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Αρ. Φακ. Υ.Ο.13.23.003.ΕΜΠ      
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Θέμα: Προϋπολογισμός 2018 
και 

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2018-2020 
 
 

I. Εισαγωγή 
 
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 167 του Συντάγματος της Δημοκρατίας ο Υπουργός 
Οικονομιών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα σύνταξης και υποβολής του 
Προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων για μελέτη και ψήφιση. 
 
2. O Προϋπολογισμός του 2018, προσαρμοσμένος στις τρέχουσες εξελίξεις, 
αντικατοπτρίζει τους στρατηγικούς στόχους που έθεσε η κυβέρνηση και βασίζεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 
(ΣΠΔΠ) 2018 - 2020 που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 
25/5/2017.  

 
3. Κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της παρούσας διακυβέρνησης, βασική 
προτεραιότητα αποτέλεσε η επαναφορά της εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία, 
μέσω της σταθεροποίησης και επαναδραστηριοποίησης της. Η συλλογική 
προσπάθεια εστιάστηκε στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
στη διόρθωση των ανισορροπιών στα δημόσια οικονομικά καθώς και στην 
υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για 
ανάκαμψη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσα σε συνθήκες κοινωνικής 
συνοχής.  

 
4. Η κατάσταση της οικονομίας σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη παρά το γεγονός 
ότι ακόμη ελλοχεύουν ενδογενείς και εξωγενείς κίνδυνοι. Μετά τους υψηλούς θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει η οικονομία τα δύο τελευταία χρόνια, τις 
συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομίας από διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης, τη μείωση της ανεργίας αλλά και τη βελτίωση που 
παρουσιάζουν οι υπόλοιποι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες, στόχος της 
κυβέρνησης παραμένει η διασφάλιση των προϋποθέσεων για βιώσιμη ανάπτυξη 
μέσω της περαιτέρω βελτίωσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας. Κλειδί αποτελεί η συνέχιση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, η περαιτέρω εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
ιδιαίτερα μέσω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και η 
ενθάρρυνση επενδύσεων ψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα βοηθήσει στην 
περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. 

 
 

5. Ο προϋπολογισμός του 2018 και το ΜΔΠ 2018-2020 συνεχίζει για άλλη μια 
χρονιά να είναι ισοσκελισμένος. Συγκεκριμένα, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής 
Κυβέρνησης, προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα €7.535 εκ., ενώ τα δημόσια έσοδα θα 
ανέλθουν στα €7.724εκ.  Καταγράφεται αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο και στις 
δαπάνες, με αναμενόμενο δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1% του ΑΕΠ. 
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6.  Ως αποτέλεσμα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που έχει ακολουθηθεί 
και τα περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί, καθίσταται εφικτή η συμπερίληψη 
σημαντικών νέων έργων και νέων πολιτικών, στον προϋπολογισμό του 2018 και το 
ΜΔΠ 2018-2020: 

 
 

 Στα πλαίσια βελτίωσης της απονομής της δικαιοσύνης και  μεταρρύθμισης του 

τομέα περιλαμβάνεται η δημιουργία Εμπορικού Δικαστηρίου, για επίλυση 

διαφορών εμπορικής/οικονομικής φύσης, με σημαντικό όφελος για τον τομέα 

των υπηρεσιών. Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού 

Συμβουλίου εντός Οκτωβρίου. Περαιτέρω προωθείται η απόκτηση 

συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που θα αναβαθμίσει πλήρως την 

υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση  δικαστικών υποθέσεων καθώς και την 

επιμέρους λειτουργία όλων των Δικαστηρίων (συνολικού προϋπολογισμού  

€13 εκ.) καθώς και η έναρξη λειτουργίας Γραφείου Δικαστικής Επιμόρφωσης 

και Μεταρρύθμισης. 

 

 Στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνεται 

η αγορά συστήματος Ηλεκτρονικών Υπογραφών και Ηλεκτρονικής 

Αυθεντικοποίησης, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από την Εσθονία. 

Περιλαμβάνεται επίσης η απόκτηση Ολοκληρωμένου Μηχανογραφικού 

Συστήματος για το Τμήμα Φορολογίας (προϋπολογιζόμενης δαπάνης €35 εκ.), 

η απόκτηση Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) που θα 

καλύψει τη μετάβαση του προϋπολογισμού στη βάση προγραμμάτων και τις 

λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Προϋπολογισμού, Μισθολογίου, 

Συντάξεων και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης €40 εκ.) καθώς και η επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης 

Πληροφοριών, του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου και της 

Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου ΑΡΙΑΔΝΗ (προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

€11 εκ.) 

 

 Με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση νέων 

τομέων οικονομικής δραστηριότητας  προωθείται και εφαρμόζεται με τον 

προϋπολογισμό του 2018 το Σχέδιο της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας για 

προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Το 

Σχέδιο κινήτρων θα αποτελείται από ένα συνδυασμό χορηγιών και 

φορολογικών κινήτρων και αναμένεται ότι θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού 

Συμβουλίου εντός Οκτωβρίου.  

 

 Προωθείται, επίσης, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του περί Χαρτοσήμων 

Νόμου, με μείωση των συναλλαγών που θα επιβαρύνονται με την υποχρέωση 

για την καταβολή του τέλους χαρτοσήμων. Η νέα νομοθεσία, θα  βασίζεται σε 

ένα νέο απλοποιημένο πλαίσιο επιβολής του σχετικού τέλους επικεντρωμένο 

σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών / εγγράφων επιτυγχάνοντας 

παράλληλα μείωση του διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, η 

νέα νομοθεσία θα υιοθετεί την καταβολή του σχετικού φόρου χαρτοσήμων με 

ηλεκτρονικά μέσα ακολουθώντας το εκσυγχρονιστικό πλαίσιο καταβολής των 

φορολογιών στο δημόσιο που ήδη εφαρμόζεται. Προβλέπεται ότι τα τέλη θα 



 

3 

 

μειωθούν κατά €10-12εκ. Τα σχετικά νομοσχέδια θα προωθηθούν προς 

ψήφιση με σκοπό την έναρξη ισχύος του από 1/1/2018. 

 

 Προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών 

υποδομών και της διασύνδεσης της έρευνας και καινοτομίας των κρατικών 

τριτοβάθμιων ιδρυμάτων με την εμπορευσιμότητα των επινοήσεων τους 

δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

υψηλής προστιθέμενης αξίας αυξάνοντας παράλληλα το δυνητικό ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας.   

 

 Μετά από σχεδόν μια δεκαετία περιλήφθηκαν πρόνοιες για  μεγάλα οδικά έργα 

και συγκεκριμένα η Α’ Φάση του Περιμετρικού Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας, 

η Ά Φάση του Αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Σαϊτά και η Α’ Φάση του Δρόμου 

Πάφου - Πόλης (στη βάση νέου σχεδιασμού).  

 

 Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται επίσης πρόνοιες για το νέο Αρχαιολογικό 

Μουσείο και το νέο κτήριο της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Λευκωσία, το 

νέο Κρατικό Χημείο, το νέο Γήπεδο Λεμεσού, την Τεχνική Σχολή Αγίου 

Λαζάρου Λάρνακας, έργα ενεργειακής υποδομής στο Βασιλικό, έργα 

αναβάθμισης Αστικών Κέντρων και άλλα ώριμα αναπτυξιακά έργα που έχουν 

τροχοδρομηθεί για όλες τις επαρχίες περιλαμβανομένων και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 

 Γίνεται πρόβλεψη για τη σύσταση Ταμείου Προνοίας για τους 

νεοεισερχόμενους δημοσίους υπαλλήλους που δεν καλύπτονται από σχέδιο 

σύνταξης και για πρόσθετη αναπλήρωση της απώλειας των συνταξιοδοτικών 

δικαιωμάτων των μελών Ταμείων Προνοίας που οι καταθέσεις τους έχουν 

απομειωθεί.  
 

