικές Δαπάνες 46.168.740 31.188.158 31.797.380 35.366.434 35.625.841 
Αναπτυξιακές Δαπάνες 34.243 242.290 236.520 216.520 216.520 
Σύνολο 67.161.704 51.132.468 32.083.920 35.632.974 35.892.381 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2015-2018  
Πηγή: Μακροοικονομικό Πρόγραμμα Προσαρμογής (7η Αξιολόγηση – Ιούλιος 2015) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) -2,3 0,5 1,4 2,0 2,2 

Ανεργία (%) 16,1 16,0 15,0 13,7 12,4 

Πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) (%) -0,3 -1,0 0,9 1,3 1,5 

Πρωτογενές Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ) 2,6 1,9 2,4 2,8 3,3 

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο (% του ΑΕΠ) -0,2 -0,9 -0,1 0,5 1,1 

Δημόσιο Χρέος (% του ΑΕΠ) 107,1 106,3 102,3 97,2 88,8 

91 
 



 

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 2016, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 Τροποποίηση Αρ.1 
  

 Κεφάλαιο: 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες»      

Α.  Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»:  
 

(ι) Εδάφιο (65)  «Πρώτοι Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  (Κλίμακα 
Α14(ii))» 

 
(ιι) Εδάφιο (90)  ++«Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Κλίμακες Α8, Α10 και 

Α11)» 
   

 (ιιι) Εδάφιο (185)  «Ανώτερος Λειτουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Κλίμακα Α13(ii))» 
    

(ιν) Εδάφιο (200)  ++«Λειτουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Κλίμακες Α8, Α10 και 
Α11)» 

 
 (ν) Εδάφιο (207)  «Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» 
 
 (νι) Εδάφιο (270)  «Λειτουργοί Επικοινωνίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» 

 
Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, παρίσταται ανάγκη 

δημιουργίας μιας (1) πρόσθετης θέσης Πρώτου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 

(Κλίμακα Α14(ii)) κάτω από το εδάφιο 65, μιας (1) νέας θέσης Ανώτερου Λειτουργού 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Κλίμακα Α13(ii)) κάτω από το εδάφιο 185, μιας θέσης (1) 

Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 207 

και τριών (3) πρόσθετων θέσεων Λειτουργού Επικοινωνίας (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) 

κάτω από το εδάφιο 270 καθώς και σημείωση μιας θέσης μόνο Γραμματέα 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)  με διπλό σταυρό (++) κάτω 

από το εδάφιο 90 και σημείωση μιας θέσης μόνο Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

(Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)  με διπλό σταυρό (++) κάτω από το εδάφιο 200.  

Η νέα θέση Πρώτου Γραμματέα Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  (Κλίμακα Α14(ii)) που 

δημιουργείται κάτω από το εδάφιο 65 κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς υλοποίησης 
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παλαιότερης απόφασης του 2002 για τη δημιουργία νομοπαρασκευαστικού/νομικού κλάδου 

εντός της Υπηρεσίας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.   

Η νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Κλίμακα Α13(ii)) που 

δημιουργείται κάτω από το νέο εδάφιο 185 κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς συμπλήρωσης 

της οργανωτικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην οποία η Κλίμακα 

Α13(ii) δεν υφίσταται. 

Η νέα θέση  Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)  που 

δημιουργείται κάτω από το νέο εδάφιο 207 κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς έναρξης 

σταδιακής συμπλήρωσης της οργανωτικής δομής της εν λόγω Υπηρεσίας.  

Οι τρεις θέσεις Λειτουργού Επικοινωνίας αναλύονται ως ακολούθως: 

(α) Μία θέση για εκτέλεση καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου της Βουλής για κάλυψη της 

ανάγκης πλήρους, συστηματικής και αξιόπιστης ενημέρωσης των ΜΜΕ σε σχέση με το 

επιτελούμενο από το Κοινοβούλιο νομοθετικό και ευρύτερο έργο. 

(β) Δύο θέσεις για την ετοιμασία προγραμμάτων και την ηλεκτρονική απεικόνιση 

δεδομένων, την ενημέρωση και διαχείριση των συστημάτων εσωτερικής επικοινωνίας 

κλπ.     

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2016 και του ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω έξι νέων θέσεων στα εδάφια 65, 185, 207, 

270 και σημείωσης με διπλό σταυρό (++) δύο θέσεων, μιας στο εδάφιο 90 και μιας στο 

εδάφιο 200.  

 
 Β.   (ι) Ομάδα Δαπανών: 03500 «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και 

Άλλα Γεγονότα» 
Υποομάδα Δαπανών: 03520 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»: €6.000 

 
      (ιι) Ομάδα Δαπανών: 03550 «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών»: €10.000 
 

     (ιιι) Ομάδα Δαπανών: 07650 «Αγορά Εξοπλισμού»  
  Υποομάδα Δαπανών: 07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» 
  : €35.000 

 
Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες 

πιστώσεις: 
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(ι)  ύψους €6.000 για κάλυψη των εξόδων του Συνδέσμου πρώην βουλευτών για τη 

συμμετοχή τους σε συνέδρια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου πρώην 

βουλευτών των χώρων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης εκ των οποίων ποσό ύψους 

€1.800 αφορά την πληρωμή της Συνδρομής του Συνδέσμου προς τον Πανευρωπαϊκό 

Σύνδεσμο,  

(ιι) ύψους €10.000 για ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία του καθαρισμού των γραφειακών χώρων 

της Βουλής λόγω έλλειψης καθαριστριών, και 

(ιιι) ύψους €35.000 για σκοπούς αντικατάστασης του υφιστάμενου πεπαλαιωμένου 

μικροφωνικού συστήματος το οποίο είναι εγκατεστημένο στην κύρια αίθουσα συνεδριών 

των κοινοβουλευτικών επιτροπών.   

Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €6.000 στην  Υποομάδα 

Δαπανών 03520 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»,  €10.000 στην  Υποομάδα 

Δαπανών 03580 «Σύμβαση Υπηρεσιών» και  €35.000 στην  Υποομάδα Δαπανών 07651 

«Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» του Κεφαλαίου 010400.2 «Βουλή των 

Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» του Προϋπολογισμού του 2016. 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 

2016 και του ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στις πιο πάνω Υποομάδες 

Δαπανών.   

 

Τροποποίηση Αρ.2 
 
Κεφάλαιο: 030800.2 «Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών- Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες»      

  Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

 Εδάφιο (25)  «Λειτουργοί Συνεργατικών Εταιρειών Α’  (Κλίμακα Α11(ii))»     

 Εδάφιο (30)  ++«Πρώτος Συνεργατικός Λειτουργός (Κλίμακα Α11(ii))»     

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας 

τεσσάρων (4) πρόσθετων θέσεων «Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii))» κάτω 

από το εδάφιο 25  και αλλαγής της σημείωσης στη στήλη των Επεξηγήσεων έναντι του εδαφίου 25 
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«Τέσσερις νέες θέσεις. Οκτώ θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η 

πλήρωσή τους από τους κατόχους της θέσης Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών (Κλίμακες Α8, 

Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 70.». 

Επίσης στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο 30 να προστεθεί η ακόλουθη σημείωση 

«Κενούμενη η θέση καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση «Λειτουργού Συνεργατικών 

Εταιρειών Α΄ (Κλίμακα Α11(ii)) κάτω από το εδάφιο 25.». 

Για λόγους αποκατάστασης των αναλογιών προαγωγής που ίσχυαν το 2014 μεταξύ των θέσεων 

Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών και Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ πρέπει να 

δημιουργηθούν οι πιο πάνω θέσεις και να γραφούν οι σχετικές σημειώσεις στη στήλη των 

Επεξηγήσεων.   

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των τεσσάρων πιο πάνω νέων θέσεων. 

 

Τροποποίηση Αρ.3 

Κεφάλαιο: 120200.2 «Τμήμα Γεωργίας-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (20) «Ανώτεροι Γεωργικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α13(ii)» 

Εδάφιο (30) «Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργίας (Κλίμακα Α13(ii)» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, κάτω από το εδάφιο 20  απαιτείται η  

κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων Ανώτερου Γεωργικού Λειτουργού και η κατάργηση και η 

μεταφορά τεσσάρων (4) θέσεων στο εδάφιο 30 «Ανώτεροι Λειτουργοί Γεωργίας». 

Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης των πιο πάνω 

καταργήσεων/μεταφορών στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-2018.     

 

Τροποποίηση Αρ.4 
 
Κεφάλαιο: 120500.2 «Τμήμα Δασών-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (90) «Δασικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)» 
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Κεφάλαιο: 120600.2 «Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων-Κεντρικά Γραφεία-  

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (160) «Αρχιεπιστάτες (Κλίμακες Α7 και Α8(ii))» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, καταργήθηκαν είκοσι δύο (22) θέσεις 

Δασικού Λειτουργού (Κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)). Μετά από σχετική διαβούλευση με το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αποφασίστηκε η επαναφορά των 

καταργηθέντων θέσεων και διαγραφή της σημείωσης στις Επεξηγήσεις του εδαφίου (90), έναντι 

κατάργησης είκοσι δύο (22) άλλων κενών θέσεων  του ιδίου Υπουργείου.  

Για το λόγο αυτό καταργούνται δύο (2) θέσεις Αρχιεπιστατών (Κλίμακες Α7 και Α8(ii)) κάτω από το 

εδάφιο 160 του Κεφαλαίου 120600 «Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων» και είκοσι (20) ωρομισθίων).   

Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη επαναφοράς στο Νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-2018 των είκοσι δύο (22) καταργηθέντων θέσεων 

Δασικού Λειτουργού και κατάργησης δύο (2) θέσεων Αρχιεπιστατών.     

 

Τροποποίηση Αρ.5 
 
Κεφάλαιο: 120700.2 «Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (20) «Γεωλογικοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Γεωλογικοί 

Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως  (Κλίμακα Α9)»     

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, παρίσταται ανάγκη δημιουργίας μιας 

θέσης Γεωλογικού Λειτουργού (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 20 η οποία εκ 

παραδρομής καταργήθηκε με τον Προϋπολογισμό του 2012. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2012 

υπήρχε διαδικασία επανεξέτασης της θέσης, λόγω ακύρωσης διορισμού, γι΄ αυτό και η θέση 

παρουσιαζόταν κενή. Ο υπάλληλος σήμερα, μετά το διορισμό του από την ΕΔΥ,  υπηρετεί σε 

υπεράριθμη θέση.   
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Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης στο Νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-2018 μιας νέας θέσης.    

