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__________________ __________________ __________________ 
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Πρόεδρος Μέλος Μέλος 
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Σκοπός της Έκθεσης 

Η παρούσα, πέμπτη Έκθεση, έχει σκοπό να καταγράψει τις δραστηριότητες του Δημοσιονομικού 

Συμβουλίου («Συμβούλιο») κατά το 2018 και την αποστολή και τους στόχους του όπως αυτοί 

καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. 

Περισσότερα στοιχεία για τα πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων και των πλήρων κειμένων είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στο www.fiscalcouncil.gov.cy.  

 

Αποστολή Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

 

  

 

 

Αποστολή Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

 

Η δημόσια, έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικού 

εκτροχιασμού, ο οποίος θα συνεπάγεται τη λήψη κοινωνικά επώδυνων μέτρων, και τα οποία 

θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα από μια καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση με 

αντικυκλική και μακροπροληπτική προσέγγιση. 

http://www.fiscalcouncil.gov.cy/
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Εισαγωγή 

Από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναγνωρίστηκε η σημασία της 

οικονομικής σταθερότητας και της διάχυσης των δημοσιονομικών κινδύνων μεταξύ των κρατών 

μελών.  Όσον περαιτέρω προχωρούσε η οικονομική ενοποίηση, και ειδικότερα με τη δημιουργία της 

Ευρωζώνης, η διασφάλιση της οικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας σε επίπεδο κράτους 

μέλους αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η τελευταία οικονομική κρίση ανέδειξε σημαντικές 

αδυναμίες στο δημοσιονομικό πλαίσιο που οδήγησαν στη λήψη σοβαρών πολιτικών αποφάσεων. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν ενσωματωθεί στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ ανεξάρτητοι θεσμοί, 

διαδικασίες και κανόνες. Ο κυριότερος νέος θεσμός είναι τα ανεξάρτητα Δημοσιονομικά Συμβούλια.  

Ο ρόλος και η σημασία της δημιουργίας τέτοιου είδους θεσμών τυγχάνει συνεχούς αξιολόγησης τόσο 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός για την 

Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).  Η  Έκθεση 

των 5 Προέδρων της ΕΕ η οποίο έθεσε ως  στόχο την “Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης» καθορίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία βελτίωσης του 

δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ, που συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση του ρόλου των 

Δημοσιονομικών Συμβουλίων.  

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 

μέλους. 

 Η ενδελεχής αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού του κράτους 

μέλους. 

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

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

δημοσιονομικούς στόχους που έχουν καταγραφεί στον Μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Σχεδιασμό 

του κάθε κράτους.  

 Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των στρατηγικών σχεδιασμών του κάθε κράτους μέλους, καθώς 

επίσης και η εκτέλεση των προϋπολογισμών με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αλλά και στην 

αρχή της διασφάλισης της  μακροχρόνιας δημοσιονομικής σταθερότητας.  
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Σύσταση Δημοσιονομικού Συμβουλίου 

Νομικό πλαίσιο και μέλη του Συμβουλίου  

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο συστάθηκε με βάση τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 

Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο (N. 20(Ι)/2014), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το Φεβρουάριο του 2014.   

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

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, προχώρησε στο 

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

βάση πλήρους απασχόλησης και με αντιμισθία, όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο κ. Μάριος Ζαχαριάδης, υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2017 

και σε αντικατάστασή του μέχρι το τέλος της θητείας του το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. 

Αντρέα Χαρίτου. Η θητεία του κ. Χαρίτου είχε λήξει τον Ιούνιο του 2018 και ανανεώθηκε για περίοδο 

τεσσάρων χρόνων. 

Η θητεία του μέλους που διορίζεται ως Πρόεδρος είναι για έξι (6) έτη με όρους πλήρους απασχόλησης, 

ενώ για τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη, η θητεία τους είναι στη βάση μερικής απασχόλησης για πέντε (5) 

και τέσσερα (4) έτη, αντίστοιχα. Η θητεία του δεύτερο μέλους κ. Άλκη Λοϊζίδη λήγει τον Ιούνιο του 

2019 και του Προέδρου Δημήτρη Γεωργιάδη τον Ιούνιο του 2020. 

