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N. 20(Ι)/2014

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Συνοπτικός τίτλος.
Ερµηνεία.
Πεδίο εφαρµογής.
Σκοπός και αρχές διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών.
Συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Οικονοµικό έτος.
Ετήσια παρουσίαση προϋπολογισµών.
Βασική αρχή παρουσίασης του Προϋπολογισµού.
ΜΕΡΟΣ ΙI
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.

Θεσµικές αρµοδιότητες.
Αρµοδιότητες Υπουργικού Συµβουλίου.
Αρµοδιότητες Υπουργού.
Αρµοδιότητες προϊστάµενων οικονοµικών φορέων.
Αρµοδιότητες Ελέγχοντος Λειτουργού.
Αρµοδιότητες και εξουσίες του Γενικού Λογιστή.
Αρµοδιότητες του Προϊστάµενου Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους.
Αρµοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή.
Αρµοδιότητες της Βουλής των Αντιπροσώπων.
ΜΕΡΟΣ ΙIΙ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Σύσταση και λειτουργία του Συµβουλίου.
Αρµοδιότητες του Συµβουλίου.
Σύνθεση του Συµβουλίου.
Επιλεξιµότητα.
Ανεξαρτησία του Συµβουλίου.
Αποµάκρυνση µελών.
Οικειοθελής παραίτηση µέλους.
Συνεδρίες και αποφάσεις του Συµβουλίου.
Προσωπικό του Συµβουλίου.
Υποχρεώσεις των µελών και του προσωπικού του Συµβουλίου.
Σύγκρουση συµφερόντων.
Απαγόρευση δηµοσιοποίησης εµπιστευτικών πληροφοριών.
Απαίτηση πληροφοριών.
Ενηµέρωση της Βουλής και συµµετοχή σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής.
Χρηµατοδότηση και έλεγχος των λογαριασµών.
Ετήσιες εκθέσεις.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

∆ηµοσίευση στοιχείων και πληροφοριών.
Ετοιµασία της Εαρινής Έκθεσης.
∆ηµοσίευση νοµοσχεδίου Προϋπολογισµού και άλλων εγγράφων.
Ετοιµασία Φθινοπωρινής Έκθεσης.
Στατιστικά στοιχεία.
Λογοδοσία.
∆ηµοσιονοµικοί κανόνες.
ΜΕΡΟΣ IV
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Κανόνας για τη δηµοσιονοµική θέση.
Κανόνας διορθωτικής προσαρµογής.
Κανόνας ∆ηµόσιου Χρέους.
Ενεργοποίηση του µηχανισµού αυτόµατης διόρθωσης.
Πρόγραµµα εξυγίανσης.
Παρακολούθηση και αναστολή του προγράµµατος εξυγίανσης.
Μακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Εφαρµογή των ανώτατων οροφών στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.
Ετοιµασία Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Τροποποιήσεις στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής από νέα κυβέρνηση.
Εγκύκλιος προϋπολογισµού.
ΜΕΡΟΣ V
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Πρόταση Προϋπολογισµού.
Συµµόρφωση της πρότασης προϋπολογισµού µε τη δηµοσιονοµική πολιτική.
Υποβολή και δηµοσίευση του Προϋπολογισµού.
Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος.
Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό.
∆ιαχείριση δηµοσιονοµικών κινδύνων.
ΜΕΡΟΣ VI
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Υλοποίηση του προϋπολογισµού.
Προγραµµατισµός υλοποίησης του Προϋπολογισµού και υποβολή εκθέσεων από τους οικονοµικούς
φορείς.
Έκθεση προόδου από τον Υπουργό για τα δηµόσια οικονοµικά.
Εξαµηνιαία δηµοσιονοµική αξιολόγηση.
Μεταφορά πιστώσεων στα πλαίσια του ίδιου οικονοµικού έτους.
Μεταφορά πιστώσεων µεταξύ οικονοµικών ετών.
Νοµοσχέδια συµπληρωµατικού ή/και τροποποιητικού περί Προϋπολογισµού Νόµου.
ΜΕΡΟΣ VII
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
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66.
67.
68.
69.
70.
71.

Ερµηνεία όρων Μέρους VII.
Ετήσιες δεσµεύσεις.
Πολυετείς δεσµεύσεις.
Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων.
Λογιστικό σύστηµα και έλεγχος δεσµεύσεων.
Πιστώσεις Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού.
ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

72.
73.
74.

Έσοδα προϋπολογισµού των οικονοµικών φορέων.
Έσοδα από υδρογονάνθρακες.
Σύσταση και στόχοι Εθνικού Ταµείου Επενδύσεων.
ΜΕΡΟΣ IX
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ,
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

75.
75Α.
76.
77.

Τραπεζικά και διαχείριση ρευστών διαθεσίµων της ∆ηµοκρατίας.
Ενιαίος κυβερνητικός λογαριασµός από το Γενικό Λογιστή.
Παροχή προκαταβολών και εγγυήσεων.
∆ηµόσιες Συµβάσεις.
ΜΕΡΟΣ X
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

78.
79.
80.
81.

Τελικός Απολογισµός και ∆ηµοσιονοµική Έκθεση.
Οικονοµικές καταστάσεις.
Συστήµατα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικός Έλεγχος.
Εξωτερικός Έλεγχος και δικαίωµα για πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία από το Γενικό Ελεγκτή.
ΜΕΡΟΣ XI
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Βασικές αρχές και ερµηνεία.
Εφαρµογή των άρθρων 84 έως 88.
Προεπιλογή έργων.
Αξιολόγηση έργου.
Επιλογή έργου.
Υλοποίηση έργου.
Παρακολούθηση έργων και τροποποιήσεις στα συµβόλαια.
Κατευθυντήριες γραµµές.
ΜΕΡΟΣ XII
ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

90.
91.
92.
93.

Αρµοδιότητες Υπουργού.
Κανόνες ανάληψης υποχρεώσεων Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κανόνες σύµφωνα µε το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Ετοιµασία και υποβολή του προϋπολογισµού δήµου και κοινότητας.
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94.
95.

Υλοποίηση του προϋπολογισµού δήµων και κοινοτήτων.
Κυρώσεις.
ΜΕΡΟΣ XIIΙ
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Αρµοδιότητες Υπουργού και σύσταση νέων οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης.
∆ανεισµός οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης.
Κανόνες Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Ετοιµασία και υποβολή προϋπολογισµού.
Υλοποίηση του προϋπολογισµού οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης.
Κυρώσεις.
Οικονοµικό έτος για οντότητες Γενικής Κυβέρνησης.
∆ανεισµός κρατικών οργανισµών.
Ετοιµασία και υποβολή προϋπολογισµού κρατικού οργανισµού.
Υλοποίηση του προϋπολογισµού κρατικού οργανισµού.
Εταιρική διακυβέρνηση και οικονοµική διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων.
Στρατηγικό σχέδιο.
Οικονοµική διαχείριση.
Οικονοµικές καταστάσεις.
ΜΕΡΟΣ XIV
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ

110.
111.

Κυρώσεις οικονοµικών φορέων.
Αδικήµατα.
ΜΕΡΟΣ XV
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

112.
113.

Εξουσία έκδοσης Κανονισµών.
Εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ανεξάρτητα από τις διατάξεις άλλων νόµων.
ΜΕΡΟΣ XVI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

114.
115.
116.
117.
118.
119.

Κατάργηση.
Προσωρινές διατάξεις για το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων.
Προσωρινές διατάξεις για το λογιστικό σύστηµα και τον έλεγχο δεσµεύσεων.
Προσωρινές διατάξεις για την εφαρµογή και λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου.
Προσωρινές διατάξεις για την εφαρµογή ορισµένων εδαφίων των άρθρων 60, 79, 94, 100 και 105.
Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
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Ν. 20(Ι)/2014
Ο περί της ∆ηµοσιονοµικής Ευθύνης και του ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόµος του 2014 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του
Συντάγµατος.
Αριθµός 20(Ι) του 2014
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Προοίµιο.

