
 

   

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

2014 

Δημοσιονομικό 

Συμβούλιο 



 

 2 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

Λεωφόρος Στροβόλου 53, Μεσοπάτωμα Κτήριο VICTORY, 

2018, Στρόβολος 

Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλ. :  (+357) 22606627/666 

Τηλεομ.: (+357) 22606656 

Ηλ. Ταχυδ.: info@fiscalcouncil.gov.cy 

Ιστοσελίδα: www.fiscalcouncil.gov.cy 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy


 

 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Σελίδες 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 

Το ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 

Το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 5 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ και ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 6 

Οι ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 7 

Τα ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 9 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»:  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το  2015 13 

 

 

Με βάση τον Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο του 

2014, 

 «το Δημοσιονομικό Συμβούλιο υποβάλλει, το συντομότερο δυνατό, μετά τη λήξη του 

κάθε οικονομικού έτους, ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του, κατά τη 

διάρκεια του έτους, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ταυτόχρονα τη δημοσιεύει στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας». 

 

Η Ετήσια Έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνει και τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 

2014, εγκρίθηκε κατά τη συνεδρία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου στις 27 Φεβρουαρί-

ου 2015. 

 

 

 Δημήτρης Γεωργιάδης Μάριος Ζαχαριάδης Άλκης Λοϊζίδης 

 Πρόεδρος Μέλος Μέλος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δημιουργία ανεξάρτητων θεσμών για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας δημοσιονομικής σταθερό-

τητας πηγάζει από το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Ο ρόλος και η σημασία της δη-

μιουργίας αυτών των θεσμών έχει ταυτόχρονα αναδειχθεί μέσα από μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών 

συγγραμμάτων και εκθέσεων διεθνών οργανισμών, όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνερ-

γασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ),  το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και από εμπειρίες κρατών που 

εφάρμοσαν ανάλογους θεσμούς τις προηγούμενες δεκαετίες. 

Οι κύριοι στόχοι τους είναι: 

 Ο ανεξάρτητος έλεγχος της αξιοπιστίας των μακροοικονομικών προβλέψεων στις οποίες 

στηρίζεται η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τις αρμόδιες αρχές του κάθε 

κράτους. 

 Η ενδελεχής αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 Η ανάλυση καθώς και η αξιολόγηση των προβλέψεων της κυβέρνησης για τα δημόσια 

έσοδα και δαπάνες, και η επισήμανση των πιθανών κινδύνων αρνητικής απόκλισης από 

τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν καταγραφεί στον μεσοπρόθεσμο στρατηγικό σχε-

διασμό του κάθε κράτους.  

 Η αξιολόγηση κατά πόσο οι στρατηγικοί σχεδιασμοί του κάθε κράτους , αλλά και η εκτέλεση 

των προϋπολογισμών συνάδουν με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.  

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου  από τη 

σύσταση και το διορισμό των μελών του σώματος στις 10/06/2014, και καταγράφει,  μεταξύ άλλων, 

την αποστολή και τις δραστηριότητες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου  μέχρι  το τέλος του οικονο-

μικού έτους 2014. 

 

Δήλωση αποστολής 

Η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότη-

τας η οποία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα 

πάνω στον οποίο μπορεί να κτιστεί και να ευη-

μερήσει μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη οικονομία 

και οι πολίτες της. 
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Το ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο  («Συμβούλιο») συστάθηκε με βάση τον Περί της Δημοσιονομικής 

Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (N. 20(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το Φε-

βρουάριο του 2014.   

Τον Ιούνιο του 2014, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, προχώρησε στο διο-

ρισμό των τριών μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ένα μέλος εκτελεί χρέη Προέδρου, στη 

βάση πλήρους απασχόλησης και με αντιμισθία, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο.   

Η θητεία του μέλους που διορίζεται ως Πρόεδρος είναι για έξι έτη, ενώ για τα υπόλοιπα δύο μέ-

λη, η θητεία τους είναι στη βάση μερικής απασχόλησης για πέντε και τέσσερα έτη, αντίστοιχα.  

Το Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστο μία φορά το μήνα. Τα Μέλη του Συμβουλί-

ου δύναται να διορίζονται το μέγιστο για δύο συνεχόμενες θητείες. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας 

σχετικά με τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Συμβουλίου είναι διαθέσιμες 

στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου: 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/All/5F22DB4109F6FD48C2257DA8004020A5?OpenDocument. 

Το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ του ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία , «Το προσωπικό του Συμβουλίου αποτελείται από ολιγάριθμο προσω-

πικό, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία ούτε μεγαλύτερο από έξι άτομα».  