 

Τροποποίηση Αρ.6 
 
Κεφάλαιο: 121300.2 «Τμήμα Περιβάλλοντος-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Νέο Εδάφιο (6) «Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος» (Κλίμακα Α14(ii))» 

Εδάφιο (20) «Λειτουργοί  Περιβάλλοντος Α΄ (Κλίμακα Α11(ii))» 

Εδάφιο (30) «Λειτουργοί Περιβάλλοντος (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου, απαιτείται η   δημιουργία των πιο κάτω 

πέντε νέων θέσεων στο Τμήμα Περιβάλλοντος για ενίσχυση της στελέχωσης του Τμήματος: 

 (α) Μίας νέας θέσης κάτω από το νέο εδάφιο 6 «Πρώτος Λειτουργός Περιβάλλοντος (Κλίμακα 

Α14(ii))».    

 (β) Μίας νέας θέσης κάτω από το εδάφιο (20) «Λειτουργοί Περιβάλλοντος Α΄ (Κλίμακα Α11(ii))».    

  (γ) Τριών νέων θέσεων κάτω από το εδάφιο (30) «Λειτουργοί Περιβάλλοντος (Κλίμακες Α8, Α10 

και Α11)».    

Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης των πιο πάνω νέων θέσεων στο 

Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-2018.     

 

Τροποποίηση Αρ.7 
 
Κεφάλαιο: 130300.2 «Αστυνομία-Αρχηγείο Αστυνομίας-Τακτικές Δαπάνες 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Υποομάδα Δαπανών: 02260 «Επιδόματα Υπερωριακής Απασχόλησης Κρατικών 

Υπαλλήλων»: €2.200.000  

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016  Νόμου απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις 

ύψους €2.200.000 για καταβολή  υπερωριών για κάλυψη αναγκών της Αστυνομίας λόγω της μη 

συμπλήρωσης μεγάλου αριθμού κενών θέσεων.   
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Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα Δαπανών.   

 

Τροποποίηση Αρ.8 
 
Κεφάλαιο: 140100.2 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Διοίκηση-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού»  

Υποομάδα Δαπανών: 04120 «Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού»:  €7.085.000  

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 11/11/2015 αποφάσισε την παραχώρηση 

χορηγίας ύψους €7.085.000 στη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) για κάλυψη τόσο των 

λειτουργικών της δαπανών ύψους €1.585.000 όσο και για εξόφληση δανείου και πιστωτικών 

διευκολύνσεων που διατηρεί  στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ύψους €5.500.000 για αλλαγή του 

τρόπου χρηματοδότησης της, αφού η παρούσα μέθοδος δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη.    

Για υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου απαιτείται η δημιουργία της 

Υποομάδας Δαπανών 04120 «Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» (Άρθρο 04140 «Χορηγία στη 

ΔΕΦΑ») στο Κεφάλαιο 140100.2 «Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Διοίκηση-Τακτικές Δαπάνες» και την περίληψη πιστώσεων ύψους €7.085.000. 

Νοείται ότι η ΔΕΦΑ θα υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις ελεγμένες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.   

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω νέα Υποομάδα Δαπανών.   

 

Τροποποίηση Αρ.9 
 
Κεφάλαιο: 150300.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές 

Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 03300 «Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις»    

Υποομάδα Δαπανών: 03301 «Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων»: €238.000  
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Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις 

ύψους €238.000 για την άμεση εκτέλεση αναγκαίων εργασιών επιδιόρθωσης του σκυροδέματος και 

του οπλισμού στο υπόγειο της οικοδομής που στεγάζεται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λόγους ασφαλείας.   

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €238.000 κάτω από την 

Υποομάδα Δαπανών 03300 «Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις» του Κεφαλαίου 150300.2 

«Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες». 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα Δαπανών.  

 

Τροποποίηση Αρ.10 

Κεφάλαιο: 150571.3 «Κέντρο Παραγωγικότητας-Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από 

Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 05000 «Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από  

Κοινοτικούς Πόρους»  

Υποομάδα Δαπανών: 05100 «Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων»: €100.000  

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις 

ύψους €100.000 για το «Σχέδιο για  Ένταξη στην Απασχόληση με Ευέλικτες Ρυθμίσεις», όπου 

υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν εντός του τρέχοντος 

έτους και επιβάλλεται να γίνει η πληρωμή τους εντός του 2016. Λόγω ολοκλήρωσης της 

προγραμματικής περιόδου 2007-2013 οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από το 

συγκεντρωτικό κονδύλι της Γ.Δ.-ΕΠΣΑ. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν πιστώσεις ύψους €100.000 κάτω από την 

Υποομάδα Δαπανών 05100 «Δράσεις Διαρθρωτικών Ταμείων» του Κεφαλαίου 150571.3 «Κέντρο 

Παραγωγικότητας-Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους-Αναπτυξιακές Δαπάνες». 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα Δαπανών.  
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Τροποποίηση Αρ.11 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ 

Κεφάλαιο: 170210.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Κοινές Υπηρεσίες-Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 03650 «Εκδόσεις και Δημοσιότητα»  

Υποομάδα Δαπανών: 03700 «Εκστρατείες Διαφώτισης»: -€592.000  

Κεφάλαιο: 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες»      