ΕΠΕΙ∆Η βάσει του άρθρου 167 του Συντάγµατος, ο Υπουργός Οικονοµικών µεριµνά
για τη σύνταξη πλήρους προϋπολογισµού για κάθε οικονοµικό έτος, ο οποίος µετά
από την έγκρισή του από το Υπουργικό Συµβούλιο κατατίθεται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για συζήτηση, έγκριση και ψήφισή του σε νόµο,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι δεσµευµένη βάσει των υποχρεώσεών
της που απορρέουν από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα
από τη συµµετοχή της στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να υποβάλλει κάθε χρόνο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των προνοιών του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η προκύπτει η ανάγκη για ισχυρότερη οικονοµική ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον σκοπό αυτό να αναπτυχθεί ακόµα στενότερος
συντονισµός των οικονοµικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η η ανάγκη των κυβερνήσεων να διατηρούν υγιή και βιώσιµα οικονοµικά
και να προλαµβάνουν τη δηµιουργία υπερβολικών ελλειµµάτων στη Γενική
Κυβέρνηση είναι ουσιώδους σηµασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας στη ζώνη
του ευρώ στο σύνολό της και συνεπώς απαιτεί την καθιέρωση συγκεκριµένων
κανόνων, συµπεριλαµβανοµένου ενός «κανόνα ισοσκέλισης του προϋπολογισµού»
και διόρθωσης αποκλίσεων όταν προκύπτουν,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η προκύπτει η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το έλλειµµα της Γενικής
Κυβέρνησης δεν υπερβαίνει το τρία επί τοις εκατόν (3%) του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος σε τιµές αγοράς και ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης δεν υπερβαίνει ή
ακολουθεί επαρκώς πτωτική πορεία προς το εξήντα επί τοις εκατόν (60%) του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε τιµές αγοράς,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η οι αρχηγοί των κρατών µελών ή κυβερνήσεων των κρατών µελών της
ζώνης του ευρώ συµφώνησαν στις 9 ∆εκεµβρίου 2011 σε µια ενισχυµένη
αρχιτεκτονική για την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, που θα έχει ως βάση
συνθήκες που αποτελούν το θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διευκολύνει την
υλοποίηση µέτρων που λαµβάνονται βάσει των Άρθρων 121, 126 και 136 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι συµβαλλόµενο µέρος της Συνθήκης για
τη Σταθερότητα, το Συντονισµό και τη ∆ιακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της ∆ηµοκρατίας της
Βουλγαρίας, του Βασιλείου της ∆ανίας, της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της
Γερµανίας, της ∆ηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, της Ιταλικής
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Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Έβδοµο
29.06.2012.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 306,
23.11.2011, σ. 41.

∆ηµοκρατίας, της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, της ∆ηµοκρατίας της Λεττονίας, της
∆ηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου ∆ουκάτου του Λουξεµβούργου, της
Ουγγαρίας, της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της ∆ηµοκρατίας της
Αυστρίας, της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, της
Ρουµανίας, της ∆ηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής ∆ηµοκρατίας, της
∆ηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, η οποία υπογράφηκε
στις Βρυξέλλες στις 2 Μαρτίου 2012, και επικυρώθηκε στις 20 Απριλίου 2012, µε την
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου Αρ. 73.4.70, η οποία συµφωνία δηµοσιεύθηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 169 του Συντάγµατος
συνθήκες, συµβάσεις και συµφωνίες που συνοµολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εν λόγω άρθρου έχουν από την ηµέρα δηµοσίευσής τους στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας αυξηµένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε ηµεδαπού νόµου,
υπό τον όρο ότι αυτές οι συνθήκες, οι συµβάσεις και οι συµφωνίες εφαρµόζονται
αντίστοιχα και από το αντισυµβαλλόµενο µέρος,
ΚΑΙ ΕΠΕΙ∆Η η Κυπριακή ∆ηµοκρατία οφείλει να µεταφέρει στην εθνική έννοµη
τάξη την Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις
απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών µελών, όπως αυτή εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός τίτλος.
123(Ι) του 2016
133(Ι) του 2016
159(Ι) του 2017.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί της ∆ηµοσιονοµικής Ευθύνης και του
∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου Νόµοι του 2014 έως 2017.

2.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου «αρµόδιος υπουργός» σε σχέση µε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, κρατικό οργανισµό
ή κρατική επιχείρηση σηµαίνει –
(α) τον υπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος µε βάση νόµο για την επίβλεψη των
δραστηριοτήτων οντότητας Γενικής Κυβέρνησης ή κρατικού οργανισµού· ή
(β) τον Υπουργό, αν δεν υπάρχει άλλος υπουργός που είναι υπεύθυνος σύµφωνα µε
νόµο για επίβλεψη των δραστηριοτήτων οντότητας Γενικής Κυβέρνησης ή κρατικού
οργανισµού· ή
(γ) τον υπουργό, στο όνοµα του οποίου είναι εγγεγραµµένες οι µετοχές κρατικής
επιχείρησης·
«δαπάνες» σηµαίνει όλα τα χρηµατικά ποσά που πληρώνονται από τη ∆ηµοκρατία ή
στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους ή οποιοδήποτε
άλλο ποσό καθοριστεί από το Γενικό Λογιστή·
«δηµοσιονοµικοί κανόνες» σηµαίνει τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που αναφέρονται
στο άρθρο 40·
«∆ωδεκατηµόριο»

σηµαίνει

την

εξουσιοδότηση

ενέργειας

οποιασδήποτε
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απαιτούµενης δαπάνης, σε περίπτωση µη έγκαιρης ψήφισης του περί
Προϋπολογισµού Νόµου, δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 168 του
Συντάγµατος·
«εγκύκλιος προϋπολογισµού» σηµαίνει την εγκύκλιο του Προϋπολογισµού σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 52·
«Εαρινή Έκθεση» σηµαίνει την έκθεση που εκπονείται κατά το µήνα Απρίλιο·
«Ειδικές Περιστάσεις» σηµαίνει(α) την περίπτωση ασυνήθιστου γεγονότος, το οποίο –
(i) εκφεύγει του ελέγχου της ∆ηµοκρατίας και
(ii) έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη δηµοσιονοµική κατάσταση της Γενικής
Κυβέρνησης ή
(β) περιόδους σοβαρής οικονοµικής ύφεσης, όπως οι περίοδοι αυτοί ερµηνεύονται στο
Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
«Ειδικό Ένταλµα Πληρωµής» σηµαίνει τη µεταφορά πιστώσεων µεταξύ άρθρων
δαπανών του Προϋπολογισµού µε την εξουσιοδότηση του Υπουργού·
«Ελέγχων Λειτουργός» σηµαίνει τον Ελέγχοντα Λειτουργό, οι αρµοδιότητες του
οποίου καθορίζονται στο άρθρο 13·
«Εµπιστευτικές Πληροφορίες» σηµαίνει τις πληροφορίες που το Συµβούλιο λαµβάνει
και χειρίζεται από άλλα αρµόδια όργανα ή υπηρεσίες στα πλαίσια της άσκησης των
αρµοδιοτήτων του·
«Έσοδα» σηµαίνει όλα τα χρηµατικά ποσά που εισπράττονται από τη ∆ηµοκρατία ή
στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους ή οποιοδήποτε
άλλο ποσό καθοριστεί από το Γενικό Λογιστή στη βάση της εκάστοτε Λογιστικής
Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται στον περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και
∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ΕΣΟΛ 95» σηµαίνει το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ολοκληρωµένων Οικονοµικών
Λογαριασµών του 1995·
114(Ι) του 2003.

«εσωτερικός έλεγχος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τον περί
Εσωτερικού Ελέγχου Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης» σε σχέση µε ένα έτος
σηµαίνει το έλλειµµα ή το πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος, κυκλικά
προσαρµοσµένο
εξαιρουµένων
οποιωνδήποτε
προσωρινών
παραγόντων,
εκπεφρασµένο ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε τιµές αγοράς·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L145,
10.6.2009, σ. 1.