Συνεδριάσεις και παρεμβάσεις  

Το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους 2018, παρακάθισε σε δέκα επίσημες συνεδρίες, όπου 

μεταξύ άλλων εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις του Συμβουλίου, η αξιολόγηση του «Κανόνα 

για τη δημοσιονομική θέση» και οι μακροοικονομικές προβλέψεις που συνοδεύουν τους Κρατικούς 

Προϋπολογισμούς και το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής ανά τριετία.  Επιπλέον, το 

Συμβούλιο είχε τακτικές ανεπίσημες συζητήσεις για τα  θέματα που άπτονται της εκτέλεσης των 

αρμοδιοτήτων του, τις τρέχουσες εξελίξεις και άλλα διαχειριστικά θέματα. 

Στελέχωση του Συμβουλίου  

Το Συμβούλιο ενισχύεται από την Γραμματεία η οποία μέχρι σήμερα αριθμεί ένα άτομο το οποίο έχει 

αποσπαστεί από άλλη δημόσια υπηρεσία. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 όπου τερματίστηκε μια 

απόσπαση το Συμβούλιο στελεχωνόταν από δύο άτομα.  

Τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του και την ανταπόκριση στους 

όρους εντολής του, έκρινε αναγκαία τη δημιουργία τουλάχιστον μόνιμων θέσεων. Η Επιτροπή 

Οικονομικών αποδέχτηκε για πρώτη χρονιά να συμπεριλάβει στον Προϋπολογισμό του 2019 δύο νέες 

θέσεις. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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Δραστηριότητες 

Πέραν των Εκθέσεων και άλλων διαδικασιών που καθορίζονται στη νομοθεσία, το Συμβούλιο 

επιδιώκει τη συμμετοχή σε συνέδρια και ομάδες εργασίας, πραγματοποιεί συναντήσεις με άλλα 

Συμβούλια κρατών μελών της ΕΕ, όπως και σε δημόσιες παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση και 

καθιέρωση του θεσμού. Περιληπτικά οι δραστηριότητες του Συμβουλίου για το 2018 καταγράφονται 

στο ημερολόγιο που ακολουθεί.  
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Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία 

Το Συμβούλιο, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του παρέχονται σ ‘αυτό, μέσα στα πλαίσια της οικείας 

νομοθεσίας, προχώρησε εντός του 2018: 

• Στην ετοιμασία και δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2017. 

• Στην επικύρωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων βάσει των οποίων 

ετοιμάστηκε το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής 2019-2021, μέσα στα πλαίσια της 

ετοιμασίας της Εαρινής Έκθεσης. 

• Στην ετοιμασία και δημοσίευση της Εαρινής Έκθεσης. 

• Στην επικύρωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων βάσει των οποίων 

ετοιμάστηκε ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2019, μέσα στα πλαίσια της Φθινοπωρινής Έκθεσης. 

• Στην ετοιμασία και δημοσίευση της Φθινοπωρινής 

Έκθεσης. 

• Για πρώτη φορά μέσα στο 2018, το Συμβούλιο 

προχώρησε στην ετοιμασία και δημοσίευση 

ενημερωτικών δελτίων για τις οικονομικές και 

δημοσιονομικές εξελίξεις. Στόχος των ενημερωτικών 

δελτίων είναι η δημοσίευση των βασικών οικονομικών 

δεικτών και η ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις και 

δραστηριότητες του Συμβουλίου. 

Μετά τη δημοσίευση των Εκθέσεων του το Συμβούλιο έχει συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών 

με στόχο τη συζήτηση τους όπως και την ανταλλαγή απόψεων για θέματα που επηρεάζουν τη 

δημοσιονομική σταθερότητα. 