Ομάδα Δαπανών: 03500 «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα 

Γεγονότα» 

Υποομάδα Δαπανών: 03520 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»: €100.000 

Κεφάλαιο: 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού»  

Υποομάδα Δαπανών: 04040 «Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης»: €280.000 

Κεφάλαιο: 170112.2 «Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση-Υπηρεσία Αποδήμων-Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 04150 «Μεταβιβάσεις Εξωτερικού»  

Υποομάδα Δαπανών: 04185 «Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού»: €212.000 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 7.10.2015 αποφάσισε την αναστολή της 

Υπουργικής Επιτροπής Διαφώτισης (ΥΕΔ) και μεταφοράς μέρους των πιστώσεων του 

Κεφαλαίου 170210.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Κοινές Υπηρεσίες-Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα 

Δαπανών 03650 «Εκδόσεις και Δημοσιότητα» Υποομάδα Δαπανών 03700 «Εκστρατείες 

Διαφώτισης» (Άρθρο 03701 «Διαφώτιση») του Προϋπολογισμού του 2016 στα πιο πάνω 

Υπουργεία/Συνταγματικές Εξουσίες ως ακολούθως: 

(α)  Βουλή των Αντιπροσώπων    

        Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα 

Μεταφορά ποσού ύψους €100.000 για επιχορήγηση των κομμάτων για σκοπούς διαφώτισης. Η 

μεταφορά θα γίνει στο Κεφάλαιο 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων - Κεντρικά Γραφεία - 
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Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα Δαπανών: 03500 «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμινάρια και 

Άλλα Γεγονότα, Υποομάδα Δαπανών: 03520 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα».  

(β) Κατεχόμενοι Δήμοι 

Μεταφορά ποσού ύψους €280.000 για την παραχώρηση στους κατεχόμενους Δήμους για σκοπούς 

διαφώτισης. Η μεταφορά θα γίνει στο Κεφάλαιο 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-

Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» Υποομάδα 04040 

«Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».   

(γ) Υπουργείο Εξωτερικών 

  Επιχορηγήσεις Ομογενειακών Οργανώσεων 

Μεταφορά ποσού ύψους €212.000 για επιχορήγηση Ομογενειακών Οργανώσεων, όπως η Εθνική 

Κυπριακή Ομοσπονδία Μεγάλης Βρετανίας και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο  Κεφάλαιο 

170112.2 «Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση-Υπηρεσία Αποδήμων-Τακτικές Δαπάνες» Ομάδα 

04150 «Μεταβιβάσεις Εξωτερικού» Υποομάδα 04185 «Άλλες Χορηγίες Εξωτερικού». 

 Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και 

του ΜΔΠ 2016-2018  πιστώσεων ύψους €592.000 στις πιο πάνω Υποομάδες Δαπανών και 

ισόποση μείωση πιστώσεων της Υποομάδας Δαπανών 03700 «Εκστρατείες Διαφώτισης» στο  

Κεφάλαιο 170210.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Κοινές Υπηρεσίες-Τακτικές  Δαπάνες»  

 

Τροποποίηση Αρ.12 
 
Κεφάλαιο: 170241.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-΄Υπατη Αρμοστεία Οττάβας– Τακτικές 

Δαπάνες»   

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 26.8.2015 αποφάσισε την αναβάθμιση της 

Διπλωματικής Αποστολής της Δημοκρατίας στον Καναδά μέσω του τερματισμού της λειτουργίας 

του Γενικού Προξενείου στο Τορόντο και ανοίγματος Ύπατης Αρμοστείας στην Οττάβα. 

Για υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου απαιτείται η μετονομασία της 

Υποδιαίρεσης 170241.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Γενικό Προξενείο Τορόντο-Τακτικές Δαπάνες» σε 

«Εξωτερικές Υπηρεσίες-Ύπατη Αρμοστεία Οττάβας-Τακτικές Δαπάνες». 
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Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 της πιο πάνω νέας μετονομασίας της Υποδιαίρεσης 41 του Κεφαλαίου 1702 

«Εξωτερικές Υπηρεσίες».  

 

Τροποποίηση Αρ.13 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 17.3.2015 αποφάσισε το διορισμό 

Πρέσβη στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ριάντ και ως εκ τούτου απαιτείται η ίδρυση 

νέας Υποδιαίρεσης 170269.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Πρεσβεία Ριάντ-Τακτικές Δαπάνες».   

Με βάση τα πιο πάνω απαιτείται η δημιουργία των πιο κάτω Ομάδων/Υποομάδων Δαπανών και 

περίληψη πιστώσεων στη νέα Υποδιαίρεση 69 ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο: 170269.2 «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Πρεσβεία Ριάντ – Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02700 «Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών»  

Υποομάδα Δαπανών: 02701«Επιτόπιο Προσωπικό Εξωτερικού»: €20 

Ομάδα Δαπανών: 03000 «Λειτουργικές Δαπάνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03001«Οδοιπορικά»: €40 

Υποομάδα Δαπανών: 03020 «Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου»: €100 

Υποομάδα Δαπανών: 03050 «Λειτουργικά Έξοδα Μη Γραφειακών Χώρων»: €40 

Υποομάδα Δαπανών: 03150 «Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου»: €60 

Ομάδα Δαπανών: 03300 «Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις»  