«Κανονισµός (ΕΚ) 479/2009» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 479/2009 του
Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2009 για την εφαρµογή του πρωτοκόλλου σχετικά µε τη
διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 209,

«Κανονισµός (ΕΚ) 1466/97» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του
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2.8.1997, σ. 1.

Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την ενίσχυση της εποπτείας της δηµοσιονοµικής
κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 209,
2.8.1997, σ. 6.

«Κανονισµός (ΕΚ) 1467/97» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 του
Συµβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της
εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2011 και όπως αυτός περαιτέρω εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 310,
30.11.1996, σ. 1

«Κανονισµός (ΕΚ) 2223/96» σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του
Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1996 περί του ευρωπαϊκού συστήµατος εθνικών και
περιφερειακών λογαριασµών της Κοινότητας, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία
µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 715/2010 της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2010 και
όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

166(Ι) του 2003
34(Ι) του 2007
86(Ι) του 2013
103(Ι) του 2013.

«Κεντρική Τράπεζα» σηµαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, που έχει ιδρυθεί
δυνάµει του άρθρου 3 του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατ’ επιταγή των άρθρων 118 έως 121 του
Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας·
«κρατική επιχείρηση» σηµαίνει εταιρεία, σωµατείο ή ίδρυµα, στο οποίο η ∆ηµοκρατία
δύναται να ασκεί αποφασιστική επιρροή, µε εξαίρεση τις εισηγµένες εταιρείες σε
οργανωµένη αγορά, η οποία αποφασιστική αυτή επιρροή εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας
τεκµαίρεται, όταν η ∆ηµοκρατία άµεσα ή έµµεσα (α) κατέχει το µεγαλύτερο µέρος του εκδοµένου κεφαλαίου της επιχείρησης· ή
(β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν στους τίτλους που
έχει εκδώσει η επιχείρηση· ή
(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης·
«κρατικός οργανισµός» σηµαίνει Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµόσιου ∆ικαίου,
συµπεριλαµβανοµένων των Ρυθµιστικών Εποπτικών Αρχών, εκτός από την Κεντρική
Τράπεζα, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης·
«µεσοπρόθεσµος δηµοσιονοµικός στόχος» σηµαίνει το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
στόχο, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1466/ 97·
«µηχανισµός αυτόµατης διόρθωσης» σηµαίνει το µηχανισµό που καθορίζεται στο
άρθρο 44·
«Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου» σηµαίνει Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου ή άλλο οργανισµό δηµοσίου δικαίου, που ιδρύθηκε προς το δηµόσιο
συµφέρον, δυνάµει νόµου και στο οποίο η ∆ηµοκρατία ασκεί άµεσα ή έµµεσα
καθοριστική επιρροή, διορίζοντας περισσότερα από τα µισά µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του·
«νοµοθεσία δηµοσίων συµβάσεων» περιλαµβάνει –

11(I) του 2006
39(I) του 2011

(α) τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων, Προµηθειών,
Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και
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175(I) του 2011
112(Ι) του 2012.

των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

12(I) του 2006
91(I) του 2010
40(I) του 2011
176(I) του 2011
112(I) του 2012.

(β) τον περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµόσιων Συµβάσεων,
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(γ) οποιοδήποτε άλλο σχετικό µε τις δηµόσιες συµβάσεις νόµο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 306,
23.11.2011, σ. 41.

«Οδηγία 2011/85/ΕΕ» σηµαίνει την Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης
Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών
µελών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«οικονοµικός φορέας» σηµαίνει τα υπουργεία, τα τµήµατα, τους φορείς
συνταγµατικών εξουσιών και υπηρεσιών και τα ανεξάρτητα γραφεία, που
περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό της ∆ηµοκρατίας·
«οντότητα Γενικής Κυβέρνησης» σηµαίνει ταµείο, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου που περιλαµβάνεται στην Κεντρική Κυβέρνηση ή άλλη οντότητα, η οποία
περιλαµβάνεται στη Γενική Κυβέρνηση, εκτός από τους οικονοµικούς φορείς και τις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης·
«προϊστάµενος οικονοµικού φορέα» σηµαίνει τον υπουργό, στις περιπτώσεις
υπουργείων και τµηµάτων τους, τον επικεφαλής υπηρεσίας στις περιπτώσεις
συνταγµατικών υπηρεσιών και ανεξάρτητων υπηρεσιών και τους γενικούς διευθυντές
ή τον Αρχιπρωτοκολλητή ή πρόσωπο σε παρόµοια θέση στις περιπτώσεις
συνταγµατικών εξουσιών·
«Πρωτόκολλο (Αρ. 12)» σηµαίνει το Πρωτόκολλο (Αρ. 12) για τη διαδικασία
υπερβολικού ελλείµµατος προσαρτηµένο στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής» σηµαίνει το Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 48·
«Συµβούλιο» σηµαίνει το ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο, το οποίο ιδρύεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18·
«Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης» σηµαίνει το Σύµφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης όπως ορίζεται από το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 17ης
Ιουνίου 1997 στο Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και τους Κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες νοµικές πράξεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο
(Αρ. 12) καθώς και τα Άρθρα 121, 126 και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των δηµόσιων οικονοµικών·
«σύστηµα εσωτερικού ελέγχου» σηµαίνει όλες τις διαδικασίες, πρακτικές και
πολιτικές, που εφαρµόζει οικονοµικός φορέας, µε ευθύνη του προϊστάµενού του, έτσι
ώστε να επιτύχει τους στόχους του·
«Σχετική Συγκατάθεση» σηµαίνει τη γραπτή συγκατάθεση του Συµβουλίου για τη
δηµοσίευση πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές από αυτό και, στην
περίπτωση πληροφοριών που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές από άλλο όργανο,
εκτός από το Συµβούλιο, τη γραπτή συναίνεση του αρµόδιου αυτού οργάνου·
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«τµήµα» σηµαίνει τµήµα, υπηρεσία, ή γραφείο που υπάγεται σε υπουργείο·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών·
«Φθινοπωρινή Έκθεση» σηµαίνει την έκθεση που εκπονείται από το Συµβούλιο, κατά
το µήνα Οκτώβριο.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οι ορισµοί «χρέος Γενικής Κυβέρνησης»,
«έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης», «πλεόνασµα Γενικής Κυβέρνησης» έχουν την
έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τον Κανονισµό (ΕΚ) 479/2009·
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, «Γενική Κυβέρνηση», «Κεντρική
Κυβέρνηση», «Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
«Υποτοµείς» και «Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν» ερµηνεύονται σύµφωνα µε το
ΕΣΟΛ 95.

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987
39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οποιαδήποτε αναφορά σε «δήµο»,
«κοινότητα», σε «συµβούλιο» αυτών και σε «Έπαρχο» έχουν την έννοια που
αποδίδεται σε αυτούς στον περί ∆ήµων Νόµο και στον περί Κοινοτήτων Νόµο, όπως
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013
143(Ι) του 2013.
86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οποιαδήποτε αναφορά σε
«Προϋπολογισµό» ή «περί Προϋπολογισµού Νόµο» λογίζεται ότι αναφέρεται στον
εκάστοτε Προϋπολογισµό ή στον περί Προϋπολογισµού Νόµο και σε Τροποποιητικό
ή Συµπληρωµατικό αυτού.
Πεδίο εφαρµογής.

3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε όλη τη δηµόσια υπηρεσία, οποιαδήποτε άλλα
τµήµατα, γραφεία υπηρεσίες, ταµεία και οντότητες Γενικής Κυβέρνησης και άλλες
οντότητες, περιλαµβανοµένων των κρατικών οργανισµών και των κρατικών
επιχειρήσεων, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόµο και σε όλους τους δηµόσιους
υπαλλήλους και άλλους λειτουργούς και υπαλλήλους σε αυτές τις οντότητες µε την
ευθύνη είσπραξης, χρησιµοποίησης ή διαχείρισης δηµόσιων πόρων, εσόδων ή
χρηµάτων και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων, όπως καθορίζονται στον παρόντα
Νόµο·

Σκοπός και αρχές
διαχείρισης των
δηµόσιων
οικονοµικών.