Το  Συμβούλιο στελεχώθηκε το Σεπτέμβριο του 2014 με αποστάσεις λειτουργών από άλλες Υπη-

ρεσίες /Τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας.  Για το σκοπό αυτό κυκλοφόρησαν προηγουμένως 

σχετικοί  εγκύκλιοι προς το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας για την εκδήλωση ενδιαφέρο-

ντος για απόσπαση.  Ακολούθως μετά από προσωπικές συνεντεύξεις , το  Συμβούλιο στελεχώθη-

κε  με δύο  λειτουργούς.  

Η ολοκλήρωση της  στελέχωσης του Συμβουλίου,  κρίθηκε σκόπιμο όπως μετατεθεί για το επόμε-

νο έτος μέχρι να διαμορφωθούν οι τελικές ανάγκες για προσωπικό. Για το σκοπό αυτό άρχισε, σε 

συνεργασία με το Τμήμα  Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,  η απαραίτητη διαδικασία για τη 

στελέχωση του Συμβουλίου. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, τυχόν κενά στη στελέχωση του θεσμού 

θα καλυφθούν είτε με επιπρόσθετες αποσπάσεις λειτουργών είτε με αγορά υπηρεσιών. 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/All/5F22DB4109F6FD48C2257DA8004020A5?OpenDocument


 

 6 

ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το  Συμβούλιο αποφάσισε να στεγαστεί σε χώρο που ανήκει στο κράτος ή ήδη ενοικιάζεται από 

άλλη κρατική υπηρεσία ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά, υπενοικιάστηκε από την  Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) το 

μεσοπάτωμα στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται  και η ΕΠΑ. Σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή 

του συγκεκριμένου κτηρίου ήταν ότι αυτό τηρεί τις κυβερνητικές προδιαγραφές για θέματα ασφά-

λειας, διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και συνεπώς 

επέτρεψε τη άμεση στέγαση  και λειτουργία του  Συμ-

βουλίου.  Επιπλέον, δημιουργεί  αρκετές συνέργειες σε 

διάφορους τομείς όπως η ασφάλεια, οι τηλεπικοινωνίες, 

η διαχείριση αλληλογραφίας κ.α.. 

Η προσπάθεια ήταν να  χρησιμοποιηθεί όσο το δυνατό 

περισσότερος  γραφειακός εξοπλισμός από τον υφιστά-

μενο εξοπλισμό της ΕΠΑ.   Αναφέρεται ότι το μηνιαίο 

ενοίκιο για το γραφειακό χώρο εμβαδού 158 τετραγωνι-

κών μέτρων ανέρχεται σε €1.489,92 ή €9,43 το τετραγω-

νικό μέτρο. 

Η κύρια δαπάνη  του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για 

στοιχεία πάγιου ενεργητικού, όπως παρουσιάζεται και 

στους Ετήσιους Λογαριασμούς του Συμβουλίου, οι οποί-

οι επισυνάπτονται ως Παράρτημα  Α: Οικονομικές Κατα-

στάσεις,  αφορούσε την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

και λογισμικού συστήματος. 

Το Φεβρουάριο του 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε κατά πλειοψηφία τον  Προϋπολογι-

σμό του Συμβουλίου για το ίδιο έτος, Παράρτημα Β : Προϋπολογισμός για το 2015. 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ και ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
Το Συμβούλιο προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εγγραφή – κατοχύρωση του 

λογότυπού του.  Η κατοχύρωση έγινε τόσο στο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσημου Παραλήπτη όσο και σε διεθνές επίπεδο στον οργανισμό International 

Trademark and Patent Service.  Σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-

φορικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναπτύχθηκε η δημιουργία της επίσημης 

ιστοσελίδας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, www.fiscalcouncil.gov.cy . 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy
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Οι ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητες Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

Οι αρμοδιότητες του  Συμβουλίου καθορίζονται στη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και τη λει-

τουργία του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το Συμβούλιο έχει προχωρήσει εντός του 2014 στα ακό-

λουθα: 

Το Σεπτέμβριο του 2014, έγινε αξιολόγηση των μακροοικο-

νομικών προβλέψεων πάνω στις οποίες  βασίστηκε  η κα-

τάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού , για το έτος 2015.  