 Προωθείται εκσυγχρονισμός της διαδικασίας αναγνώρισης και ελέγχου των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία θα ονομάζονται Ιδιωτικοί Οργανισμοί 

Κοινής Ωφελείας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βοηθήσει ώστε να υπάρχουν 

ενιαίες, ομοιόμορφες, ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες πιστοποίησης 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και θα παρέχει την ευχέρεια στις αρμόδιες αρχές 

να ασκούν αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο στα εγκεκριμένα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα ώστε να διαπιστώνεται εάν λειτουργούν βάσει των 

αποδεκτών πλαισίων. 

 
II. Μακροοικονομικές Εξελίξεις 2017 

 
Διεθνείς Οικονομικές Εξελίξεις  
 
7.      Σύμφωνα με τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
παγκόσμιος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί και να 
κυμανθεί στο 3.7% το 2017. Σημειώνεται ταυτόχρονα όμως ότι, η παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη θεωρείται εύθραυστη, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής 
αστάθειας σε διεθνές επίπεδο, της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου για έξοδο 
από την Ε.Ε., καθώς και από τις προθέσεις της νέας Κυβέρνησης των Ηνωμένων 
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Πολιτειών Αμερικής για επιβολή προστατευτικών μέτρων, ιδιαίτερα στις εμπορικές 
συναλλαγές.  
 
8. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2017 αναμένεται να 
κυμανθεί στο 1.9%, όπως και το 2016. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να 
παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης στην Ε.Ε., υποστηριζόμενη από τη συνεχή 
βελτίωση της απασχόλησης και την ονομαστική αύξηση των μισθών. Ωστόσο, η 
αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού αναμένεται να περιορίσει την αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών, με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί σε κάποιο βαθμό η 
ιδιωτική κατανάλωση. Οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται αλλά 
όχι σε μεγάλο βαθμό, υποστηριζόμενες από το πολύ χαμηλό κόστος 
χρηματοδότησης και την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η 
οικονομική ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να παραμείνει στο 1.8% 
όπως και το 2016. Η Ρωσική οικονομία προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 1.2% το 
2017, παρουσιάζοντας σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το 2016 (-0.6%). 
 
Εξελίξεις στην Ευρωζώνη 
 
9. Στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2017 αναμένεται να κυμανθεί στο 
1.7%, οριακά χαμηλότερος από το 2016 που ανήλθε στο 1.8%. Η ανεργία για το 
2017 αναμένεται να μειωθεί στο 9.4%, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με το 
2016 που έφθασε το 10.0%. Τα ποσοστά ανεργίας διαφέρουν σημαντικά στις 
ηλικιακές ομάδες, στη διάρκεια της ανεργίας καθώς και στη γεωγραφική περιοχή. 
Ψηλή ανεργία παρουσιάζεται στους νέους χωρίς ιδιαίτερα ακαδημαϊκά  προσόντα 
καθώς και σε ορισμένους τομείς όπως είναι η οικοδομική βιομηχανία. Η αργή μείωση 
της ανεργίας αντανακλά από τη μία τη σταδιακή ανάκαμψη, αλλά από την άλλη την 
υψηλότερη επικράτηση της διαρθρωτικής ανεργίας σε σχέση με την περίοδο πριν την 
κρίση. Ο ρυθμός πληθωρισμού στη Ευρωζώνη για το 2017 αναμένεται να ανέλθει 
στο 1.6%, παρουσιάζοντας σημαντική επιτάχυνση σε σχέση με το 0.2% το 2016.  
 
 
Εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία 2017 
 
10. O ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας το 2017 αναμένεται να 
παρουσιάσει επιτάχυνση και να κυμανθεί γύρω στο 3.6%. Η συνεχιζόμενη βελτίωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος, κυρίως λόγω της αύξησης στην απασχόληση, 
αναμένεται να συνεχίσει να διατηρεί την ιδιωτική κατανάλωση σε σχετικά υψηλά 
επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση στην εξυπηρέτηση των δανειακών 
υποχρεώσεων, δύναται να έχει, σε κάποιο βαθμό, κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στο 
διαθέσιμο εισόδημα. Οι προοπτικές στον τομέα των επαγγελματικών και ναυτιλιακών 
υπηρεσιών αναμένονται να συνεχίσουν να είναι θετικές. Επίσης, όσον αφορά τον 
τομέα του τουρισμού, όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία μέχρι σήμερα, το 2017 θα 
αποτελέσει χρονιά ρεκόρ σε σχέση με τον αριθμό αφίξεων. Όπως και το 2016, 
καθοριστικές για την πορεία της κυπριακής οικονομίας το 2017 θα συνεχίσουν να 
είναι οι εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και ειδικά το πολύ υψηλό ποσοστό των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου των 
τραπεζών. Το εξωτερικό περιβάλλον και ειδικά η ρύθμιση της σχέσης του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την Ε.Ε. ενδεχόμενα να επηρεάσει την κυπριακή οικονομία.  
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11. Για το 2017, ο πληθωρισμός αναμένεται να καταστεί θετικός και να αυξηθεί 
γύρω στο 1.1%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αλλά και της 
αυξημένης ζήτησης. 
 
12. Η αγορά εργασίας στην Κύπρο, παρουσιάζει τάσεις εξομάλυνσης, κυρίως ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής ανάκαμψης. Το ποσοστό ανεργίας το 2017 αναμένεται 
να σημειώσει περαιτέρω πτώση και να κυμανθεί γύρω στο 11% του εργατικού 
δυναμικού. 
 

III. Δημοσιονομικές Εξελίξεις Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017   
 
13. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου του 2017 
ήταν πλεονασματικό φθάνοντας τα €62.5 εκ., δηλαδή 0.3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 
σύγκριση με έλλειμμα ύψους €42.4 εκ. κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 
προηγούμενου έτους, δηλαδή -0.2% ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
 
14. Κατά την υπό αναφορά περίοδο, τα δημόσια έσοδα ανήλθαν στα €3.349 εκ. σε 
σύγκριση με €3.107 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7.8%, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση εισπράξεων από φόρους στην παραγωγή και εισαγωγές της τάξης του 
12.7%, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και την 
αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης.  
 
15. Οι δημόσιες δαπάνες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στα €3,287 
εκ σε σχέση με €3,150 κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου χρόνου, 
παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 4.3%.   
 
16. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το πλεόνασμα του πρωτογενούς ισοζυγίου 
ανήλθε στα €288 εκ. κατά την υπό αναφορά περίοδο, σε σύγκριση με πλεόνασμα 
ύψους €177 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.  
 
17. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, 
εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2017 θα είναι πλεονασματικό και θα 
κυμανθεί γύρω στο 0.9% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 0.4% τον 
προηγούμενο χρόνο. Το πρωτογενές ισοζύγιο εκτιμάται να είναι θετικό της τάξης του 
3.5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 3% κατά το 2016. 
 
18. Το δημόσιο χρέος για το 2017 εκτιμάται να μειωθεί στο 103% του ΑΕΠ σε 
σύγκριση με ποσοστό ύψους 107.8% το τέλος του προηγούμενου χρόνου. 
 