4.-(1) Η διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών περιλαµβάνει -
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(α) τη διαµόρφωση, έγκριση, παρουσίαση και υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, του περί Προϋπολογισµού Νόµου και του
Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου στη βάση των αρχών της βιωσιµότητας,
σύνεσης, σταθερότητας, συνέπειας και διαφάνειας:
Νοείται ότι –
(i) «αρχή βιωσιµότητας» σηµαίνει τη διασφάλιση ότι οι δαπάνες, ο δανεισµός και το
χρέος της Γενικής Κυβέρνησης είναι διαχειρίσιµα, βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα και δεν επιβάλλεται άδικο βάρος στις µελλοντικές γενιές·
(ii) «αρχή σύνεσης» σηµαίνει την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ
εσόδων και δαπανών·
(iii) «αρχή σταθερότητας» σηµαίνει τη διαµόρφωση και παρουσίαση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής µε τρόπο που να αποφεύγονται οι απότοµες διακυµάνσεις
των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προοπτικών·
(iv) «αρχή συνέπειας» σηµαίνει την αποφυγή οποιωνδήποτε απρόβλεπτων και
ανεπιθύµητων διακυµάνσεων και αποκλίσεων από τις προβλέψεις των εσόδων και
δαπανών, όπως καθορίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής,
στον Προϋπολογισµό και στο Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο·
(v) «αρχή διαφάνειας» σηµαίνει τον καθορισµό µετρήσιµων, συγκεκριµένων και
σαφώς προσδιορισµένων στόχων που επιτρέπουν και διευκολύνουν τη δηµόσια
εκτίµηση των δηµοσιονοµικών συνθηκών·
(β) τον έλεγχο των εσόδων και δαπανών·
(γ) τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους και των ρευστών διαθεσίµων·
(δ) το λογιστικό σύστηµα και τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου· και
(ε) την ετοιµασία και τον έλεγχο των τελικών λογαριασµών και χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

195(Ι) του 2012
162(Ι) του 2013.

(2) Η διαχείριση του δηµόσιου χρέους και των ρευστών διαθεσίµων που αναφέρονται
στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
της ∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους Νόµου και του περί της ∆ιαχείρισης των
Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
(3) Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του
εδαφίου (1) έχουν το σκοπό που καθορίζεται στον περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων
και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Συµµόρφωση µε τις
υποχρεώσεις που
απορρέουν από το
Σύµφωνο
Σταθερότητας και
Ανάπτυξης.

5. Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι η διαµόρφωση, η εκτέλεση και η παρουσίαση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής, περιλαµβανοµένου και του Προϋπολογισµού, της
πολιτικής των µισθών και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων συνάδει µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νοµοθεσίες και τους κανονισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπου
εφαρµόζεται ή/και άλλων διεθνών συµφωνιών.
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Οικονοµικό έτος.

6. Το οικονοµικό έτος, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 102 του
Συντάγµατος, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.

Ετήσια παρουσίαση
προϋπολογισµών.

7. Οι προϋπολογισµοί των οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης, των οικονοµικών φορέων
και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρτίζονται πάνω σε ετήσια βάση, αλλά
δεν αποκλείεται(α) η ετοιµασία του Προϋπολογισµού στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόµο·
(β) η υλοποίηση Συµπληρωµατικού ή Τροποποιητικού Προϋπολογισµού·
(γ) η µεταφορά πιστώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο
νόµο· ή
(δ) η παρουσίαση στον Προϋπολογισµό των πιστώσεων δαπανών σε πολυετή βάση.

Βασική αρχή
παρουσίασης του
Προϋπολογισµού.

8.-(1) Βασική αρχή παρουσίασης του Προϋπολογισµού είναι ότι τα συνολικά έσοδα
και οι συνολικές δαπάνες καταχωρούνται στο σύνολό τους στον Προϋπολογισµό, στη
βάση ταµειακών ροών, χωρίς οποιαδήποτε αφαίρεση.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το σύνολο των εσόδων από φόρους
που καταχωρούνται είναι ίσο µε το συνολικό ποσό που αναµένεται να εισπραχθεί,
µετά την αφαίρεση τυχόν φορολογικών δαπανών, όπως προκύπτουν από τις
φορολογικές εκπτώσεις.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Θεσµικές
αρµοδιότητες.

9. Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 54, 58, 61, 116, 117, 127 και 128 του
Συντάγµατος και οποιωνδήποτε σχετικών νόµων, οι αρµοδιότητες για τη διαχείριση
και τον έλεγχο των δηµόσιων οικονοµικών κατανέµονται σύµφωνα µε τον παρόντα
Νόµο(α) στο Υπουργικό Συµβούλιο·
(β) στον Υπουργό·
(γ) στο Συµβούλιο·
(δ) στη Βουλή των Αντιπροσώπων·
(ε) στο Γενικό Ελεγκτή·
(στ) στο Γενικό Λογιστή·
(ζ) στον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου·
(η) στους προϊστάµενους των οικονοµικών φορέων· και
(θ) στον Προϊστάµενο του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους.

Αρµοδιότητες
Υπουργικού
Συµβουλίου.

10. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 54 του Συντάγµατος, το Υπουργικό
Συµβούλιο-
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(α) διαµορφώνει τη δηµοσιονοµική πολιτική, συµπεριλαµβανοµένου και του
Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, σύµφωνα µε το µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό πλαίσιο·
(β) εγκρίνει τον Προϋπολογισµό, ώστε να διασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες και τη δηµοσιονοµική πολιτική, που υποβάλλεται στη
Βουλή των Αντιπροσώπων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 167 του
Συντάγµατος·
(γ) εγκρίνει τους προϋπολογισµούς άλλων οντοτήτων, όπως προβλέπεται σε άλλες
σχετικές νοµοθεσίες, για διασφάλιση της συµµόρφωσής τους µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες και τη δηµοσιονοµική πολιτική·
(δ) παρακολουθεί την υλοποίηση του Προϋπολογισµού µέσω της ετοιµασίας και
υποβολής έκθεσης προόδου για τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε το εδάφιο (1)
του άρθρου 61 για τη διασφάλιση της επίτευξης των δηµοσιονοµικών κανόνων και
της δηµοσιονοµικής πολιτικής·
(ε) εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις, που καλύπτουν όλους τους οικονοµικούς
φορείς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που καλύπτουν τη Γενική
Κυβέρνηση και υποβάλλονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύµφωνα µε το άρθρο
79, στη βάση των λογιστικών αρχών και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, που
υιοθετεί ο Γενικός Λογιστής·
(στ) εγκρίνει τη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 78· και
(ζ) διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του δηµόσιου χρέους, σύµφωνα µε τους
δηµοσιονοµικούς κανόνες και την πολιτική, µέσω της έγκρισης(i) της µεσοπρόθεσµης στρατηγικής διαχείρισης δηµόσιου χρέους· και
(ii) του επιθυµητού ύψους αποθέµατος ρευστότητας και οποιωνδήποτε άλλων
θεµάτων προβλέπονται στον περί της ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους Νόµο, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόµο.
Αρµοδιότητες
Υπουργού.