Τον Οκτώβριο του 2014, δημοσιεύτηκε η πρώτη Φθινοπω-

ρινή Έκθεση του Συμβουλίου, στην οποία ανάμεσα σε άλλα 

παρατέθηκαν οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, σύμφωνα με την 

άποψη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου,  οι οποίοι σε πε-

ρίπτωση υλοποίησης τους θα επηρεάσουν τα δημοσιονομι-

κά μεγέθη με αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικο-

νομία.  Η Φθινοπωρινή Έκθεση είναι αναρτημένη και διαθέ-

σιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.fiscalcouncil.gov.cy/

fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument 

 

Εκπαίδευση Μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Προσωπικού 

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποτελεί καινούριο θεσμό για τα κυπριακά δεδομένα.  Αναγνωρίζο-

ντας τα οφέλη της εκπαίδευσης και ειδίκευσης, τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό του 

έχουν λάβει μέρος στα ακόλουθα σεμινάρια /συνέδρια: 

Τον Οκτώβριο διοργανώθηκε μονοήμερο σεμινάριο για το προσωπικό του Συμβουλίου από τε-

χνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σεμινάριο αφορούσε την ενημέρωση σχετικά με τους 

Κανονισμούς και τις Οδηγίες που αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ και ειδικότερα των 

κρατών μελών της ευρωζώνης. 

Τα Μέλη του Συμβουλίου επισκέφθηκαν τον Οκτώβριο του 2014 το αντίστοιχο Ιρλανδικό σώμα 

(Irish Fiscal Advisory Council), το οποίο αντιμετώπισε παρόμοιες οικονομικές συνθήκες με την Κύ-

προ,  όπου έγινε παρουσίαση της πορείας του, των προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετώ-

πισε, κατά και μετά τη σύστασή του, καθώς επίσης και των τρόπων αντιμετώπισής τους.  

 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument
http://www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument
http://www.fiscalcouncil.gov.cy/fiscalcouncil/fiscalcouncil.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument


 

 8 

Εκδηλώσεις /Παρουσιάσεις 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Συμβούλιο έθεσε ως προτεραιότητα την πληροφόρηση 

του κοινού σε θέματα που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα δημόσια οικονομικά και την πορεία της 

οικονομίας διοργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις.  

Το Σεπτέμβριο του 2014 οργανώθηκε, μετά από πρόσκλη-

ση του CFA Association Κύπρου, εκδήλωση με στόχο την 

παρουσίαση του ρόλου και των στόχων του Δημοσιονομι-

κού Συμβουλίου Κύπρου.  Παρόμοια εκδήλωση οργανώθη-

κε κατά τον ίδιο μήνα στο Rotary Club Λευκωσίας.  

Τον Οκτώβριο του 2014 οργανώθηκε σε συνεργασία με 

την Εταιρεία Κυπριακών Οικονομικών Μελετών, και την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής, ημερίδα στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο Δρ Donal Donovan, μέλος του Συμβουλίου 

του αντίστοιχου σώματος της Ιρλανδίας (Irish Fiscal Adviso-

ry Council), στοχεύοντας στην πληροφόρηση των φορέων 

της οικονομίας,  για τις εμπειρίες που αποκόμισε η  Ιρλαν-

δία, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετώπισε παρό-

μοιες οικονομικές προκλήσεις και για τη σημασία της δη-

μιουργίας των ανεξάρτητων φορέων. 

 

Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας 

Το μέγεθος της Κύπρου και η όπως έχει προηγουμένως αναφερθεί η πρόσφατη εισαγωγή  του θε-

σμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου απαιτούν τη λήψη εμπειριών και τεχνογνωσίας από χώρες 

στις οποίες τέτοιοι θεσμοί έχουν λειτουργήσει και κριθεί ως αποτελεσματικοί.  Έχοντας τα πιο πά-

νω υπόψη, το Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε σε συνάντηση των ανεξάρτητων δημοσιονομικών σω-

μάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Independent Fiscal Institutions) που πραγματοποιήθηκε το 

Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες. Οι συναντήσεις αυτές διεξάγονται ανά εξάμηνο και έχουν ως  στόχο την 

ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία στην αντιμετώπιση προκλήσεων που εμπίπτουν στις αρ-

μοδιότητες τους. Κατά την εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδων εργασίας  για 

την ανάλυση θεμάτων και για τη διάχυση εμπειριών στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουν τα σώματα. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Κύπρου συμμετέχει σε τρεις  ομάδες εργασίας, 

μαζί με τα αντίστοιχα σώματα της Γερμανίας, της  Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της 

Σλοβακίας και της Σουηδίας στις οποίες θα γίνει ανάλυση των εξής θεμάτων: εν δυνάμει πληρωμές 

(Contingent Liabilities), μεμονωμένα προσωρινά μέτρα (One off temporary measures) και στόχοι 

εθνικού Χρέους (National Debt Targets).  Σε μια από  τις τρεις ομάδες εργασίας που λαμβάνει μέ-

ρος το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Κύπρου, ανάλαβε και το ρόλο του συντονιστή.   
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Τα ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με στόχο την οικονομική σταθερότητα και την αποφυγή διάχυσης οικονομικών κρίσεων στην ΕΕ και 

ειδικότερα στην Ευρωζώνη, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κυρίως λόγω της πραγματοποίησης ψηλών 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων ή και υπερβολικής αύξησης του δημόσιου χρέους, δημιουργήθηκε η 

ανάγκη να αναπτυχθεί στενότερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της.  