IV. Μεσοπρόθεσμες  Προοπτικές της  Κυπριακής Οικονομίας 2018 – 2020 
 
19. Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της 
κυπριακής οικονομίας μεσοπρόθεσμα αναμένεται να παραμείνουν ευοίωνες. Με την 
περαιτέρω εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και τη βελτίωση στη διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ανάπτυξη αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά 
επίπεδα. Το βελτιωμένο μακροοικονομικό περιβάλλον αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται κλειδί για την 
κυπριακή οικονομία. Επιπρόσθετα, η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να 
συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη, μέσω αυξημένων δαπανών για δημόσιες 
επενδύσεις.  
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20. Η εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να 
συνεχίσει κοντά στα θετικά επίπεδα του 2016-2017, ενώ η ανεργία προβλέπεται να 
συνεχίσει την καθοδική της πορεία. Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τις θετικές 
προσδοκίες όσον αφορά τις επενδυτικές προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα 
των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, δημιουργούν θετικές προοπτικές 
για την κυπριακή οικονομία. 
 
21. Επίσης, αναμένονται σημαντικές ξένες επενδύσεις, κυρίως για εμπλουτιστικές 
εργασίες στον τομέα του τουρισμού (μαρίνα Αγίας Νάπας και Καζίνο), της 
εκπαίδευσης και έρευνας (υποδομές Πανεπιστημίου Κύπρου και Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής), των μεταφορών (διαχείριση λιμανιού Λεμεσού από 
στρατηγικούς επενδυτές, λιμάνι Λάρνακας) και της ενέργειας (καινοτόμες υποδομές 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειες για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων).  
 
22. Από πλευράς πραγματικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό 
μακροοικονομικό σενάριο, το 2018 ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει 
γύρω στο 3%, ενώ για τα έτη 2019 και 2020 αναμένεται να κυμανθεί στο 2.7%. 
 
23. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της οικονομίας, ο ρυθμός πληθωρισμού (ΔΤΚ) 
για το 2018 προβλέπεται να κυμανθεί στο 1.0%, ενώ για τα έτη 2019 και 2020 
προβλέπεται να ανέλθει στο 1.5% και 2.0% αντίστοιχα.  

 
 
24. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί γύρω στο 9.5% για το 2018, 
ακολούθως για το 2019 να περιορισθεί στο 8.0% και το 2020 να μειωθεί περαιτέρω 
στο 6.5%. 
 

V. Ανάλυση Κινδύνων  
 
25. Παρ’ όλα τα πιο πάνω, ελλοχεύουν δυνητικοί κίνδυνοι αποσταθεροποίησης 
της κυπριακής οικονομίας τόσο από το εσωτερικό περιβάλλον όσο και από το 
εξωτερικό. 
 
26.  Από πλευράς εσωτερικού περιβάλλοντος, αρνητικές επιπτώσεις στην 
οικονομία δύναται να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:  
 

 Από τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας 
λόγω του ακόμα πολύ ψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Τυχόν αποσταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα αναμένεται να επηρεάσει 
αρνητικά την κυπριακή οικονομία μέσω του περιορισμού στην παραχώρηση 
πιστώσεων στην οικονομία.  
 

 Από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δύναται να προκύψουν από δικαστικές 
υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Δικαιοσύνης τόσο στο εξωτερικό όσο 
και στο εσωτερικό και αφορούν υποθέσεις σε σχέση με αποφάσεις της Αρχής 
Εξυγίανσης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων καθώς και αποφάσεις της 
πολιτείας στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

 

 Από επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας ή χαλάρωση της 
δημοσιονομικής πολιτικής.  
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 Από ενδεχόμενες υποχρεώσεις που πηγάζουν από κρατικές εγγυήσεις που 
παραχώρησε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια προς κρατικές εταιρείες, 
κρατικούς Οργανισμούς και Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 

 Από αρνητικές οικονομικές επιδόσεις των οντοτήτων δημοσίου δικαίου, των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα. 
 

27. Καταγράφονται, επίσης, δυνητικοί εξωτερικοί κίνδυνοι. Το οικονομικό 
περιβάλλον στις Η.Π.Α., Ε.Ε και ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι σχετικά ασταθές με 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία. Επίσης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
στη γύρω περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου περιλαμβανομένου και του 
μεταναστευτικού προβλήματος, προκαλούν αβεβαιότητα για την πορεία των 
οικονομιών των χωρών μελών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Κύπρου.  
 
28. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, τυχόν προβληματική έξοδος του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ε.Ε αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία του 
Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πιθανές προεκτάσεις 
στην κυπριακή οικονομία (αποδυνάμωση της στερλίνας έναντι ευρώ, μείωση 
επενδύσεων από Η.Β και αύξηση κόστους δανεισμού για το κράτος). 
 
29. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι αναλύονται λεπτομερώς σε σχετική έκθεση που 
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι.  
 

VI. Δημοσιονομικοί Στόχοι Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής 
2018-2020      

 
30. Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος που έχει καθορισθεί στα πλαίσια 
του Προγράμματος Σταθερότητας είναι ισοσκελισμένο δημοσιονομικό ισοζύγιο σε 
διαρθρωτικούς όρους (κυκλικά προσαρμοσμένο ισοζύγιο εξαιρουμένων προσωρινών 
παραγόντων στο σκέλος των εσόδων και δαπανών). Ως εκ τούτου λαμβανομένων 
υπόψη των μακροοικονομικών προβλέψεων, οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν 
τεθεί για το δημοσιονομικό ισοζύγιο είναι η επίτευξη πλεονασματικού ισοζυγίου για τα 
έτη 2019 και 2020 της τάξης του  1% και 1,1% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Οι πιο πάνω 
δημοσιονομικοί στόχοι επιτρέπουν την επίτευξη του Μεσοπρόθεσμου 
Δημοσιονομικού Στόχου μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.   
 
31. Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2018, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις,  
προβλέπεται να είναι πλεονασματικό της τάξης του 1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε 
σύγκριση με την εκτίμηση για πλεόνασμα ύψους 0,9% για το 2017.  
 
32. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, τα δημόσια έσοδα για το 2018 θα ανέλθουν 
στα €7,724 εκ. σε σύγκριση με €7,468 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 
3.4%, αντικατοπτρίζοντας την αναμενόμενη συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού 
περιβάλλοντος.  
 
33. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από την κατηγορία "φορολόγηση του εισοδήματος 
και της περιουσίας" για το 2018, αναμένεται να ανέλθουν στα €1,758 εκ. σε σύγκριση 
με €1,702 εκ. κατά τον προηγούμενο χρόνο, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της 
τάξης του 3.3%.  
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34. Τα έσοδα από την κατηγορία "φόροι παραγωγής και εισαγωγής" αναμένεται 
να παρουσιάσουν θετική μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο της τάξης 
του 3,6% και να φθάσουν στα €3,122 εκ. περίπου σε σύγκριση με €3,014 εκ. το 2017 
λόγω αύξησης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος που αναμένεται να 
συνεχίσουν να επιδρούν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση παρά τη μείωση που θα 
επέλθει στα τέλη χαρτοσήμου κατά €10 έως €12 εκ λόγω εκσυγχρονισμού και 
απλοποίησης του περί Χαρτοσήμων Νόμου (Ν.19/1963).  
 
35. Οι συνεισφορές στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προβλέπεται να 
αυξηθούν στα €1,754 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €1,663 εκ. τον προηγούμενο χρόνο 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5.5% αντικατοπτρίζοντας τις αναμενόμενες 
θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.  
 
