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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνήλθε σε 

συνεδρία της τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα: 

 

1.  Ο περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.166-2022) 

Κατά τη συνεδρία ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε σε πρώτο στάδιο τον κρατικό 

προϋπολογισμό και απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρεθέντων μελών της 

επιτροπής, ενώ σε δεύτερη φάση προσήλθε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (ΚΤΚ), ο οποίος κατέθεσε τις εκτιμήσεις της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής για 

τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις. 

Παρουσιάζοντας τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, ο Υπουργός Οικονομικών 

ανέλυσε τους κυριότερους δημοσιονομικούς δείκτες, αναφέροντας ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης για το 2023 αναμένεται να φτάσει στο 3,0%, σε σχέση με 5,7% (εκτίμηση) 

για το 2022, ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 3,0%, σε σχέση με 7,7% το 2022, ενώ η 

ανεργία θα κυμανθεί στο 6,4% του εργασιακού δυναμικού για το 2023, σε σχέση με 

7,0% το 2022. Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, αυτό για το 2023 θα είναι 1,7% 

του ΑΕΠ σε σχέση με 1,2% (εκτίμηση) του ΑΕΠ το 2022. Τέλος, το δημόσιο χρέος 

αναμένεται να παρουσιάσει πτωτική πορεία (83,3% του ΑΕΠ) σε σχέση με 89,3% του 

ΑΕΠ (εκτίμηση) το 2022. 

Αναλύοντας περαιτέρω την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση, ο Υπουργός 

Οικονομικών ανέφερε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός καταρτίστηκε και 

υποβλήθηκε σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας, συνεπεία των επιπτώσεων από την 



πανδημία του κορωνοϊού και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.  Συνεπώς, 

παρότι σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, οι προοπτικές της κυπριακής 

οικονομίας μεσοπρόθεσμα είναι θετικές, δεν παραγνωρίζεται ένας σημαντικός βαθμός 

αβεβαιότητας. 

Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΚΤΚ, αναλύοντας ενώπιον της επιτροπής την 

οικονομική κατάσταση δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η φετινή συζήτηση γίνεται κάτω από 

τη σκιά των δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων που προκλήθηκαν κυρίως από τον 

συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος επιτείνει σημαντικά τις ανοδικές πιέσεις 

στις τιμές των προϊόντων, με ταυτόχρονες αρνητικές επιδράσεις στην οικονομική 

δραστηριότητα στη Ζώνη του Ευρώ, αλλά και παγκοσμίως. 

Αναφορικά με τις εγχώριες μακροοικονομικές εξελίξεις, ο Διοικητής ανέφερε ότι η 

κυπριακή οικονομία έχει καταγράψει σημαντική μεγέθυνση 6,3% κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2022, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνακόλουθες διεθνείς 

κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία. Η ΚΤΚ αξιολογεί τις μακροοικονομικές 

προβλέψεις επί των οποίων βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 ως 

ρεαλιστικές και συνάδουσες σε γενικές γραμμές με τις ενδιάμεσες προβλέψεις της ΚΤΚ.  

Σε σχέση με τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι όλα 

τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν συνετές πολιτικές 

διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενώ παράλληλα πρέπει να προβαίνουν σε 

συνεχή προσαρμογή των επιχειρησιακών τους στρατηγικών, ώστε να ανταποκρίνονται 

στις νέες πραγματικότητες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο κυπριακός τραπεζικός τομέας 

έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει στις διαδοχικές κρίσεις, όπως αυτές της πανδημίας και 

του πολέμου, και να παραμείνει  φερέγγυος, με ισχυρή ρευστότητα και αισθητά 

βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, ενώ αξιοσημείωτος υπήρξε ο όγκος των 

αναδιαρθρώσεων στις οποίες προχώρησαν τα πιστωτικά ιδρύματα, ενεργώντας στη 

βάση των σχετικών παραινέσεων της ΚΤΚ.  

Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, η ΚΤΚ αποσκοπεί επίσης στη  διασφάλιση 

δεοντολογικής συμπεριφοράς προς τους πελάτες από τα ιδρύματα που αδειοδοτεί και 

εποπτεύει, καθώς και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Περαιτέρω, ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφηκε τον 

τελευταίο χρόνο σε σχέση με ένα πολύ σημαντικό στόχο της ΚΤΚ, που είναι η 

προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και της χρηματοοικονομικής 

παιδείας σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. 

 



2. (α) Ο περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των 

Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής 

Εφαρμογής) Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.093-2022)  

(β) Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2022.  

(Αρ. Φακ. 23.01.063.094-2022)  

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση των υπό αναφορά νομοσχεδίων, με την κατ’ άρθρον 

εξέτασή τους, τα οποία αποσκοπούν, αντίστοιχα:  

α. στη θέσπιση νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων για τους 

υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, το οποίο θα 

διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων 

που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά,  

β. στην κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με 

αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου 

κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό 

σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ 

από την 1η Οκτωβρίου 2011. 

Η επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε 

επόμενη συνεδρία της. 

 

3. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Κύπρου του 2022 Νόμος (Αρ. 1) του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.146-2022) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι 

η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €2.200 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου 2022. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι συμπληρωματικές πιστώσεις για τις 

οποίες ζητείται έγκριση αφορούν στην ίδρυση ορισμένων νέων θέσεων και στην 



κατάργηση υφιστάμενων θέσεων της Αρχής, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του 

οργανογράμματος της ΑΝΑΔ, καθώς και στη μετονομασία και τη μισθοδοτική 

αναβάθμιση ορισμένων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου. 

Η επιτροπή θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

 

4. Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) 

Νόμος του 2022.  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.170-2022) 

(Πρόταση νόμου των κ. Ανδρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας 

ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Σωτήρη Ιωάννου εκ μέρους του Εθνικού Λαϊκού 

Μετώπου, Ηλία Μυριάνθους εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 

Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία 

Δημοκρατικών Δυνάμεων και Σταύρου Παπαδούρη εκ μέρους του Κινήματος 

Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, σκοπός της οποίας 

είναι η παράταση της στοχευμένης αναστολής της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων 

ακινήτων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023. 

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η αναστολή της διαδικασίας 

εκποίησης ενυπόθηκης κύριας κατοικίας χρεώστη με εκτιμημένη αξία η οποία δεν 

υπερβαίνει τις €350.000, ενυπόθηκης επαγγελματικής στέγης χρεώστη με ετήσιο κύκλο 

εργασιών που δεν υπερβαίνει τις €750.000 και ενυπόθηκου αγροτεμαχίου χρεώστη η 

εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000. 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέταση της πρότασης νόμου σε επόμενη 

συνεδρία της. 
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