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η δημιουργία ανεξάρτητων θεσμών  με αρμοδιότητες που καθορίζονται 

στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ο θεσμός αυτός, ο οποίος στην Κύπρο ονομάστηκε Δημοσιο-

νομικό Συμβούλιο, ουσιαστικά κατέστη υποχρεωτικός για όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης με την 

υιοθέτηση του Κανονισμού της ΕΕ με αριθ. 473/2013. 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του σχετικού Κανονισμού, ο οποίος είναι μέρος του Πακέτου των Δύο

(Two Pack), κάτω από τον τίτλο «Ανεξάρτητοι φορείς που παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τους 

δημοσιονομικούς κανόνες»:  «Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σύσταση ανεξάρτητων φορέων που 

παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς: 

α) αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες οι οποίοι ενσωματώνουν στην εθνική δημοσιονομική διαδι-

κασία τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1466/97 

β) αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ». 

Η Οδηγία με αριθμό 2011/85 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο έλεγχος της τήρησης των ανά χώρα αριθ-

μητικών δημοσιονομικών κανόνων θα πρέπει να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο από ανεξάρτητους φο-

ρείς ή φορείς που διαθέτουν λειτουργική αυτονομία» και συνεχίζει ότι ως «ανεξάρτητες μακροοικονο-

μικές προβλέψεις νοούνται οι μακροοικονομικές προβλέψεις τις οποίες εκπονούν ή εγκρίνουν ανεξάρ-

τητοι φορείς». 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, το Συμβούλιο έχει αναπτύξει μια συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια τμή-

ματα της δημόσιας υπηρεσίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλα 

αντίστοιχα σώματα κρατών μελών της ΕΕ και άλλους φορείς,  με στόχο την αποτελεσματικότερη εκ-

πλήρωση των όρων εντολής του, όπως καθορίζονται ξεκάθαρα και στη σχετική εθνική νομοθεσία. 

Το 2015 θα αποτελέσει για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη χρονιά όπου θα καθοριστεί η  στρατηγική 

για αποτελεσματική εκπλήρωση των στόχων του και ενίσχυσης του θεσμού. Μεταξύ άλλων, θα εξετα-

στεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός μοντέλου βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και η συνεργασία 

με φορείς οι οποίοι έχουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των προβλέ-

ψεων για τα οικονομικά μεγέθη της Κύπρου. Επιπλέον, το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί 

στενά τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που δύναται να 

αποτελέσουν δημοσιονομική απειλή, όπως για παράδειγμα το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) και η αυτο-

νόμηση  των κρατικών νοσηλευτηρίων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10/6/2014 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2014 

  Σημ. € € 

ΕΣΟ
Δ

Α
 

ΕΣΟΔΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

Χορηγίες- Πληρωμές από το Υπ. Οικονο-

μικών 
1 27.336,55  

Χορηγίες- Πληρωμές από το Γενικό Λογι-

στήριο (Απολαβές Προέδρου) 
2 40.841,15 68.177,70 

ΕΣΟΔΑ - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    

Κάλυψη δαπάνης προσωπικού σε από-

σπαση 
3 20.740,00  

Κάλυψη δαπάνης φορητού η/υ 4 733,35 21.473,35 

ΣΥΝΟΛΟ    89.651,05 

     

Δ
Α

Π
Α

Ν
ΕΣ 

ΕΞΟΔΑ    

Αντιμισθία Προέδρου  40.841,15  

Αναδρομικά  967,98  

Απολαβές Προέδρου 5 41.809,13  

Απολαβές προσωπικού σε απόσπαση 3 20.740,00  

Τηλέφωνα/ Ηλεκτρισμός/ Ενοίκια 6 11.850,76  

Άλλα λειτουργικά  775,44  

Αναλώσιμα / καθαρισμός  2.274,62  

Εκπαίδευση/ σεμινάρια 7 4.030,23  

Αποσβέσεις 8 362.87  

ΣΥΝΟΛΟ    81.843,05 

         