36. Τα άλλα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν στα €899 εκ. το 2018 σε σύγκριση 
με €887 εκ. τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,3% 
κυρίως λόγω επιτάχυνσης/ ωρίμανσης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και κατ’ 
επέκταση μεγαλύτερης απορρόφησης κοινοτικών πόρων και των εσόδων από την 
ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δραστηριοτήτων του λιμανιού της Λεμεσού.      
 
37. Όσον αφορά τις συνολικές δημόσιες δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 
προβλέπεται ότι το 2018 θα αυξηθούν στα €7,535 εκ. σε σύγκριση με €7,291 εκ. κατά 
το 2017, σημειώνοντας θετική μεταβολή ύψους 3.4%.  
 
38. Αναλυτικότερα, οι απολαβές προσωπικού προβλέπεται να αυξηθούν κατά το 
2018 και να ανέλθουν στα €2,404 εκ. από τα €2,349 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση ύψους 2.4%. 
 
39. Οι κοινωνικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν στα €2,671 εκ. το 2018 σε 
σύγκριση με €2,624 εκ. τον προηγούμενο χρόνο σημειώνοντας αύξηση ύψους 2.2% 
λόγω κυρίως αύξησης των δικαιούχων για σύνταξη. Σημειώνεται ότι στις εκτιμήσεις 
λαμβάνεται επίσης υπόψη και η αναμενόμενη περαιτέρω μείωση των δαπανών τόσο 
για ανεργιακό επίδομα, όσο και για πληρωμές για πλεονάζων προσωπικό, εφόσον η 
αγορά εργασίας σταδιακά ομαλοποιείται. 
 
40. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν στα €536 εκ. το 2018 
σε σύγκριση με €515 εκ τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 
του 2,8%.     

 
VII. Συστάσεις Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών  - Συμμόρφωση Κύπρου 

με τις απαιτήσεις του Προληπτικού Σκέλους του ΣΣΑ 
 
41.   Σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), η Κύπρος υπόκειται στο προληπτικό σκέλος εποπτείας του 
ΣΣΑ, το οποίο διέπεται από κανόνες που ισχύουν για χώρες που δε βρίσκονται σε 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), καθώς το Συμβούλιο (ECOFIN) με 
απόφασή του τον Ιούνιο 2016 έχει τερματίσει τη Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος για την Κύπρο. 
 
42. Οι βασικοί δείκτες του προληπτικού σκέλους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επιβλέπει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το ΣΣΑ είναι: (α) σε 
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σχέση με τον εθνικό μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο (ΜΔΣ) και (β) σε σχέση με 
το ρυθμό αύξησης των δημοσίων δαπανών (κανόνας των δαπανών).  
 
43. Ο δείκτης του ΜΔΣ είναι το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο, δηλαδή το 
δημοσιονομικό ισοζύγιο διορθωμένο ως προς τον οικονομικό κύκλο και τα έκτακτα 
και λοιπά προσωρινά μέτρα. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας που υποβλήθηκε στην 
Επιτροπή τον Απρίλιο του 2017, ο ΜΔΣ της Κύπρου καθορίστηκε στο 0% του ΑΕΠ, 
δηλαδή το διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο να είναι ισοσκελισμένο. Σύμφωνα με 
τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, ο στόχος του ΜΔΣ 
προβλέπεται να ικανοποιείται τόσο το 2017 όσο και το 2018. Συγκεκριμένα, το 
διαρθρωτικό δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2017 υπολογίζεται να είναι πλεονασματικό 
και να φθάσει στο 0.7% του ΑΕΠ, ενώ το 2018 προβλέπεται να περιοριστεί στο 0.2% 
του ΑΕΠ. 
 
44. Ο κανόνας των δαπανών καθορίζει το ρυθμό αύξησης των δημοσίων 
δαπανών οι οποίες περιορίζονται από το μεσοπρόθεσμο δυνητικό ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης μιας χώρας, ή κάτω από αυτόν, ανάλογα με τη θέση της χώρας σε σχέση 
με το ΜΔΣ. 
 
45. Για κράτη μέλη που έχουν πετύχει το ΜΔΣ, όπως η Κύπρος, ο ρυθμός 
αύξησης των δημοσίων δαπανών δεν πρέπει να υπερβαίνει το μεσοπρόθεσμο 
δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας τους. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, η 
αύξηση των δημόσιων δαπανών πέραν του δείκτη αναφοράς πρέπει να συνοδεύεται 
από αντισταθμιστικά μέτρα  στο σκέλος των δημοσίων εσόδων.  
 
46. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εαρινές Προβλέψεις της τον Απρίλιο του 2017, 
εκτιμά ότι για το 2017 ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων δαπανών βρίσκεται μέσα στα 
επιτρεπόμενα όρια του κανόνα, οπόταν η Κύπρος συμμορφώνεται με τους κανόνες 
του ΣΣΑ. Για το 2018,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι, ο ρυθμός αύξησης 
των δημοσίων δαπανών θα υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο οπόταν θα υπάρχει 
κίνδυνος απόκλισης από το ΜΔΣ.  
 
47. Δεδομένων αυτών των προβλέψεων, η συνολική ανάλυση των δυο δεικτών 
καθιστά αναγκαία την αυστηρή τήρηση των ορίων δαπανών όπως αυτά έχουν 
καθοριστεί.  
 
 

VIII. Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ)  2018-2020 
 
48. Σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) (Οδηγία 
2011/85/ΕΕ της 8ης Νοεμβρίου 2011) η οποία ενσωματώθηκε στο "Νόμο που 
προνοεί περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου" 
(Ν20(Ι)/2014), τα κράτη μέλη πέραν του ετησίου κρατικού προϋπολογισμού 
ετοιμάζουν και ΜΔΠ στο οποίο περιλαμβάνουν τους δημοσιονομικούς τους 
σχεδιασμούς για την επόμενη τριετία.  
 
49. Ως  εκ τούτου, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2019 υπολογίζονται να 
ανέλθουν στα €8,064 εκ και το 2020 στα €8,315 εκ, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση 
ύψους 4.4% και 3.1% αντίστοιχα, ως ακολούθως: 
 
 



 

10 

 

Έσοδα κατά Οικονομική Δραστηριότητα 

Πραγμ.

2016

Αναθ.

2017

%

Μεταβ.

Εκτίμ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

1 2 2:1 3 3:2 4 4:3 5 5:4

Σύνολο Εσόδων Γενικής Κυβέρνησης 7,019.4 7,468.1 6.4 7,724.5 3.4 8,064.0 4.4 8,315.3 3.1

Φόροι στην παραγωγή και εισαγωγές 2,732.8 3,013.6 10.3 3,121.7 3.6 3,243.4 3.9 3,386.5 4.4

Τρέχοντες φόροι στο εισόδημα-πλούτο 1,755.2 1,702.1 -3.0 1,757.7 3.3 1,829.0 4.1 1,896.5 3.7

Φόροι κεφαλαίου 0.1 0.7 600.0 0.0 -100.0 0.0 - 0.0 -

Κοινωνικές εισφορές 1,537.5 1,662.9 8.2 1,754.2 5.5 1,969.0 12.2 2,076.6 5.5

Εισόδημα περιουσίας 190.5 201.4 5.7 192.0 -4.7 192.0 0.0 157.5 -18.0

Άλλα έσοδα 803.3 887.5 10.5 898.9 1.3 830.6 -7.6 798.2 -3.9  

50. Οι προβλεπόμενες δαπάνες, για τα έτη 2019 και 2020, υπολογίζονται να 
ανέλθουν στα €7,865 εκ. και €8,091 εκ. παρουσιάζουν δηλαδή ετήσια αύξηση ύψους 
4.4% και 2.9% αντίστοιχα ως ακολούθως: 
 
  Δαπάνες κατά Οικονομική Δραστηριότητα 

Πραγμ.