Το Συμβούλιο κρίνει σημαντική τη συνεχή ενημέρωση του κοινού με στόχο την ανάδειξη της σημασίας 

της δημοσιονομικής σταθερότητας. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά, το Συμβούλιο παραχωρεί  

δημοσιογραφικές διασκέψεις για τη 

δημοσιοποίηση των Εκθέσεων του, οι οποίες 

δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του 

Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σε ηλεκτρονική 

μορφή.  
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Μέσα μαζικής ενημέρωσης 

Παράλληλα με τη δημοσιοποίηση των 

Εκθέσεων, το Συμβούλιο επιδιώκει την 

παρουσία του σε έντυπα και ηλεκτρονικά 

μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα σε αυτά 

τα πλαίσια και εντός των όρων εντολής του 

παραχωρούνται συνεντεύξεις σε έντυπα 

και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, σε 

τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, δημοσιεύονται άρθρα και εκδίδονται ανακοινώσεις.  

 

Ακαδημαϊκή κοινότητα 

Το Συμβούλιο αναγνωρίζοντας τη σημασία δημιουργίας καλών σχέσεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα 

επιδιώκει τη συμμετοχή σε ομάδες που κυρίως εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναπτύσσει 

συνεργασίες και έχει τακτικές συναντήσεις.  

Μέσα στο 2018 έγιναν συναντήσεις με στόχο την υιοθέτηση μοντέλων βιωσιμότητας δημόσιου χρέους 

σε συνεργασία με τους καθηγητές  A. Consiglio Σ. Ζένιου. Στόχος είναι η υπογραφή σχετικού 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη διάρκεια του 

έτους  2019.  

Συμμετοχές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα γίνονται σε εκδηλώσεις του 

Cyprus Economic Society και της Ένωσης 

Οικονομολόγων Κύπρου. Κατά το 2018 

έγιναν παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις των 

δύο οργανισμών και του Συμβούλιου. 
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Εκπαίδευση προσωπικού 

Οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και οι εξελίξεις στην εθνική και παγκόσμια οικονομία 

καθιστούν αναγκαία την συνεχή κατάρτιση του προσωπικού.  Άτομα του Συμβουλίου και της 

γραμματείας συμμετέχουν σε συνέδρια, διαλέξεις και σεμινάρια.  

Πέραν των ενεργειών που αναφέρονται 

πιο πάνω έγινε παρακολούθηση 

εξειδικευμένων διαδικτυακών σεμιναρίων 

που προσφέρει το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο με θέματα:  

 Macroeconomic Management in 

Resource Rich Countries (Διάρκειας 

7 εβδομάδων). 

 Financial Programming and Policies (Διάρκειας 12 εβδομάδων). 
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Οικονομικές καταστάσεις 

Εισαγωγή  

Ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου από τη σύσταση του καλύπτεται με χορηγία από το Υπουργείο 

Οικονομικών βάσει Προϋπολογισμού που ετοιμάζεται από το ίδιο το Συμβούλιο και εγκρίνεται από 

τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού 

Πλαισίου Νόμος του 2014 (20(I)/2014) 1.  

Ο Προϋπολογισμός Συμβουλίου είμαι χαμηλού ποσού, μικρότερος από 250 χιλιάδες ευρώ ετησίως, 

με λίγες συναλλαγές. Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως προβεί στη αξιολόγηση του ενδεχομένου για 

πρόσληψη εξωτερικού ελεγκτή, πέραν από τον έλεγχο του Γενικού Ελεγκτή.  

Οι οικονομικοί πόροι που παρέχονται στο Συμβούλιο με τα μέχρι σήμερα δεδομένα κρίνονται 

ικανοποιητικοί. Κύρια πρόκληση του Συμβουλίου ήταν η εργοδότηση μόνιμου προσωπικού κάτι που 

θα επέτρεπε την απρόσκοπτη λειτουργία του, τη βελτίωση του έργου του και την εκπλήρωση των 

συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων που αναμένεται να επιβάλει το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο.  

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων 

(Accruals Basis).  