11.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 167 του Συντάγµατος, ο Υπουργός –
(α) ετοιµάζει και παρουσιάζει τη δηµοσιονοµική πολιτική της Γενικής Κυβέρνησης,
σύµφωνα µε το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής·
(β) µεριµνά για την ετοιµασία του Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο και τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πολιτική·
(γ) εγκρίνει τους προϋπολογισµούς άλλων οντοτήτων, όπως καθορίζεται στον
παρόντα Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο για να διασφαλίζεται η συµµόρφωσή τους
µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πολιτική·
(δ) ετοιµάζει µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, χωρίς επηρεασµό
των αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου·
(ε) αξιολογεί και εγκρίνει τα έργα, όπως αυτά καθορίζονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 82, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιουδήποτε άλλου
νόµου·
(στ) υπογράφει τα Ειδικά Εντάλµατα Πληρωµής·
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(ζ) παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση του προϋπολογισµού των οντοτήτων
της Γενικής Κυβέρνησης και των κρατικών οργανισµών για να διασφαλίζεται η
επίτευξη των δηµοσιονοµικών κανόνων και πολιτικής·
(η) ετοιµάζει εξαµηνιαία και υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή
των Αντιπροσώπων έκθεση προόδου για τα δηµόσια οικονοµικά, όσον αφορά την
υλοποίηση του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του
άρθρου 61·
(θ) επιβλέπει τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίµων της ∆ηµοκρατίας·
(ι) εγκρίνει την επενδυτική πολιτική των ρευστών διαθεσίµων της ∆ηµοκρατίας και
εποπτεύει την εφαρµογή της·
(ια) διαµορφώνει και ασκεί πολιτική, για το δανεισµό και την παροχή εγγυήσεων και
προκαταβολών εκ µέρους της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς
κανόνες και πολιτική·
(ιβ) παρακολουθεί και αξιολογεί τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους που προέρχονται
από διάφορες πηγές, µέσω της ετοιµασίας έκθεσης δηµοσιονοµικών κινδύνων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 58·
(ιγ) εγκρίνει την πολιτική χρηµατοδότησης των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιουδήποτε άλλου νόµου,
σύµφωνα µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πολιτική·
(ιδ) διαµορφώνει την πολιτική κτήσης, διαχείρισης και διάθεσης της ακίνητης
περιουσίας, φυσικών πόρων και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ∆ηµοκρατίας,
καθώς και άλλων δικαιωµάτων σε κρατικές επιχειρήσεις της ∆ηµοκρατίας, εκτός εάν
οι αρµοδιότητες αυτές ανατίθενται σύµφωνα µε άλλο νόµο σε άλλο υπουργείο,
υπηρεσία, γραφείο ή φορέα·
(ιε) διαχειρίζεται τους φορολογικούς νόµους και τις διεθνείς συµφωνίες και
διαµορφώνει τη φορολογική πολιτική·
(ιστ) καθορίζει ή εγκρίνει το ύψος των τελών, χρεώσεων, προστίµων και άλλων
παρόµοιων χρεώσεων που επιβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς δυνάµει νόµων
ή κανονισµών·
(ιζ) παρακολουθεί, αξιολογεί και τροποποιεί τις διαδικασίες είσπραξης των εσόδων
από τους οικονοµικούς φορείς·
91(Ι) του 2004
208(Ι) του 2004
245(Ι) του 2004
262(Ι) του 2004
126(Ι) του 2005
65(Ι) του 2006
144(Ι) του 2006
6(Ι) του 2007
61(Ι) του 2007
139(Ι) του 2007
140(Ι) του 2007
156(Ι) του 2007
22(Ι) του 2008
39(Ι) του 2008

(ιη) εφαρµόζει τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόµο, τον περί Τελωνειακού Κώδικα
Νόµο και τον περί Ειδικών Φόρων Νόµο, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται, και τις σχετικές διεθνείς συµφωνίες και διαµορφώνει την πολιτική
των δασµών και ειδικών φόρων· και
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64(Ι) του 2008
91(Ι) του 2008
119(Ι) του 2009
30(Ι) του 2010
51Α(Ι) του 2010
119(Ι) του 2010
169(Ι) του 2012
186(Ι) του 2012
25(Ι) του 2013
42(Ι) του 2013
84(Ι) του 2013
110(Ι) του 2013.
94(Ι) του 2004
265(Ι) του 2004
9(Ι) του 2011.

(ιθ) ασκεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται από άλλους νόµους ή είναι
συναφή µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
(2) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ο
Υπουργός δύναται να ζητά κάθε αναγκαία πληροφορία και εκθέσεις από οποιαδήποτε
διεύθυνση, τµήµα, υπηρεσία ή ανεξάρτητο γραφείο που είναι κάτω από την
αρµοδιότητά του και από το Γενικό Λογιστή.

15(I) του 2000.

(3) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ο
Υπουργός εποπτεύει τις εργασίες και δύναται να δώσει οδηγίες προς οποιαδήποτε
διεύθυνση, τµήµα, υπηρεσία ή ανεξάρτητο γραφείο που είναι κάτω από την
αρµοδιότητά του, εκτός από τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σχέση µε τα θέµατα που
προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του περί Στατιστικής Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(4) Ο Υπουργός δύναται να αναθέτει το σύνολο ή µέρος των καθηκόντων του που
προβλέπονται στο εδάφιο (1) σε οποιαδήποτε διεύθυνση, τµήµα, υπηρεσία ή
ανεξάρτητο γραφείο που είναι κάτω από την αρµοδιότητά του και στο Γενικό Λογιστή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου.
(5) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να ζητά κάθε αναγκαία πληροφορία και εκθέσεις
από –
(α) οποιαδήποτε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, οποιοδήποτε κρατικό οργανισµό και
κρατική επιχείρηση· και
(β) κάθε άλλο πρόσωπο που λαµβάνει χορηγία, προκαταβολή ή εγγύηση από τη
∆ηµοκρατία.

Αρµοδιότητες
προϊστάµενων
οικονοµικών φορέων.

12. Τηρουµένων των σχετικών διατάξεων του Συντάγµατος, για τους σκοπούς του
παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, οι προϊστάµενοι των οικονοµικών
φορέων, (α) συµµετέχουν στην ετοιµασία της δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε την προσκόµιση
πληροφοριών, κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό·
(β) συµµετέχουν στην κατάρτιση του Προϋπολογισµού µε την υποβολή εκτιµήσεων
και προτάσεων κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό·
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(γ) αξιολογούν τα έργα των οικονοµικών φορέων που είναι κάτω από την
αρµοδιότητά τους και των τµηµάτων τους, σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο και
οποιοδήποτε άλλο νόµο·
(δ) εποπτεύουν την υλοποίηση του προϋπολογισµού των οικονοµικών φορέων που
είναι κάτω από την αρµοδιότητά τους, έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι τέτοια
υλοποίηση –
(i) εµπίπτει στα πλαίσια των πιστώσεων του προϋπολογισµού τους· και
(ii) δεν αποκλίνει από τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πολιτική·
(ε) µεταφέρουν πιστώσεις του Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 63, διασφαλίζοντας την αποτελεσµατική διαχείριση του προϋπολογισµού
τους, ώστε να συνάδει µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και πολιτική·
(στ) συντάσσουν και υποβάλλουν στον Υπουργό µηνιαίες εκθέσεις αναφορικά µε την
υλοποίηση του προϋπολογισµού τους και των τµηµάτων τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 60· και
(ζ) εποπτεύουν τους Ελέγχοντες Λειτουργούς των υπουργείων και των τµηµάτων τους
και διασφαλίζουν τους απαραίτητους πόρους για την εύρυθµη λειτουργία τους.
Αρµοδιότητες
Ελέγχοντος
Λειτουργού.

13.-(1) Οι Ελέγχοντες Λειτουργοί ορίζονται στον εκάστοτε περί Προϋπολογισµού
Νόµο.
(2) Ο Ελέγχων Λειτουργός –
(α) εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στον περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων
και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατίθενται
από τον προϊστάµενο του οικονοµικού φορέα·
(β) µεριµνά για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του υπουργείου του και των
τµηµάτων του, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και οποιουδήποτε άλλου
νόµου·
(γ) συµβουλεύει τους προϊστάµενους των οικονοµικών φορέων σε θέµατα
στρατηγικού σχεδιασµού και υποβάλλει προτάσεις για τον προϋπολογισµό του και για
το χειρισµό οποιωνδήποτε άλλων θεµάτων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των
πόρων του·
(3) Το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου που είναι τοποθετηµένο σε οικονοµικούς
φορείς, παρέχει οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση του ζητηθεί και
λαµβάνει οποιεσδήποτε οδηγίες από τον προϊστάµενο και τον Ελέγχοντα Λειτουργό
του οικονοµικού φορέα, σε σχέση µε χρηµατοοικονοµικά θέµατα που είναι
απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων του:
Νοείται ότι, αυτό δεν εµποδίζει το προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου που είναι
τοποθετηµένο στους οικονοµικούς φορείς να ακολουθεί τις λογιστικές οδηγίες, τις
εγκυκλίους και τα πρότυπα που καθορίζει ο Γενικός Λογιστής.