2016

Αναθ.

2017

%

Μεταβ.

Εκτίμ.

2018

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2019

%

Μεταβ.

Πρόβλ.

2020

%

Μεταβ.

εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. €

1 2 2:1 3 3:2 4 4:3 5 5:4

Σύνολο Εξόδων Γενικής Κυβέρνησης 6,955.0 7,290.7 4.8 7,535.4 3.4 7,865.2 4.4 8,090.9 2.9

Ενδιάμεση κατανάλωση 645.5 712.7 10.4 755.2 6.0 771.5 2.2 791.9 2.6

Απολαβές προσωπικού 2,256.0 2,349.2 4.1 2,404.5 2.4 2,475.1 2.9 2,537.2 2.5

Κοινωνικές παροχές 2,563.2 2,624.2 2.4 2,670.8 1.8 2,728.9 2.2 2,795.3 2.4

Τόκοι πληρωτέοι 464.7 473.1 1.8 544.6 15.1 575.6 5.7 582.5 1.2

Επιδοτήσεις 97.2 95.0 -2.3 95.0 0.0 95.0 0.0 95.0 0.0

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου 447.2 515.1 15.2 535.7 4.0 637.1 18.9 682.6 7.1

Άλλα έξοδα 481.2 521.4 8.3 529.7 1.6 582.0 9.9 606.4 4.2  

51. Με βάση τα πιο πάνω, και χωρίς διαφοροποίηση της υφιστάμενης 
δημοσιονομικής πολιτικής, προβλέπεται ότι, το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2019, θα 
είναι πλεονασματικό της τάξης του 1% του ΑΕΠ ενώ το 2020 το δημοσιονομικό 
ισοζύγιο προβλέπεται να είναι επίσης θετικό και να ανέλθει στο 1,1% του ΑΕΠ. Το 
πρωτογενές ισοζύγιο προβλέπεται επίσης θετικό της τάξης του 3,8% του ΑΕΠ, τόσο 
για το έτος 2019 όσο και για το έτος 2020. 
 

IX. Κρατικός Προϋπολογισμός Δαπανών 2018  
 
52. Οι πρωτογενείς δαπάνες του Προϋπολογισμού του 2018 της Κεντρικής 
Κυβέρνησης ανέρχονται στα €6,049 εκ. σε σύγκριση με €6,148 εκ. τον προηγούμενο 
χρόνο, δηλαδή παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 1.6%. Ο λόγος της μείωσης των 
πρωτογενών δαπανών είναι η περίληψη  της  επιστροφής των φόρων και δασμών. 
Συγκεκριμένα οι επιστροφές φόρων και δασμών θα διενεργούνται πλέον συμφώνα με 
τα άρθρα 92-94 των δημοσιονομικών και λογιστικών οδηγιών με επιβάρυνση των 
αντίστοιχων υποομάδων εσόδων φόρων και δασμών για μεγαλύτερη ευελιξία και 
διαφάνεια. Σε περίπτωση που οι πρόνοιες για επιστροφές φόρων και δασμών 
συνέχιζαν να περιλαμβάνονται στις δαπάνες, τότε οι πρωτογενείς δαπάνες του 
προϋπολογισμού του 2018 θα ανέρχονταν στα €6.300εκ. παρουσιάζοντας άυξηση 
ύψους 2.5%. 
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53. Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών περιλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών υποχρεώσεων ανέρχεται στα €7,536 εκ. σε σύγκριση με 
προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €7,137 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας δηλαδή 
αύξηση της τάξης του 5.6%. 
 
54. Δαπάνες προσωπικού: Για το 2018 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 2.4% 
σε σχέση με το 2017 και να ανέλθουν στα €2,623 εκ. σε σύγκριση με €2,562 εκ. 
περιλαμβανομένων των Συντάξεων και των Φιλοδωρημάτων λόγω της αναμενόμενης 
καταβολής της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων.  
 
55. Λειτουργικές δαπάνες: Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να μειωθούν 
κατά 24,3% το 2018 και να φτάσουν στα €829 εκ. σε σύγκριση με €1,094 εκ. το 2017. 
Η μείωση που παρουσιάζουν οι λειτουργικές δαπάνες οφείλεται κυρίως στην 
μεταφορά  της πρόνοιας για επιστροφές φόρων και δασμών ως αρνητικά έσοδα με 
χρέωση δηλαδή των αντίστοιχων υποομάδων εσόδων φόρων και δασμών συμφώνα 
με τα άρθρα 92-94 των δημοσιονομικών και λογιστικών οδηγιών για μεγαλύτερη 
ευελιξία και διαφάνεια καθώς και στις μειωμένες πιστώσεις για την αγορά ύδατος. 
Στην περίπτωση που οι πρόνοιες για τις επιστροφές φόρων και δασμών συνέχιζαν 
να περιλαμβάνονται στις λειτουργικές δαπάνες τότε οι λειτουργικές δαπάνες θα 
παρουσίαζαν μείωση 1.5%.    
 
56. Μεταβιβαστικές πληρωμές: αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές 
παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το 2018 η πιο πάνω κατηγορία προβλέπεται να 
αυξηθεί κατά 3.5% και να φθάσει τα €1,990 εκ. σε σύγκριση με €1,922 εκ. το 2017. 
 
57. Κεφαλαιουχικές δαπάνες: αναμένεται να αυξηθούν το 2018 κατά 6,6% και 
να φθάσουν στα €607 εκ. σε σύγκριση με €569 εκ. το 2017 λόγω περίληψης νέων 
μεγάλων οδικών και άλλων έργων υποδομής και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα 
κυριότερα αναπτυξιακά έργα κατά Υπουργείο που περιλήφθηκαν στον 
προϋπολογισμό του 2018 και ΜΔΠ 2018-2020 παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. 
Σημειώνεται ότι, η πρόνοια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των οποίων 
διαχειριστική αρχή είναι η ΓΔ-ΕΠΣΑ, συνεχίζει να περιλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό 
κονδύλι της ΓΔ-ΕΠΣΑ, στο Κεφάλαιο Ανεξάρτητα Γραφεία, για μεγαλύτερη ευελιξία 
και για επίτευξη όσο το δυνατό μεγαλύτερης απορροφητικότητας ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. Για τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ταμείο Αλληλεγγύης, καθώς και διάφορα 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα, η πρόνοια περιλήφθηκε στα αρμόδια Υπουργεία. 
Ενδεικτική κατανομή του συγκεντρωτικού κονδυλίου της ΓΔ-ΕΠΣΑ κατά Υπουργείο 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
 
58. Εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους: Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου χρέους (τόκοι) προϋπολογίζονται για το 2018 να μειωθούν οριακά κατά 
0.7% και να φτάσουν στα €495 εκ. σε σύγκριση με €499 εκ. το 2017 λόγω μείωσης 
του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρόνου.  
 
Σχετικοί συγκριτικοί πίνακες με τους κυριότερους 
μακροοικονομικούς/δημοσιονομικούς δείκτες , ανάλυση εσόδων / δαπανών της 
Γενικής Κυβέρνησης (ΕΣΟΛ 2010),  ανάλυση εσόδων / δαπανών του 
προϋπολογισμού (Κυβέρνησης Κεντρικής) επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙV. 
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Κατανομή Δαπανών κατά Υπουργείο 
 
59. Η κατανομή των δαπανών έγινε αφού λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες 
πολιτικής της Κυβέρνησης όπως αντικατοπτρίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Πολιτικής 2018-20 που έχει υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο 
καθώς και οι δεσμεύσεις/υποχρεώσεις του κάθε Υπουργείου χωριστά. Επιπλέον 
αναφέρεται ότι, η συνολική οροφή δαπανών για το 2019 είναι δεσμευτική και η 
κατανομή κατά τομέα ενδεικτική ενώ η συνολική οροφή για το 2020 και η τομεακή 
κατανομή είναι ενδεικτικές. 
 