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ / (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ     7.808,00 

Παράρτημα «Α»:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το 2014 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31/12/2014 

   € € 

ΕΝ
ΕΡ

ΓΗ
ΤΙΚ

Ο
 

ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

   

Εξοπλισμός 8 11.738,85  

Μείον Αποσβέσεις 8 362,87 11.375,98 

    

ΣΥΝΟΛΟ     11.375,98 

     

Π
Α

Θ
Η

ΤΙΚ
Ο

/ Α
Π

Ο
Θ

ΕΜ
Α

ΤΙΚ
Ο

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ενοίκια Πληρωτέα 9 2.600,00  

Αναδρομικά για 
αντιμισθία 

9 967,98 3.567,98 

    

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   7.808,00 

ΣΥΝΟΛΟ     11.375,98 
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

1 Πληρωμές που διεκπεραιώθηκαν από το λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών. 

2 Πληρωμές που διεκπεραιώθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο. 

3 

Υπολογιζόμενο κόστος προσωπικού το οποίο αποσπάστηκε από άλλα Τμήματα/
Υπηρεσίες της δημόσιας υπηρεσίας και οι απολαβές τους συνεχίζουν να καλύπτονται 
από αυτά χωρίς να χρεώνονται στις δαπάνες  του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το υπο-
λογιζόμενο κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε στον Προϋπολογισμό του Δημοσιονομι-
κού Συμβουλίου.  

4 
Παραχώρηση ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή από το Υπουργείο Οικονομικών 
και προσωρινή χρήση εξοπλισμού μέχρι την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού από το 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 

5 

Ο Πρόεδρος απασχολείται με συμβόλαιο διάρκειας 6 χρόνων με συνολικές ακαθάριστες 
ετήσιες απολαβές που ανέρχονται στις 68500 ευρώ. Οι απολαβές όπως παρουσιάζονται 
στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνουν και τις συνεισφορές του εργοδότη προς τα διά-
φορα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

6 
Το ενοίκιο, τα έξοδα τηλεφώνου και τα σχετικά έξοδα στέγασης χρεώνονται κατόπιν 
συμφωνίας από την ΕΠΑ, η οποία είναι ο ενοικιαστής του κτηρίου. 

7 
Μέρος της δαπάνης αφορά έξοδα ταξιδιού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου στο Ιρλαν-
δικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο θα καλυφθεί εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.  

8 

Ο εξοπλισμός και οι αποσβέσεις αφορούν κυρίως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
το αναγκαίο λογισμικό τους. Οι αγορές επίπλων και συσκευών ήταν περιορισμένες , εφό-
σον χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα που ανήκουν στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγω-
νισμού. 

9 Δαπάνες που αφορούν το 2014 και θα εξοφληθούν μέσα στο 2015 
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Παράρτημα «Β»:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ για το 2015 

Έγκριση του Προϋπολογισμού 

Στις 19 Φεβρουαρίου του 2015 η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων υπερψήφι-

σε κατά πλειοψηφία τον Προϋπολογισμό του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το 2015. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το τρέχον έτος ανέρχεται στις 215 χι-

λιάδες ευρώ.  

Προϋπολογισμός και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2015-2017 

Άρθρο Λεπτομέρειες Δαπάνης 2015 2016 2017 

     €   €   €  

02001 Μισθοδοσία Αξιωματούχων  74.732     74.732     74.732    

 Πρόεδρος  68.500     68.500     68.500    

02080 
Συνεισφορές Εργοδότη σε Ταμεία για Αξιω-
ματούχους  

 6.232     6.232     6.232    

03001 Οδοιπορικά  100     100     100    

03020 Λειτουργικά Έξοδα Γραφείου (Ενοίκια κ.α.)  35.080     31.078     37.080    

03100 Άλλα Λειτουργικά Έξοδα    3.332     3.332     3.332    

03150 Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου  6.846     5.098     5.271    

03300 Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις  100     100     100    

03460 
Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός 
Εξοπλισμός 

 1.000     1.000     1.000    

03500 
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια, Σεμι-
νάρια κ.α.  

 16.300     16.300     16.300    

03550 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/ Έρευνες  7.500     8.250     9.075    

03580 Σύμβαση Υπηρεσιών  68.000     68.000     68.000    

03650 Εκδόσεις και Δημοσιότητα  1.000     1.000     1.000    

04150 Μεταβιβάσεις Εξωτερικού  500     500     500    

07650 Αγορά Εξοπλισμού  500     500     500    

07750 Λογισμικά  10     10     10    

ΣΥΝΟΛΟ    215.000     210.000     217.000    