Αρµοδιότητες και
εξουσίες του Γενικού
Λογιστή.

14.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του
Συντάγµατος, ο Γενικός Λογιστής διευθύνει και επιβλέπει όλες τις λογιστικές
εργασίες, τις σχετικές µε τα χρηµατικά διαθέσιµα και τα άλλα στοιχεία του

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 17 of 62

20(I)/2014

ενεργητικού των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη ∆ηµοκρατία και προς τις
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τη ∆ηµοκρατία ή για λογαριασµό της και δέχεται
και διενεργεί οποιαδήποτε πληρωµή χρηµάτων της ∆ηµοκρατίας.
(2) Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, δυνάµει του εδαφίου (1), ο Γενικός
Λογιστής εκτελεί τέτοια καθήκοντα, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου και του περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του
Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται και οποιοδήποτε άλλο νόµο.
Αρµοδιότητες του
Προϊστάµενου
Γραφείου ∆ιαχείρισης
∆ηµόσιου Χρέους.

15. Ο Προϊστάµενος του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους, µε την επίβλεψη
του Υπουργού, ασκεί τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της
∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

Αρµοδιότητες του
Γενικού Ελεγκτή.

16. Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 116 του Συντάγµατος,
ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει και επιθεωρεί όλους τους λογαριασµούς της ∆ηµοκρατίας
και ασκεί κάθε άλλη εξουσία και εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία ή καθήκον, όπως
καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

Αρµοδιότητες της
Βουλής των
Αντιπροσώπων.

17. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 και του
άρθρου 167 του Συντάγµατος(α) ψηφίζει τον Προϋπολογισµό, πριν την ηµεροµηνία έναρξης του οικονοµικού
έτους, και εγκρίνει τους τελικούς λογαριασµούς της ∆ηµοκρατίας και
(β) εγκρίνει την παροχή εγγυήσεων από τη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και οποιουδήποτε
άλλου σχετικού νόµου.
ΜΕΡΟΣ III - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση και
λειτουργία του
Συµβουλίου.

18.-(1) Συστήνεται ανεξάρτητο ∆ηµοσιονοµικό Συµβούλιο, που στο εξής θα
αναφέρεται ως «το Συµβούλιο», το οποίο είναι το αρµόδιο όργανο για την εκτέλεση
των καθηκόντων που του ανατίθενται ή του επιβάλλονται από τις ακόλουθες διατάξεις
του παρόντος Νόµου.
(2) Το Συµβούλιο είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε συνεχή διαδοχή και
κοινή σφραγίδα και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόµου, έχει το
δικαίωµα να αποκτά, κατέχει και διαθέτει περιουσία, να συνάπτει συµβάσεις, να
ενάγει και να ενάγεται και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την
εκτέλεση των καθηκόντων του.
(3) Τα µέλη και το προσωπικό του Συµβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, δεν λαµβάνουν οδηγίες από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµό,
περιλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο των µελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Υπουργικού Συµβουλίου και φορέων Γενικής
Κυβέρνησης και κανένα τέτοιο πρόσωπο δεν παρεµβαίνει, µε σκοπό τον επηρεασµό
της ανεξαρτησίας του Συµβουλίου.
(4) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Συµβούλιο δύναται να συνάπτει
συµφωνίες µε θεσµικά και άλλα όργανα.
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Αρµοδιότητες του
Συµβουλίου.

19. Για σκοπούς διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, το Συµβούλιο έχει την
ευθύνη –
(α) να παρέχει εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και
δηµοσιονοµικών προβλέψεων της Κυβέρνησης που ετοιµάζονται στα πλαίσια
κατάρτισης του Προϋπολογισµού και του Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής, µε σκοπό την υιοθέτησή τους·
(β) να παρακολουθεί τη συµµόρφωση µε τους αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς
κανόνες, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ και την
ενσωµάτωση του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου, στη διαδικασία
κατάρτισης του Προϋπολογισµού, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 2α του Κανονισµού
(ΕΚ) 1466/97·
(γ) να παρέχει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δηµόσια αξιολόγηση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής·
(δ) να παρέχει εκτιµήσεις, οι οποίες δηµοσιοποιούνται, σε σχέση µε τους
αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες, που αφορούν, µεταξύ άλλων (i) την εµφάνιση συνθηκών που οδηγούν στην ενεργοποίηση του αυτόµατου
µηχανισµού διόρθωσης, για περιπτώσεις που παρατηρείται σηµαντική απόκλιση από
το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή την πορεία προσαρµογής προς αυτόν,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του Άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97,
(ii) το κατά πόσο η δηµοσιονοµική προσαρµογή συνάδει µε τους εθνικούς κανόνες και
σχεδιασµούς,
(iii) την εµφάνιση ή τον τερµατισµό οιωνδήποτε Ειδικών Περιστάσεων,
(iv) την πρόοδο σε σχέση µε την περίοδο προσαρµογής για τη διασφάλιση της
τήρησης των δηµοσιονοµικών κανόνων, σύµφωνα µε τον αυτόµατο µηχανισµό
διόρθωσης·
(ε) να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα στον τοµέα των δηµόσιων
οικονοµικών, τα οποία του ανατίθενται στα πλαίσια του σχετικού δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για σκοπούς συµµόρφωσης µε οποιοδήποτε άλλο σχετικό
νόµο, νοουµένου ότι αυτό λαµβάνει επιπλέον, ανάλογη χρηµατοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισµό, προκειµένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα αυτά.

Σύνθεση του
Συµβουλίου.

20.-(1) Το Συµβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) µέλη, που διορίζονται από το
Υπουργικό Συµβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονοµικών και Προϋπολογισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων, ένα (1) εκ των
οποίων εκτελεί χρέη Προέδρου, στη βάση πλήρους απασχόλησης και µε αντιµισθία,
όπως αυτή καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
(2) Η θητεία του µέλους που διορίζεται ως Πρόεδρος είναι για έξι (6) έτη, ενώ για τα
υπόλοιπα δύο (2) µέλη, η θητεία τους είναι στη βάση µερικής απασχόλησης για πέντε
(5) και τέσσερα (4) έτη, αντίστοιχα:
Νοείται ότι, η θητεία των δύο (2) µελών αποφασίζεται κατόπιν κλήρωσης µεταξύ
τους:
Νοείται περαιτέρω ότι τα δύο (2) αυτά µέλη αµείβονται κατά συνεδρίαση (on
horarium), όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο.
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(3) Σε περίπτωση αντικατάστασης οποιουδήποτε από τα τρία (3) µέλη του
Συµβουλίου, λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αποµάκρυνσης από τα καθήκοντά του, η
θητεία του νέου µέλους είναι για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που
αντικαθιστά.
(4) Όταν η θητεία οποιουδήποτε από τα µέλη του Συµβουλίου λήξει, η διαδικασία
ανανέωσης της θητείας του µέλους ή ο διορισµός νέου µέλους ολοκληρώνεται πριν
από τη λήξη της θητείας του υφιστάµενου µέλους.
(5) Τα µέλη του Συµβουλίου δύνανται να διορίζονται το µέγιστο για δύο (2)
συνεχόµενες θητείες.
(6) Σε περίπτωση κένωσης θέσεως στο Συµβούλιο λόγω θανάτου ή αποµάκρυνσης
µέλους του, η κενή αυτή θέση πληρώνεται, το αργότερο, εντός ενός (1) µηνός.
Επιλεξιµότητα.