60. Αναλυτικά οι πρωτογενείς δαπάνες του  προσχεδίου του προϋπολογισμού 
κατά Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία έχουν ως ακολούθως:  

 
Πρωτογενείς Δαπάνες κατά Υπουργείο 2016 – 2020 

Πραγματικές 

Δαπάνες 2016                    

εκ

Εγκεκριμ. Προϋπολ. 

2017                                        

εκ

Προϋπολογισμός 

2018                                 

εκ

 Προϋπολογισμός 

(ΜΔΠ)  2019                      

εκ

Προϋπολογισμός 

(ΜΔΠ)  2020                       

εκ

01 Συνταγματικές Εξουσίες 56,8 66,4 74,1 78,4 71,0

02 Συνταγματικές Υπηρεσίες 41,9 24,8 25,5 25,7 26,0

03 Aνεξάρτητες Υπηρεσίες 9,1 14,2 22,7 24,8 25,0

11 Υπουργείο Άμυνας 286,6 351,8 352,0 357,0 357,0

12 Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 223,3 238,7 224,3 239,6 242,6

13 Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 250,0 282,7 294,6 295,0 309,2

14 Υπ. Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού 39,9 37,7 48,3 48,3 47,9

15 Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 960,1 913,8 929,5 937,0 939,1

16 Υπουργείο Εσωτερικών 446,2 501,4 510,0 515,4 514,6

17 Υπουργείο Εξωτερικών 69,1 78,6 82,7 84,5 84,2

18 Υπουργείο Οικονομικών 1.473,7 1.572,1 1.336,2 1.416,4 1.491,1

19 Ανεξάρτητα Γραφεία 51,2 241,7 242,1 248,7 247,8

20 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 959,6 994,5 1.042,0 1.045,5 1.050,4

21 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 246,5 269,6 284,0 293,7 293,7

22 Υπουργείο Υγείας 507,8 560,2 581,3 591,4 600,8

5.621,8 6.148,2 6.049,1 6.201,4 6.300,4ΣΥΝΟΛΟ 

Υπουργείο /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

 
 
61. Αναπτυξιακές Δαπάνες: (λειτουργικές – εκπαιδεύσεις, χορηγίες σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα) οι 
προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες το 2018 αναμένεται να αυξηθούν κατά 
1,1% και να φθάσουν στα €850 εκ. σε σύγκριση με €789 εκ. το 2017. Η κατανομή 
των αναπτυξιακών δαπανών κατά Υπουργείο παρουσιάζεται στον πίνακα πιο κάτω.  

 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 2016-2020 

01 Συνταγματικές Εξουσίες 0,5 5,6 13,8 146,0 18,2 32,0 10,1

02 Συνταγματικές Υπηρεσίες 0,2 0,0 0,0 7,5 0,0 -62,0 0,0

03 Aνεξάρτητες Υπηρεσίες 0,0 0,1 0,7 1.271,3 0,8 13,3 0,6

11 Υπουργείο Άμυνας 0,0 0,0 0,1 85,9 0,0 -66,2 0,0

12 Υπ. Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 37,1 35,0 45,3 29,3 52,4 15,7 49,8

13 Υπ. Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 9,2 19,3 17,6 -8,6 12,1 -31,6 17,4

14 Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 12,5 11,4 14,8 29,8 14,8 0,2 13,3

15 Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 27,2 12,7 14,1 11,2 11,9 -15,3 13,1

16 Υπουργείο Εσωτερικών 183,6 201,1 203,7 1,3 206,5 1,4 207,0

17 Υπουργείο Εξωτερικών 5,1 10,0 10,3 2,8 11,3 9,6 10,4

18 Υπουργείο Οικονομικών 14,7 65,9 64,6 -2,0 97,7 51,3 122,4

19 Ανεξάρτητα Γραφεία 24,2 205,8 208,1 1,1 208,0 -0,1 208,3

20 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 161,6 157,9 177,2 12,2 172,7 -2,6 163,4

21 Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 36,8 35,2 48,0 36,4 58,5 21,8 58,0

22 Υπουργείο Υγείας 10,9 28,8 31,5 9,2 34,5 9,6 34,9

523,6 788,9 849,8 1,1 899,4 5,8 908,7

Προϋπολογισμός 

(ΜΔΠ)  2020                       

εκ

Σύνολο

Υπουργείο /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

Πραγματικές 

Δαπάνες 2016                    

εκ

Εγκεκριμ. 

Προϋπολ. 2017                                        

εκ

Προϋπολογισμός 

2018                                 

εκ

 Προϋπολογισμός 

(ΜΔΠ)  2019                      

εκ

% μεταβ.

2018/2017

% μεταβ.

2019/2018
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X. Στρατηγικά Σχέδια Υπουργείων και Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων  
 
62. Οι μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση της Διαχείρισης των Δημοσίων 
Οικονομικών (ΔΔΟ) συνεχίστηκαν μέσα στο 2017 και θα συνεχιστούν και το 2018. 
Μέσα στη διετία αυτή θα ολοκληρωθούν πρόσθετα: 

 Η ανάπτυξη και ετοιμασία Εξαμηνιαίας Έκθεσης Υλοποίησης του Στρατηγικού 
Σχεδίου, που αφορά το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. 

 Η ετοιμασία Στρατηγικών Σχεδίων από τις ανεξάρτητες /συνταγματικές υπηρεσίες 
(Νομική Υπηρεσία, Ελεγκτική Υπηρεσία, Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως) καθώς 
και το Υπουργείο Άμυνας. 

 Η πιλοτική διαδικασία επισκόπησης δαπανών με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 
και την Υπηρεσία Εμπορίου. 

 Η νέα δομή και κατάρτιση του προϋπολογισμού κατά οικονομική ανάλυση και 
κατά δραστηριότητα με νέο Λογιστικό Σχέδιο (Chart of Accounts). 

 Το 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη συλλογή στοιχείων και 
τον καθορισμό της βάσης (baseline) δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη 
μέτρηση/σύγκριση των δεικτών επίδοσης και απόδοσης. Στη συνέχεια οι δείκτες 
θα περιληφθούν στα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων κατά την κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού 2019 και του ΜΔΠ 2019-2021. Με την ενσωμάτωση των 
δεικτών επίδοσης/απόδοσης, τα Στρατηγικά Σχέδια των Υπουργείων θα 
συμμορφώνονται με τη διάταξη του Άρθρου 53 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης 
και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Νόμος 20(Ι)/2014). 

 
63. Όλα τα Υπουργεία (εκτός του Υπουργείου Άμυνας) και δύο ανεξάρτητα 
γραφεία, το Γενικό Λογιστήριο και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, ετοίμασαν για τρίτη συνεχή χρονιά Στρατηγικά Σχέδια 
και προϋπολογισμό στη βάση δραστηριοτήτων παράλληλα με τον παραδοσιακό 
προϋπολογισμό. Οι δραστηριότητες όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί στα 
Στρατηγικά Σχέδια έχουν κοστολογηθεί βάσει του προσχεδίου του Προϋπολογισμού 
όπως αυτός υποβλήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών αρχές Αυγούστου. Τα 
Στρατηγικά Σχέδια παρουσιάζονται στο Παράρτημα V. Στα Στρατηγικά Σχέδια των 
Υπουργείων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 

 Αποστολή  

 Όραμα 

 Αξίες  

 Στρατηγικοί Στόχοι 

 Στόχοι και Δραστηριότητες των Τμημάτων/Διευθύνσεων  

 Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης 

 Κοστολόγηση σε πιλοτική βάση των Στόχων και Δραστηριοτήτων 
(Προϋπολογισμός Δραστηριοτήτων). 