Υποομάδα Δαπανών: 03301«Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων»: €20 

Υποομάδα Δαπανών: 03430 «Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος  Εξοπλισμός»: 

€10 

Υποομάδα Δαπανών: 03460 «Τηλεπικοινωνιακός και  Μηχανογραφικός Εξοπλισμός»: 

€30 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 της πιο πάνω νέας Υποδιαίρεσης και των πιο πάνω Ομάδων/Υποομάδων/Άρθρων 

με συμβολική πρόνοια.   
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Τροποποίηση Αρ.14 
 
Κεφάλαιο: 180400.2 «Τμήμα Φορολογίας-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες» 

Μέσα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης 

περιλαμβάνεται και η ενοποίηση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του ΦΠΑ σε ενιαίο 

Τμήμα Φορολογίας. Για ενοποίηση των δομών των δύο Υπηρεσιών απαιτείται η 

δημιουργία/κατάργηση/μεταφορά ορισμένων οργανικών θέσεων. Στον πίνακα  που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι αλλαγές των θέσεων.   

Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης των πιο πάνω ρυθμίσεων που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-

2018.     

Υπουργείο/ 
Τμήμα/ 

Υπηρεσία 
Κεφ/Ε θέσεις 

Εγκ.|  Αν.                                        
Τίτλος 
 Θέσης 

Μισθοδ. 
Κλίμακα Επεξηγήσεις 

Δημιουργία 

κατάργηση 

Σημείω
ση με (++) 

Μ
εταφορά  

Τμήμα 
Φορολογίας 

18.04/ 10 6 9 Πρώτοι 
Λειτουργοί 
Εσωτερικών 
Προσόδων 

Κλ.Α14(ιι) Έξι  θέσεις μετονομάστηκαν σε Πρώτους 
Λειτουργούς Φορολογίας (Κλ.Α14(ii))   
και μεταφέρθηκαν με τους κατόχους 
τους  κάτω από το νέο εδάφιο 10 του 
ιδίου Κεφαλαίου.  
Τρεις νέες θέσεις 

3       

  18.04/ 30 25 24 Αρχιφοροθέτες   
Αρχιφοροθέτες  
1ης Τάξεως και  
Αρχιφοροθέτες  
2ας Τάξεως 

Κλ.Α9, 
Α11 και 
Α12 
Κλ.Α11 
και Α12 
Κλ.Α9 

Μία θέση καταργήθηκε 

  1     

  18.04/35 9 15 Ανώτεροι 
Λειτουργοί 
Εσωτερικών 
Προσόδων  

Κλ.Α13(ii) 

΄Εξι νέες θέσεις 

6       

  18.04/45 23 32 Λειτουργοί 
Εσωτερικών 
Προσόδων Α΄  

Κλ.Α11(ii) 

Εννέα νέες θέσεις 

9       

  18.04/55 121 121 (++)Λειτουργοί 
Εσωτερικών 
Προσόδων  

Κλ.Α8, 
Α10 και 
Α11 

Κενούμενες οι θέσεις  καταργούνται και 
αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις 
Λειτουργού Φορολογίας (Κλ.Α8,Α10 και 
Α11), κάτω από το νέο εδάφιο του 
παρόντος Κεφαλαίου 

  5 121   
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  18.04/56 0 0 Λειτουργοί 
Φορολογίας 

Κλ.Α8, 
Α10 και 
Α11   

        

  18.04/65 4 1 (++)Πρώτοι 
Φοροθέτες   

Κλ.Α13(ii) Τρεις θέσεις καταργήθηκαν. Ο διπλός 
σταυρός ισχύει για μία θέση 

  3 1   

  18.04/75 14 15 Ανώτεροι 
Φοροθέτες Α’  

Κλ.Α11(ii) Μία νέα θέση 1       

  18.04/85 9 7 Aνώτεροι 
Φοροθέτες B’    

Κλ.Α10(i) Δύο θέσεις καταργήθηκαν   2     

  18.04/95 10 7 Φοροθέτες   Κλ.Α8 και 
A9(i)  

Τρεις θέσεις καταργήθηκαν.    3     

  18.04/115 8 6 Aνώτεροι 
Λειτουργοί 
Είσπραξης 
Φόρων Α΄  

Κλ.Α11(ii) Δύο θέσεις καταργήθηκαν   2     

  18.04/125 11 4 (++)Aνώτεροι 
Λειτουργοί για 
τις Eισπράξεις 
Φόρων   

Κλ.Α10(i) Επτά θέσεις καταργήθηκαν.  Ο διπλός 
σταυρός  ισχύει για τέσσερις θέσεις 

  7 4   

  18.04/130 0 12 Βοηθός 
Φορολογίας Α` 

Κλ.Α8 και 
Α9(i) 

Δώδεκα νέες θέσεις 12       

  18.04/155 56 56 Βοηθοί 
Φορολογίας   

Κλ.Α2, Α5 
και Α7(ii) 

 Οι θέσεις προηγουμένως καλούμενες 
Βοηθοί Εσωτερικών Προσόδων (Κλ. Α2, 
Α5 και Α7(ii)) μετονομάστηκαν σε 
Βοηθούς Φορολογίας (Κλ. Α2, Α5 και 
Α7(ii)) 

        