21.-(1) Ουδείς διορίζεται ως µέλος του Συµβουλίου, εκτός εάν είναι πολίτης της
∆ηµοκρατίας ή πολίτης οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πρόσωπο ακέραιο, µε µακρά εµπειρία και υψηλό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο
στα δηµόσια οικονοµικά και στην οικονοµία:
Νοείται ότι, πρόσωπο δε δύναται να είναι επιλέξιµο για µέλος του Συµβουλίου, εάν(α) έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σοβαρής µορφής που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή
ηθική αισχρότητα,
(β) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συµβιβασµό µε τους πιστωτές του,
(γ) έχει, λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος, ακυρωθεί ή ανασταλεί από την αρµόδια
αρχή η άσκηση του επαγγέλµατός του ή του έχει απαγορευθεί από το να είναι
διοικητικός σύµβουλος σε οποιαδήποτε δηµόσια ή εµπορική οντότητα,
(δ) είναι σύζυγος, γονέας, αδελφός, αδελφή ή άµεσος
συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων τους, ενός µέλους του Συµβουλίου.

απόγονος,

(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), κανένα πρόσωπο δε διορίζεται ως
µέλος του Συµβουλίου, ενώ είναι µέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπουργός,
δηµόσιος υπάλληλος ή οποιοσδήποτε άλλος αξιωµατούχος ή υπάλληλος οργανισµού
που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση.
(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση εργοδοτούµενου
προσώπου της Κεντρικής Τράπεζας, των κρατικών πανεπιστηµίων ή άλλου
οργανισµού µε θεσµική ανεξαρτησία, µε εξαίρεση το διορισµό µέλους ως Προέδρου.
Ανεξαρτησία του
Συµβουλίου.

22. Το Συµβούλιο δε ζητά ούτε δέχεται οδηγίες από την Κεντρική Κυβέρνηση ή
άλλους οργανισµούς κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του δυνάµει του
παρόντος Νόµου.

Αποµάκρυνση µελών.

23.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να αποµακρύνει µέλος του Συµβουλίου από
τα καθήκοντά του, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µόνο όταν ισχύουν οι διατάξεις
των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (2).
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να
αποµακρύνει µέλος του Συµβουλίου, από τα καθήκοντά του, µόνο όταν το µέλος -
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(α) δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά αυτά, λόγω πνευµατικής ή
σωµατικής αναπηρίας που διαρκεί για περισσότερο από τρεις (3) µήνες, ή
(β) παραλείψει να ασκήσει τα καθήκοντά του για συνεχόµενη περίοδο άνω των τριών
(3) µηνών, χωρίς την άδεια του Συµβουλίου ή δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(3) Το Υπουργικό Συµβούλιο διορίζει ειδική επιτροπή αποτελούµενη από τρία (3)
µέλη που έχουν νοµική κατάρτιση για τους σκοπούς του εδαφίου (2), τα οποία αφού
δώσουν την ευκαιρία στο µέλος του Συµβουλίου να ακουστεί, κρίνουν κατά πόσο
αυτό εµπίπτει στα πλαίσια των διατάξεων των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (2).
(4) Μέλος του Συµβουλίου που αποµακρύνεται από τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εδαφίου (2), δύναται να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο κατά
της απόφασης αυτής.
Οικειοθελής
παραίτηση µέλους.

24. Μέλος του Συµβουλίου που προτίθεται να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του,
οφείλει να δώσει γραπτή προειδοποίηση προς το Υπουργικό Συµβούλιο και το
Συµβούλιο, όχι µικρότερη από ένα (1) µήνα, πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
της παραίτησης:
Νοείται ότι, µέλος του Συµβουλίου που παραιτείται οφείλει και µετά την παύση των
καθηκόντων του να µην αποκαλύπτει πληροφορίες, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του
κατά την άσκηση των καθηκόντων του και οι οποίες καλύπτονται από το
επαγγελµατικό απόρρητο.

Συνεδρίες και
αποφάσεις του
Συµβουλίου.

25.-(1) ∆ύο (2) µέλη του Συµβουλίου αποτελούν απαρτία για συνεδρίαση του
Συµβουλίου.
(2) Όταν ο Πρόεδρος είναι απών, τα άλλα µέλη αποφασίζουν µεταξύ τους στη
συνεδρίαση για το ποιος θα είναι ο Προεδρεύων κατά τη συνεδρίαση.
(3) Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου καλεί τα µέλη του Συµβουλίου σε συνεδρίαση µία
φορά το µήνα και οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη κατά τον τρόπο που καθορίζεται
στους εσωτερικούς κανονισµούς του Συµβουλίου.
(4) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται οµόφωνα µεταξύ των µελών που
παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.
(5) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου τηρούνται από το προσωπικό
του.
(6) Οι διαδικασίες για τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου καθορίζονται µε εσωτερικούς
κανονισµούς του Συµβουλίου.

Προσωπικό του
Συµβουλίου.

26.-(1) Το προσωπικό του Συµβουλίου αποτελείται από ολιγάριθµο προσωπικό, το
οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρία (3) ούτε µεγαλύτερο από έξι (6) άτοµα.
(2) Το προσωπικό βοηθά τα µέλη του Συµβουλίου στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους και εκτελεί καθήκοντα, όπως αυτά καθορίζονται από το Συµβούλιο µε
εσωτερικούς κανονισµούς.
(3) Το Συµβούλιο έχει την εξουσία να επιλέγει το προσωπικό του-
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(α) µέσω ανοικτού διαγωνισµού, και
(β) µε βάση την αξία, τις ικανότητες, την εµπειρία και την ακεραιότητα.
(4) Το Συµβούλιο δύναται να στελεχώνεται µε τοποθέτηση ή απόσπαση προσωπικού
από τη ∆ηµόσια Υπηρεσία.
(5) Η οργανωτική δοµή, οι εσωτερικές διαδικασίες και κανονισµοί λειτουργίας του
Συµβουλίου, ο αριθµός, ο τίτλος, οι µισθολογικές κλίµακες του προσωπικού του
Συµβουλίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που αφορούν τους όρους
υπηρεσίας και αξιολόγησης του προσωπικού καθορίζονται µε κανονισµούς που
εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο.

1 του 1990
71 του 1991
211 του 1991
27(Ι) του 1994
83(Ι) του 1995
60(Ι) του 1996
109(Ι) του 1996
69(Ι) του 2000
156(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
94(Ι) του 2003
128(Ι) του 2003
183(Ι) του 2003
31(Ι) του 2004
218(Ι) του 2004
68(Ι) του 2005
79(Ι) του 2005
105(Ι) του 2005
96(Ι) του 2006
107(Ι) του 2008
137(Ι) του 2009
194(Ι) του 2011
78(Ι) του 2013
7(Ι) του 2014.
Υποχρεώσεις των
µελών και του
προσωπικού του
Συµβουλίου.

(6) Για οτιδήποτε άλλο αφορά το προσωπικό που δεν προβλέπεται στο εδάφιο (5) και
µέχρι ειδικής ρύθµισης από το Συµβούλιο µε εσωτερικούς κανονισµούς ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εφαρµόζονται κατά το δυνατό, τηρουµένων των αναλογιών,
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που ισχύουν στη ∆ηµόσια Υπηρεσία δυνάµει του
περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.

27.-(1) Τα µέλη και το προσωπικό του Συµβουλίου δεν λαµβάνουν ούτε δέχονται από
οποιαδήποτε πηγή, εκτός του Συµβουλίου, επίδοµα, αµοιβή ή δώρα που υπερβαίνουν
ένα σύνηθες ή αµελητέο ποσό, είτε οικονοµικά ή µη οικονοµικά, των οποίων οι
αποζηµιώσεις, αµοιβές, οι αποδοχές ή τα δώρα συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε
τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Συµβουλίου.
(2) Τα µέλη και το προσωπικό του Συµβουλίου δε χρησιµοποιούν εµπιστευτικές
πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση, προκειµένου να διεξάγουν ιδιωτικές
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω τρίτων.
(3) Κάθε µέλος του Συµβουλίου ετήσια και µέχρι τέλος Ιανουαρίου αποκαλύπτει στο
ακέραιο, σηµαντικά χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα, τα οποία το ίδιο ή οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο µε το οποίο έχει οικογενειακές, επαγγελµατικές ή άλλες οικονοµικές
συνδέσεις, µπορεί να έχει άµεσα ή έµµεσα, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς
κανονισµούς του Συµβουλίου.
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(4) Κάθε φορά που κάποιο θέµα τίθεται ενώπιον του Συµβουλίου και κάποιο µέλος
έχει άµεσο ή έµµεσο συµφέρον, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), το εν λόγω µέλος
γνωστοποιεί το συµφέρον του, πριν την έναρξη της συζήτησης, εφόσον δεν πρέπει να
συµµετέχει στη συζήτηση και λήψη απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι το µέλος
λογίζεται για σκοπούς απαρτίας.
(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) είναι
ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).
Σύγκρουση
συµφερόντων.