 
XI. Διαδικασία αξιολόγησης δημοσίων επενδυτικών έργων  

           για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό  
 
64. Κατά την ετοιμασία του προϋπολογισμού του 2018 και ΜΔΠ 2018-2020 
ξεκίνησε η αξιολόγηση των αναπτυξιακών έργων βάση των Άρθρων 82-89 του περί 
Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των Οδηγιών για 
την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσιών Επενδυτικών Έργων που εγκρίθηκαν από 
το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2015. Η πλήρης εφαρμογή των Άρθρων 82-
89 του υπό αναφορά Νόμου θα υλοποιηθεί με την ετοιμασία του κρατικού 
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προϋπολογισμού 2019 και ΜΔΠ 2019-2021. Για την ένταξη αναπτυξιακών έργων 
στον εν λόγω Προϋπολογισμό, θα ισχύουν τα πιο κάτω:   
 

i. για έργα με κεφαλαιουχικό κόστος άνω των €0.5 εκ και χαμηλότερο των 
€5,0 εκ., θα είναι εφικτή η συμπερίληψη σχετικής πρόνοιας στον 
προϋπολογισμό για έναρξη της υλοποίησης τους νοούμενου ότι (α) έχουν 
ετοιμαστεί και αξιολογηθεί σχετικά Σημειώματα Έργων (PCN)  και (β) δεν 
παραβιάζονται οι ανώτατες οροφές του Υπουργείου/ Υπηρεσίας. 

 
ii. για έργα με κεφαλαιουχικό κόστος €5,0 εκ. και άνω θα είναι εφικτή η 

συμπερίληψη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό για έναρξη 
της υλοποίησης τους νοουμένου ότι (α) έχουν ετοιμαστεί και αξιολογηθεί 
σχετικά Σημειώματα Έργων (β) έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο για την 
Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων και (γ) δεν 
παραβιάζονται οι ανώτατες οροφές του Υπουργείου/ Υπηρεσίας. 

 
65. Τα Υπουργεία θα πρέπει να συμπληρώνουν και να υποβάλουν στη ΓΔ ΕΠΣΑ 
και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιοδήποτε 
χρόνο επιθυμούν, τα Σημειώματα Έργου και τις Μελέτες Βιωσιμότητας (για έργα άνω 
των €5 εκ.), λαμβάνοντας όμως υπόψη και το χρόνο που απαιτείται για την 
αξιολόγηση τους.  

 
66. Για έργα κάτω από €500.000 ευρώ δεν θα χρειάζεται συμπλήρωση 
Σημειωμάτων Έργου, εκτός αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Υπουργό Οικονομικών.  
 

 
XII. Πολιτική Απασχόλησης και Επιδομάτων στον Δημόσιο και Ευρύτερο  

Δημόσιο Τομέα  
 
67. Το υπό αναφορά προσχέδιο του Προϋπολογισμού συνεχίζει να περιλαμβάνει 
μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης και των επιδομάτων / αποζημιώσεων 
/οικονομικών ωφελημάτων.  Αναφέρεται ότι η συνολική απασχόληση στον δημόσιο 
τομέα έχει μειωθεί στις 47.967 στις 30.6.2017 από 52.267 την 1.12.2012, 
εξαιρουμένων 3.000 περίπου Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) που έχουν 
αντικαταστήσει 3.400 περίπου κληρωτούς οπλίτες.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα:  

 

(α)   Μη παραχώρηση Γενικών Αυξήσεων ή άλλων άμεσων ή έμμεσων μισθολογικών  

αυξήσεων για το 2018 λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2017 έχει καταργηθεί η έκτακτη εισφορά που είχε 

επιβληθεί στις απολαβές των εργαζομένων το 2011, τόσο για τον ιδιωτικό όσο 

και για το δημόσιο τομέα. 

 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2017 παραχωρούνται κανονικά οι προσαυξήσεις, που 

είχαν ανασταλεί από το 2012, αλλά και οι μισθολογικές αναβαθμίσεις σε 

περίπτωση προαγωγών, που είχαν ανασταλεί από το 2013.  
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 Από την 1η Ιανουαρίου 2017 εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο της ΑΤΑ, 

που είχε ανασταλεί από το 2012 και το οποίο προνοεί παραχώρηση της ΑΤΑ 

στις περιπτώσεις αύξησης του σχετικού Δείκτη, αποφεύγοντας τη μείωση της 

ΑΤΑ όταν ο Δείκτης είναι αρνητικός, και συνεπώς αναμένεται ότι από την 1η 

Ιανουαρίου 2018 θα παραχωρηθεί ΑΤΑ. 

 

 Από την 1η Μαρτίου 2017 έχει υπάρξει μερική αναθεώρηση των μέτρων που 

αφορούν στα επιδόματα/αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα 

βάρδιας ή/και υπερωριακά.  

 
(β)  Συνέχιση της απαγόρευσης της πλήρωσης κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού 

(υπαλληλικές θέσεις) στη Γενική Κυβέρνηση και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 
Οι περιπτώσεις που δικαιολογούν εξαίρεση από την απαγόρευση, όπως και οι 
περιπτώσεις Προαγωγής ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής θα εξετάζονται 
σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών 
Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων 
του 2013 έως 2017. 

 
(γ)   Συνέχιση της απαγόρευσης της πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου 

για ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία για το 2018 και της μη αντικατάστασης  
υπαλλήλων που αποχωρούν από την υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, με νέες 
προσλήψεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου. Από την πιο πάνω 
απαγόρευση εξαιρούνται μόνο τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου με ιδιαίτερη 
έμφαση στον Τομέα  της Υγείας και της Παιδείας. Σημειώνεται ότι στον 
Προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται αύξηση της συνολικής απασχόλησης 
κατά 62 άτομα για να καλύψει τις ανάγκες διάφορων κατηγοριών προσωπικού 
στον τομέα της υγείας, ήτοι 25 Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης Τάξης, 20 Φροντιστές 
Υγείας, 10 Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος) και 7 
Τεχνολόγοι Νοσοκομειακού Εργαστηρίου 

 
(δ) Συνέχιση της παγοποίησης στις προσλήψεις ωρομίσθιου κυβερνητικού 

προσωπικού, και θέσπιση διαδικασίας για αποπαγοποίηση κενών θέσεων 
Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για τις περιπτώσεις όπου δικαιολογείται 
εξαίρεση.   

 
(ε)   Διατήρηση της απασχόλησης εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού για το 2018, 

στα ίδια επίπεδα με το 2017 και απαγόρευση της αντικατάστασης του εποχικού 
ωρομίσθιου προσωπικού που αποχωρεί με εξαίρεση τους ναυαγοσώστες των 
Επαρχιακών Διοικήσεων. 

 
(στ)  Συνέχιση και εφαρμογή της κινητικότητας εντός και μεταξύ των Υπουργείων 

αλλά και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  
 
(ζ)   Στον Προϋπολογισμό για το 2018 περιλαμβάνεται η μισθοδοτική αναβάθμιση του 

ιατρικού προσωπικού των κρατικών νοσηλευτηρίων και η δημιουργία θέσεων 
Φροντιστή, ενώ το 2019 θα αναβαθμιστεί το νοσηλευτικό προσωπικό.   