Οικονομικός Απολογισμός  

Ο εγκεκριμένος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων Προϋπολογισμός του Συμβουλίου για το 2018 

(Παράρτημα 1) ήταν 222.765 ευρώ. Οι πραγματικές δαπάνες του Συμβουλίου για το 2018 

περιορίστηκαν στις 133,2 χιλ. ευρώ στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποσπασμένου 

προσωπικού ύψους 41,5 χιλ. ευρώ, το οποίο δεν αποτελεί ταμειακή εκροή και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό.  

Ο βασικός λόγος μη υλοποίησης του Προϋπολογισμού είναι η μη χρησιμοποίηση του κονδυλίου που 

αφορά στην αγορά υπηρεσιών ύψους 65 χιλ. ευρώ. Το Συμβούλιο κρίνει πως η εκπλήρωση των όρων 

εντολής του θα επιτευχθεί με την εργοδότηση μόνιμου προσωπικού. ‘Όπως προαναφέρθηκε για το 

έτος 2019 έχουν εγκριθεί από την Βουλή δύο μόνιμες θέσεις. 

                                              

1 Άρθρο 32 του Περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου νόμο, 
(1) Οι δαπάνες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας. 
(2) Κατά την έγκριση του Προϋπολογισμού που υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, το Υπουργικό Συμβούλιο 
διασφαλίζει ότι ο προϋπολογισμός του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει επαρκώς το προσωπικό και τους πόρους που προτείνει ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου, όπως αυτό προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα για την εκτέλεση των καθηκόντων του 
Συμβουλίου. 
(3) Το Συμβούλιο ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει για έλεγχο στο Γενικό Ελεγκτή. 
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Οικονομικές καταστάσεις: Λογαριασμός Εσόδων – Δαπανών 
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Οικονομικές κατατάσσεις: Ισολογισμός 
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Οικονομικές κατατάσσεις: Σημειώσεις 

 

1 Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από χορηγία του Υπουργείου Οικονομικών. 

2 

Υπολογιζόμενο κόστος προσωπικού το οποίο αποσπάστηκε από την Κυβέρνησή και οι 
απολαβές τους συνεχίζουν να καταβάλλονται από αυτήν χωρίς να χρεώνονται στο 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο κλίμακας Α8-Α11. Το 2015 ήταν αποσπασμένοι στο Συμβούλιο δύο 
λειτουργοί. Η μία απόσπαση τερματίστηκε Φεβρουάριο του 2018. 

3 
Ο Πρόεδρος εργοδοτείται με συμβόλαιο διάρκειας 6 χρόνων και οι συνολικές ετήσιες απολαβές 
του ανέρχονται στις 68 500 ευρώ. 

4 

Το ενοίκιο, όπως και τα έξοδα τηλεφώνου και τα σχετικά έξοδα στέγασης χρεώνονται κατόπιν 
συμφωνίας, από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, η οποία είναι ο κύριος ενοικιαστής 
του κτηρίου. Σημειώνεται πως βρίσκεται υπό εξέλιξη διαδικασία πλήρους διαχωρισμού των 
γραφείων και των λογαριασμών. 

5 
Τα έξοδα αφορούν σεμινάρια και συνέδρια τα οποία αναλύονται στο σχετικό μέρος της 
παρούσας Έκθεσης. 

6 
Ο εξοπλισμός και οι αποσβέσεις αφορούν κυρίως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 
αναγκαίο λογισμικό τους. Οι αγορές επίπλων και συσκευών ήταν περιορισμένες , εφόσον 
χρησιμοποιήθηκαν τα υφιστάμενα που ανήκουν στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. 

7 
Προπληρωμές ενοικίου που έγιναν το 2017 και αφορούν το 2018 και δαπάνες που θα 
εξοφληθούν το 2019 και αφορούν το 2018 

8 
Το ποσό αφορά διόρθωση λάθους που αφορούσε υπερπληρωμές που είχαν γίνει το 2016 και 
διορθώθηκαν το 2017.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018  
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Ηλ. Διευθ.: info@fiscalcouncil.gov.cy 
Ιστοσελίδα: www.fiscalcouncil.gov.cy 
Τηλ.: +357 22 606642 
 

 

Λεωφ. Στροβόλου 53, Victory 
Building, 2018,  
Στρόβολος 
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