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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, στην παρουσία της  

Γενικής Λογίστριας, της Εφόρου Εσωτερικού Ελέγχου και εκπροσώπων της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για την εξέταση της Δημοσιονομικής Έκθεσης για το έτος 2021, 

η οποία αποτελεί τον τελικό απολογισμό των οικονομικών συναλλαγών του δημόσιου τομέα 

για το 2021 και το περιεχόμενο αυτής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του 

Συντάγματος και υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.   

 Η Γενική Λογίστρια ενημέρωσε την επιτροπή, μεταξύ άλλων, για την υλοποίηση των 

εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό για το οικονομικό  

έτος 2021, λαμβανομένων υπόψη και των συμπληρωματικών προϋπολογισμών και τυχόν 

μεταφορών πιστώσεων, για την ανάλυση των κρατικών εσόδων και δαπανών, το ύψος του 

δημόσιου χρέους, το υπόλοιπο των κυβερνητικών εγγυήσεων και την παραχώρηση δανείων 

προς τρίτους.  Επιπροσθέτως, η ίδια αξιωματούχος ανέλυσε το εκσυγχρονιστικό έργο του 

Γενικού Λογιστηρίου, με ειδική αναφορά στη προαγωγή της διαφάνειας όσον αφορά στις 

οικονομικές συναλλαγές του κράτους, η οποία επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές 

υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση μεταξύ 

των πολιτών, καθώς και τους τέσσερις πυλώνες υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού του 

έργου, με στόχο την επίτευξη ολιστικής αναβάθμισης της δημόσιας χρηματοοικονομικής 
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διαχείρισης του κράτους και ειδικότερα στην μετάβαση του δημόσιου τομέα στη λογιστική 

βάση των δεδουλευμένων. 

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν εκ μέρους της επιτροπής διάφορα ερωτήματα σε 

σχέση με τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση των εισπρακτέων/καθυστερημένων εσόδων, τον 

έλεγχο και τον προγραμματισμό των παρεχόμενων κυβερνητικών εγγυήσεων, το ύψος των 

χορηγιών που λαμβάνει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το χρονοδιάγραμμα 

αποπληρωμής των εν λόγω χορηγιών οι οποίες εκταμιεύτηκαν από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας.  Επιπροσθέτως, ειδική αναφορά έγινε στη συμφωνία που 

συνάφθηκε μεταξύ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (νυν ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ) 

με την Ελληνική Τράπεζα, για την προστασία του δανειακού χαρτοφυλακίου της τελευταίας 

από μελλοντικές ζημιές. 

 Η επιτροπή σημείωσε τη χρησιμότητα της παροχής αξιόπιστης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, η οποία πρέπει να αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό 

αφενός την υποστήριξη και υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα 

επίπεδα και αφετέρου τη λογοδοσία αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις. 

 Η επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί για την έγκριση του τελικού απολογισμού, 

όπως αυτός παρουσιάζεται στη Δημοσιονομική Έκθεση, σε επόμενη συνεδρία της. 

  

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως 
και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών 
 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

Επαφές: 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 

Τηλ: 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του 
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παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, μεταμόρφωση (download), μετάφραση, 
τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, 
του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 
δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 

http://www.parliament.cy/