  18.04/165 12 19 Aνώτεροι 
Λειτουργοί 
Φόρου 
Προστιθέμενης 
Aξίας   

Κλ.Α13(ii) Επτά νέες θέσεις 7       

  18.04/170 29 40 Λειτουργοί 
Φόρου 
Προστιθέμενης 
Aξίας A’    

Κλ.Α11(ii) Έντεκα νέες θέσεις 11       

  18.04/174 0 6 Ανώτεροι 
Βοηθοί 
Λειτουργοί 
ΦΠΑ 

Κλ.Α10(i) Έξι νέες θέσεις 6   

  

  

  18.04/175 179 176 (++)Λειτουργοί 
Φόρου 
Προστιθέμενης 
Aξίας   

Κλ.Α8, 
Α10 και 
Α11 

Ο διπλός σταυρός ισχύει για εκατό 
εβδομήντα έξι θέσεις,  οι οποίες 
κενούμενες  θα καταργούνται και θα 
αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις 
Λειτουργού Φορολογίας (Κλ.Α8,Α10 και 
Α11), κάτω από το νέο εδάφιο του 
παρόντος Κεφαλαίου 

    176   

  18.04/180 8 17 Bοηθοί 
Λειτουργοί 
Φόρου 
Προστιθέμενης 
Aξίας 1ης 
Τάξεως  

Κλ.Α8 και 
A9(i)  

Εννέα νέες θέσεις 9       
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18.04/185 22 22 (++)Bοηθοί 
Λειτουργοί 
Φόρου 
Προστιθέμενης 
Aξίας  

Κλ.Α4 και  
Α7(ii)  

Να διαγραφεί η σημείωση          

ΣΥΝΟΛΟ             64 23 302 0 

 

 

Τροποποίηση Αρ.15 
 
Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016  Νόμου στο Κεφάλαιο 200115 «Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση-Σχολικός Αθλητισμός» εκ παραδρομής  περιλήφθηκαν πιστώσεις 

κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 04301 «Παροχές Παιδείας» και τώρα απαιτείται η μεταφορά 

τους στις Υποομάδες Δαπανών 03200 «Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων», 03520 

«Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα» και 08040 «Σχολικά Κτίρια» ως ακολούθως:  

Κεφάλαιο: 200115.3 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση-Σχολικός Αθλητισμός-

Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 03000 «Λειτουργικές Δαπάνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03200 «Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων»                                             

: €10  

Ομάδα Δαπανών: 03500 «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 

Γεγονότα»  

Υποομάδα Δαπανών: 03520 «Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα»: €10 

Κεφάλαιο: 200115.2 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση-Σχολικός Αθλητισμός-

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04301 «Παροχές Παιδείας»: -€20 

Κεφάλαιο: 200115.3 «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση-Σχολικός Αθλητισμός-

Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποομάδα Δαπανών: 04301 «Παροχές Παιδείας»: -€600.000 

Ομάδα Δαπανών: 08000 «Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων»  
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Υποομάδα Δαπανών: 08040 «Σχολικά Κτίρια»: €600.000 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης των πιο πάνω αλλαγών στο νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2016 και του ΜΔΠ 2016-2018.   

 

Τροποποίηση Αρ.16 
 
(α) Κεφάλαιο: 200300.2 «Μέση Εκπαίδευση- Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (20) «Επιθεωρητές (Κλίμακα Α13(ii))» 

Κεφάλαιο: 200400.2 «Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση- Κεντρικά Γραφεία-

Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (20) «Επιθεωρητές (Κλίμακα Α13(ii))» 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016  Νόμου λόγω της ενοποίησης των θέσεων 

Επιθεωρητή (Κλίμακες Α12 και Α13(ii)) και Επιθεωρητή Α΄ (Κλίμακα Α13(ii)) παρίσταται ανάγκη 

διαγραφής του «Α΄» από τον τίτλο των δύο θέσεων.   

(β) Κεφάλαιο: 200300.2 «Μέση Εκπαίδευση- Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (70) «Βοηθοί Διευθυντές Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης (Κλίμακα Α12)» - 

Διαγραφή της Σημείωσης των Επεξηγήσεων 

 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη διαγραφής της 

σημείωσης στη στήλη των Επεξηγήσεων έναντι του εδαφίου (70) που προνοεί ότι πέντε θέσεις 

αφορούν την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, δεδομένου ότι δεν ισχύει.  

(γ) Κεφάλαιο: 200500.2 «Δημοτική Εκπαίδευση- Κεντρικά Γραφεία- 

                                   Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι»  

Εδάφιο (30) «Επιθεωρητές (Κλίμακα Α13(ii))»  και  Διαγραφή της Σημείωσης των 

Επεξηγήσεων 
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Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη η κλίμακα της 

θέσης Επιθεωρητή να είναι αποκλειστικά η Α13(ii) και  διαγραφής της σημείωσης στη στήλη των 

Επεξηγήσεων έναντι του εδαφίου (30), δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, δεν υπηρετούν Επιθεωρητές που βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά τη ψήφιση του 

Νόμου Αρ.63(ΙΙ) του 1993 και οι νεοεισερχόμενοι πρέπει να κατέχουν τα προβλεπόμενα στο οικείο 

σχέδιο υπηρεσίας προσόντα. 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω ρυθμίσεων. 