 
(η) Διατήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων, 

αποζημιώσεων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων, σύμφωνα με τις 
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Σημειώσεις 17 και 31 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του περί 
Προϋπολογισμού του 2017  Νόμου του 2016 και την αναθεώρηση των μέτρων 
που αφορούν στα επιδόματα/ αποζημιώσεις για απασχόληση με το σύστημα 
βάρδιας ή/και υπερωριακά, που εφαρμόζεται από την 1.3.2017. Το σύνολο των 
ρυθμίσεων για τα επιδόματα, αποζημιώσεις και άλλα οικονομικά ωφελήματα 
των κρατικών υπαλλήλων και του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού 
αναφορικά με το 2018 παρατίθεται στο Παράρτημα VΙ. 

 
(θ) Προτείνεται η δημιουργία 290 θέσεων και η κατάργηση 294 θέσεων. Αναλυτικά  

η δημιουργία και η κατάργηση των θέσεων παρουσιάζονται στο Παράρτημα 
VII.  

 
XIII. Νομοθετικές Ρυθμίσεις 

 
68. Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018 περιλήφθησαν οι ακόλουθες 

νέες νομοθετικές ρυθμίσεις:   
  
    (α)  Με τον Προϋπολογισμό του 2018 διαφοροποιείται ο τρόπος επιστροφής 

φόρων και δασμών. Οι επιστροφές φόρων και δασμών θα διενεργούνται 
πλέον συμφώνα με τα άρθρα 92-94 των δημοσιονομικών και λογιστικών 
οδηγιών με επιβάρυνση των αντίστοιχων υποομάδων εσόδων φόρων και 
δασμών για μεγαλύτερη ευελιξία, διαφάνεια και για αποφυγή καθυστερήσεων 
στις επιστροφές φόρων και δασμών προς τους φορολογούμενους. 

 
(β) Με βάση το Νόμο 123(Ι) του 2017 που προνοεί την ίδρυση Υφυπουργείου 

Ναυτιλίας δημιουργήθηκε στον Προϋπολογισμό νέο Κεφάλαιο 03.23  
«Υφυπουργείου Ναυτιλίας», με έναρξη ισχύος 1η Μαρτίου 2018. Παράλληλα, 
με δεδομένη τη νομοθετική πρόταση που εκκρεμεί στη Βουλή για δημιουργία 
Υφυπουργείου Τουρισμού και Υφυπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας έχει συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό συμβολική 
πρόνοια για την πιθανή δημιουργία τους μέσα στο 2018.  

 
(γ)   Με τον Προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται όπως ο αριθμός των θέσεων 

Γενικών Διευθυντών ανέλθει σε 13, για τα δέκα Υπουργεία (εκτός από το 

Υπουργείο Εξωτερικών), το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τα υπό ίδρυση 

Υφυπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού( με συμβολική πρόνοια). 

 Σημειώνεται ότι, από 1/3/2018 ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου 
Οικονομικών θα είναι και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης 

 
    (γ) Από 1.1.2018 τίθενται σε ισχύ οι κανονισμοί του περί Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 (Κανονισμοί 297 
του 2016, Επίσημη Εφημερίδα Παρ. ΙΙΙ (Ι) / 21.10.2016) στη βάση των 
οποίων περιλήφθηκαν οι πιο κάτω νέες νομοθετικές ρυθμίσεις: 

 

   Ο προϊστάμενος του οικονομικού φορέα όπως αυτός ορίζεται στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 2 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014  μπορεί να μεταφέρει και να 
δαπανήσει πιστώσεις για την κάλυψη ελλείμματος σε οποιαδήποτε άλλη 
ομάδα/υποομάδα δαπανών της ιδίας κατηγορίας του ίδιου κεφαλαίου χωρίς 
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την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών 
ενημερώνεται γραπτώς για την μεταφορά αυτή. 

 

    Με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να διενεργούνται 
μεταφορές πιστώσεων μεταξύ οικονομικών φορέων που υπάγονται στο 
ίδιο Υπουργείο ή/και Υφυπουργείο, καθώς και μεταξύ οικονομικών ετών. 
Μεταφορές πιστώσεων μεταξύ Υπουργείων ή/και Υφυπουργείων απαιτείται 
η εξουσιοδότηση της  Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 
    (ε)  Με τον Προϋπολογισμό του 2018 τίθεται σε ισχύ η παράγραφος (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 56 του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου όπου ο περί προϋπολογισμού Νόμος, 
δύναται να προσδιορίζει κανόνες για την υλοποίηση του και  περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και οποιοδήποτε πληροφορίες καθορίζει ο Υπουργός 
Οικονομικών. Κατά συνέπεια, σε Παράρτημα του Επεξηγηματικού 
Υπομνήματος του ετήσιου προϋπολογισμού θα καταγράφονται και θα 
δημοσιεύονται οι φορολογικές δαπάνες με έτος αναφοράς το 2014. Η έννοια 
της φορολογικής δαπάνης ορίζεται ως: «οι φορολογικές δαπάνες αφορούν 
ρυθμίσεις από τις οποίες προκαλείται άμεσα ή έμμεσα απώλεια φορολογικών 
εσόδων». 

 
   (στ)   Το άρθρο 21 του Νόμου αναδιατυπώθηκε κατά τρόπο που και η περί 

υπηρεσιακών οχημάτων νομοθεσία να τυγχάνει εφαρμογής από 
οργανισμούς τα έσοδα των οποίων προέρχονται σε ποσοστό ίσο ή πέρα του 
πενήντα τοις εκατόν από κρατική χορηγία. 

  
XIV. Διατακτικό 

 
69. Ο Υπουργός Οικονομικών ο οποίος θα παρουσιάσει τον Προϋπολογισμό για 
το 2018 και το ΜΔΠ 2018-2020, θα καλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο όπως:  
 
(α) εγκρίνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το έτος 2018 και το 

Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2018-2020 όπως παρουσιάζεται στις 
παραγράφους 52-61 της Πρότασης και να τον εξουσιοδοτήσει να τον 
καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφισή του σε Νόμο, 

 
(β)     εξουσιοδοτήσει τον  Υπουργό Οικονομικών όπως ταυτόχρονα με την κατάθεση 

του Προϋπολογισμού για το 2018 και του ΜΔΠ 2018 - 2020, να υποβάλει στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση και τα  Στρατηγικά Σχέδια των  
Υπουργείων, της ΓΔ ΕΠΣΑ και του Γενικού Λογιστηρίου που παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα V, 

 
(γ) εγκρίνει την πολιτική απασχόλησης και επιδομάτων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 67 καθώς και στο Παράρτημα VΙ της παρούσας πρότασης,  
 
(δ) εγκρίνει τις νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του 

Προϋπολογισμού και αναφέρονται στην παράγραφο 68, 
 
(ε)  εγκρίνει  τη   διαδικασία   αξιολόγησης   δημοσίων   επενδυτικών έργων  για 
           ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό όπως περιγράφεται στις παραγράφους 

64-66, 
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(στ)  εγκρίνει την έκθεση δημοσιονομικών κινδύνων που παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα Ι και να τον εξουσιοδοτήσει να  την καταθέσει στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για ενημέρωση, 

 
(ζ)    εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να διορθώσει τυχόν λάθη, 

παραλείψεις ή και ατέλειες πριν από την κατάθεση του Προϋπολογισμού στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, και 

 
(η) ζητήσει από τα Υπουργεία/Ανεξάρτητα Γραφεία και Υπηρεσίες να περιορίσουν 

τις δαπάνες και την ανάληψη δεσμεύσεων εντός των ανωτάτων οροφών που 
περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο.  

  

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 
11 Σεπτεμβρίου, 2017  
MT/MT 