 

Τροποποίηση Αρ.17 
 
Κεφάλαιο: 200800.2 «Πολιτιστικές Υπηρεσίες-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες» 

Ομάδα Δαπανών: 04300 «Κοινωνικές Παροχές" 

Υποομάδα Δαπανών: 04350 «Πολιτιστικές Παροχές»: €10.000  

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις 

ύψους €10.000 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 €35.000 δηλαδή συνολικά ποσό ύψους €45.000 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).  

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα Δαπανών. 

 

Τροποποίηση Αρ.18 
 
Κεφάλαιο: 210900.2 «Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας-Κεντρικά Γραφεία- Τακτικές Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 02200 «Επιδόματα Θέσεως Κρατικών Υπαλλήλων»  

Υποομάδα Δαπανών: 02220 «Άλλα Επιδόματα Κρατικών Υπαλλήλων»: €1.000.000  
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Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου απαιτούνται πρόσθετες πιστώσεις 

ύψους €1.000.000 για την εφαρμογή του σχεδίου αύξησης της αποδοτικότητας του συστήματος 

ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων στο Κυπριακό FIR. 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 των πιο πάνω πιστώσεων στην πιο πάνω Υποομάδα Δαπανών. 

 

Τροποποίηση Αρ.19 
 
Κεφάλαιο: 220115.2 «Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση-Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων-Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 03000 «Λειτουργικές Δαπάνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03200 «Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων» 

                                               : €3.000.000  

Κεφάλαιο: 220512.2 «Φαρμακευτικές Υπηρεσίες-Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων-Τακτικές 

Δαπάνες»  

Ομάδα Δαπανών: 03000 «Λειτουργικές Δαπάνες»  

Υποομάδα Δαπανών: 03200 «Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων» 

                                               : -€3.000.000  

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 2.9.2015 αποφάσισε τη μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων για προμήθεια φαρμάκων και των σχετικών κονδυλίων από τις Φαρμακευτικές 

Υπηρεσίες στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. 

Για σταδιακή υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου απαιτείται στο παρόν 

στάδιο η δημιουργία της Υποδιαίρεσης 220115 «Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση-Τομέας Προμηθειών 

Φαρμάκων» και την περίληψη της Ομάδας/Υποομάδας/Άρθρου με πρόνοια €3.000.000 στο Άρθρο 

03243 «Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων» και αντίστοιχη μείωση του ιδίου Άρθρου του Κεφαλαίου 

220512 «Φαρμακευτικές Υπηρεσίες-Τομέας Προμηθειών Φαρμάκων» για το μέρος της απόφασης 

που αφορά τις εγκρίσεις ονομαστικών αιτημάτων.  
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Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2016 και του 

ΜΔΠ 2016-2018 της πιο πάνω νέας Υποδιαίρεσης με περίληψη πιστώσεων ύψους €3.000.000 και 

ισόποση μείωση του Κεφαλαίου των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.   

  

Τροποποίηση Αρ.20 
 
Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του 

άρθρου 6 του περί Προϋπολογισμού Νόμου με την προσθήκη του εδαφίου 5 ως ακολούθως: 

«(5) Δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, 

οι οποίες παραμένουν κενές για πέντε συνεχή χρόνια και άνω και για τις οποίες δεν έχει 

αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία της πλήρωσής τους, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του  άρθρου 4 των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων 

στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 

(Αρ.2) του 2014.». 

Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης της πιο πάνω τροποποίησης στο νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2016.    

  

Τροποποίηση Αρ.21 
 
Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του 

άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου (εδάφιο 2 – επιφύλαξη 9 υποπαράγραφος (δ) και 

προσθήκη των υποπαραγράφων (στ) και (ζ) έτσι ώστε το Υπουργείο Υγείας και τα Τμήματα του, η 

Δικαστική Υπηρεσία και το Τμήμα Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη να μπορούν να 

εργοδοτήσουν πρόσθετο προσωπικό για κάλυψη αναγκών τους, με μέγιστο αριθμό προσωπικού, 

τον αριθμό που παρουσιάζεται στο παρόντα Νόμο ως ακολούθως:  

«(δ)   στο Υπουργείο Υγείας και στα Τμήματα/ Υπηρεσίες του:  [(Διοίκηση: ανώτατος 

αριθμός μόνιμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου 

χρόνου/καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 3289 πρόσωπα που προκύπτει 

ως ακολούθως: (i) ανώτατος αριθμός Νοσηλευτικών Λειτουργών μόνιμων σε 
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ολόκληρη τη δομή του Γενικού Νοσηλευτικού Κλάδου και εργοδοτουμένων αορίστου 

χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/δεκαπενθημέρων, 2883 και (ii) 

ανώτατος αριθμός Νοσηλευτικών Λειτουργών Κλάδου Ψυχικής Υγείας μόνιμων σε 

ολόκληρη τη δομή θέσεων, εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων 

καθορισμένης διάρκειας/δεκαπενθημέρων και 17 αποσπασμένων Νοσηλευτικών 

Λειτουργών Γενικής Νοσηλευτικής, 406 πρόσωπα) (Ιατρικές Υπηρεσίες και 

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή 

θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης 

διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 1340 πρόσωπα), (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: 

ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 129 

πρόσωπα), (Οδοντιατρικές Υπηρεσίες: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη 

δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης 

διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 83,5 πρόσωπα), (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: ανώτατος 

αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και εργοδοτουμένων αορίστου 

χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 217 

πρόσωπα), (Γενικό Χημείο του Κράτους: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη 

τη δομή θέσεων Χημικού και Τεχνικού Χημείου και υπηρετούντων εργοδοτουμένων 

αορίστου χρόνου/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 115 

πρόσωπα)] 

(στ) Δικαστική Υπηρεσία  (μέχρι 10 εργοδοτουμένους καθορισμένης διάρκειας 

Στενογράφους Δικαστηρίου) 

 (ζ)  Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού -            (Τμήμα 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη: (εργοδοτουμένους καθορισμένης 

διάρκειας μέχρι 10 Λειτουργούς Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

(Κλάδος Πτωχεύσεων)).». 
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Ως εκ τούτου παρίσταται ανάγκη περίληψης των πιο πάνω τροποποιήσεων στο νομοσχέδιο του 

Προϋπολογισμού του 2016.    

 

Τροποποίηση Αρ.22 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης της 

Σημείωσης 33  που αναφέρεται στον τρόπο κατανομής της κρατικής χορηγίας στα πολιτικά κόμματα 

που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων εξαιτίας της ψήφισης του Νόμου που 

τροποποιεί τους περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2)  του 2015 από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων.   

 

Τροποποίηση Αρ.23 

Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2016 Νόμου παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του 

εδαφίου 2 της επιφύλαξης 8 του  άρθρου 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2016  έτσι ώστε 

να επιτρέπεται  η πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για υλοποίηση πρόσθετων 

Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων όπως το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  για 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική δαπάνη ανακτάται πλήρως. 

 

Τροποποίηση Αρ.24 
 
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων (Ν.145(Ι)/2015) του  Τμήματος Αναδασμού από το Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μαζί με τις μισθοδοτικές Θέσεις και τις 

πιστώσεις των Δαπανών του Κεφαλαίου στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ξεχωριστό Κεφάλαιο 1615 

«Υπηρεσία Αναδασμού». 

 

Τροποποίηση Αρ.25 
 
Κεφάλαιο: 11.04 «Αμυντική Θωράκιση»  

Ο Προϋπολογισμός 11.04 «Αμυντική Θωράκιση» του 2016 έχει κατατεθεί με διαφορετική μορφή 

ώστε η κωδικοποίηση του να συνάδει με τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να υποστηρίζεται 

καλύτερα από το Μηχανογραφημένο Σύστημα του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS). Με τη νέα 
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κωδικοποίηση έχουν καταργηθεί τα  Ειδικά Κεφάλαια και έχουν αντικατασταθεί με τις Ομάδες 

Λογαριασμών. Για να είναι δυνατή η ανακατανομή δαπανών μεταξύ των Ομάδων Λογαριασμών, 

είναι αναγκαία η τροποποίηση του Άρθρου 12 του περί προϋπολογισμού Νόμου 2016, ο οποίος 

βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση, ώστε να αντικατασταθεί ο όρος 

«Ειδικό Κεφάλαιο» με τον όρο «Ομάδα Λογαριασμού». 

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 14 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε:   

α.  Να εγκρίνει  την τροποποίηση των Άρθρων 12(2) και 12(3), όπως παρακάτω: 

«12. (2) Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Κεφαλαίου 11.04 ‘’Αμυντική Θωράκιση’’ 

κατά Ομάδα Λογαριασμού και Άρθρο παρατίθενται αναλυτικά σε επεξηγηματικό 

μνημόνιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προϋπολογισμού. 

12 (3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), είναι δυνατή η ανακατανομή 

εγκεκριμένων δαπανών κάτω από την ίδια Ομάδα Λογαριασμών, νοουμένου ότι το 

συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις υπηρεσίες, σκοπούς ή προγράμματα που 

προβλέπονται στο επεξηγηματικό μνημόνιο, δε θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που 

έχει χορηγηθεί για την Ομάδα αυτή του Λογαριασμού.».    

β.   Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών για ενσωμάτωση  της τροποποίησης στο 

Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2016» που βρίσκεται ενώπιον 

της Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση.   

 

Τροποποίηση Αρ.26 
 
Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 14 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε να εγκρίνει την 

πρόσληψη ενός (1) πρόσθετου εργοδοτούμενου καθορισμένης διάρκειας (Γενετιστή) για 

περίοδο 2 ετών, ήτοι μέχρι 31/12/2017 και να τροποποιήσει το άρθρο 16(2). 

 

Τροποποίηση Αρ.27 
 
Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 

εκμετάλλευση, την σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία 
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Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 14 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσισε μεταξύ άλλων (α)  

να εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για 

την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση, την σεξουαλική κακοποίηση και την 

παιδική πορνογραφία και της δημιουργίας του Σπιτιού του Παιδιού, αποτελούμενη από εκπρόσωπους 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και της Αστυνομίας και τη 

συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, και (β) εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών 

να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2016 για 

συμπερίληψη κονδυλιού ύψους €30.000 κάτω από την Υποομάδα Δαπανών 03100 «Άλλα 

Λειτουργικά Έξοδα» (Άρθρο 03103 «Επιτροπές»)  για τη λειτουργία της Επιτροπής, η οποία θα 

παρακολουθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής.  
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