28.-(1) Τα µέλη και το προσωπικό του Συµβουλίου αποφεύγουν κάθε κατάσταση που
ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερόντων, η οποία προκύπτει όταν τα µέλη
ή το προσωπικό έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα, τα οποία επηρεάζουν ή
φαίνεται να επηρεάζουν την αµερόληπτη και αντικειµενική άσκηση των καθηκόντων
τους.
(2) Στα προσωπικά συµφέροντα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνεται και
κάθε δυνητικό όφελος για το ίδιο το µέλος, τη σύζυγό του, γονέα, αδελφό, αδελφή, ή
άµεσο απόγονο, καθώς και των συζύγων τους.

Απαγόρευση
δηµοσιοποίησης
εµπιστευτικών
πληροφοριών.

29.-(1)Μέλος ή προσωπικό του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που
κατείχαν παλαιότερα τη θέση αυτή, απαγορεύεται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές
πληροφορίες που κατέχει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς τη σχετική
συγκατάθεση του Συµβουλίου ή σχετική απαίτηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Νόµου.
(2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:
Νοείται ότι, είναι δυνατή η ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών µε τη Στατιστική
Υπηρεσία, την Κεντρική Τράπεζα, τα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, την
Ελεγκτική Υπηρεσία, το Γενικό Λογιστήριο, την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και
το Υπουργείο Οικονοµικών, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων του Συµβουλίου.

Απαίτηση
πληροφοριών.

30.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 29, για την εκτέλεση των καθηκόντων
του, το Συµβούλιο δύναται να ζητά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από
οποιοδήποτε φορέα Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λαµβάνει
επιχορήγηση, δάνειο ή εγγύηση από το Κράτος.
(2) Οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στο Συµβούλιο είναι(i) το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής της Κυβέρνησης,
(ii) το προσχέδιο του Προϋπολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού
Πλαισίου,
(iii) το Επεξηγηµατικό Υπόµνηµα του Προϋπολογισµού,
(iv) ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις για τους Εθνικούς Λογαριασµούς,
(v) ιστορικά στοιχεία και προβλέψεις για τους λογαριασµούς της Γενικής
Κυβέρνησης,
(vi) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ζητηθούν.
(3) Πρόσωπο το οποίο δε συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο
αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
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υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
Ενηµέρωση της
Βουλής και
συµµετοχή σε
Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές της Βουλής.

31. Το Συµβούλιο δύναται να εµφανίζεται ενώπιον των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν τις λειτουργίες
του Συµβουλίου.

Χρηµατοδότηση και
έλεγχος των
λογαριασµών.

32.-(1) Οι δαπάνες του Συµβουλίου περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό της
∆ηµοκρατίας.
(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.

Ετήσιες εκθέσεις.

33. Το Συµβούλιο υποβάλλει, εκτός από την υποβολή των εκθέσεων σε άλλα
τµήµατα, το συντοµότερο δυνατό, µετά τη λήξη 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
∆ηµοκρατίας.

∆ηµοσίευση στοιχείων
και πληροφοριών.

34. Ο Υπουργός προβαίνει στη δηµοσίευση των ακόλουθων στοιχείων µέχρι τη
δέκατη πέµπτη (15η) µέρα του µηνός Απρίλιου έκαστου έτους (α) το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συµβούλιο,
(β) τις µεθοδολογίες, υποθέσεις και παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για τις
µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις του Στρατηγικού Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, και
(γ) πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει των σχετικών
διατάξεων του παρόντος Νόµου για να αρθούν οι αντιφάσεις στις µακροοικονοµικές
προβλέψεις, κατά περίπτωση.

Ετοιµασία της
Εαρινής Έκθεσης.

35.-(1) Το Συµβούλιο, µέχρι το τέλος του µηνός Απριλίου έκαστου έτους, προβαίνει
σε δηµοσίευση της Εαρινής Έκθεσης που περιλαµβάνει (α) αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών αποτελεσµάτων του προηγούµενου έτους σε
σύγκριση µε τους αριθµητικούς δηµοσιονοµικούς κανόνες και τα ανώτατα όρια που
προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του προηγούµενου
έτους,
(β) αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων, δυνάµει
των σχετικών διατάξεων του παρόντος Νόµου,
(γ) αξιολόγηση των ανώτατων ορίων και των µέτρων πολιτικής που περιλαµβάνονται
στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, και
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(δ) αξιολόγηση, δυνάµει των σχετικών διατάξεων του παρόντος Νόµου, αναφορικά µε
την πρόοδο σε σχέση µε την περίοδο προσαρµογής προς τη διασφάλιση της τήρησης
των δηµοσιονοµικών κανόνων στα πλαίσια της λειτουργίας του αυτόµατου
µηχανισµού διόρθωσης.
(2) Ο Υπουργός κοινοποιεί στο Συµβούλιο δύο (2) εβδοµάδες πριν από τη δηµοσίευση
των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα στοιχεία και τις υποθέσεις των
µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων που στηρίζουν το Στρατηγικό
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και το Συµβούλιο παρέχει εκτίµηση των
µακροοικονοµικών προβλέψεων µε επιστολή του προς τον Υπουργό εντός πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συµβούλιο δε συµφωνεί µε τις εν λόγω
µακροοικονοµικές προβλέψεις, ενηµερώνει τον Υπουργό, ο οποίος συγκαλεί εντός
πέντε (5) ηµερών επιτροπή συνδιαλλαγής, αποτελούµενη από τα µέλη του
Συµβουλίου και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών και εάν, εντός τριών (3)
ηµερών από τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, το Συµβούλιο δεν είναι ακόµη
σε θέση να υποστηρίξει τις µακροοικονοµικές προβλέψεις, τότε ο Υπουργός
ανακοινώνει δηµόσια τη θέση του, αιτιολογώντας τη µη στήριξή τους.
∆ηµοσίευση
νοµοσχεδίου
Προϋπολογισµού και
άλλων εγγράφων.

36. Ο Υπουργός προβαίνει στη δηµοσίευση των ακόλουθων εγγράφων µέχρι την
τριακοστή (30ή) ηµέρα του µηνός Σεπτεµβρίου έκαστου έτους-

(α) του νοµοσχεδίου του Προϋπολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού
Πλαισίου,
(β) του Επεξηγηµατικού Υποµνήµατος του Προϋπολογισµού,
(γ) ιστορικών στοιχείων και προβλέψεων για τους Εθνικούς Λογαριασµούς, και
(δ) ιστορικών στοιχείων και προβλέψεων για τους Λογαριασµούς της Γενικής
Κυβέρνησης.
Ετοιµασία
Φθινοπωρινής
Έκθεσης.

37.-(1) Το Συµβούλιο, µέχρι το τέλος του µηνός Οκτωβρίου έκαστου έτους, προβαίνει
σε δηµοσίευση της Φθινοπωρινής Έκθεσης, που περιλαµβάνει (α) αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
(β) αξιολόγηση, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, αναφορικά µε την
πρόοδο σε σχέση µε την περίοδο προσαρµογής προς τη διασφάλιση της τήρησης των
δηµοσιονοµικών κανόνων, στα πλαίσια της λειτουργίας του αυτόµατου µηχανισµού
διόρθωσης,
(γ) αξιολόγηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης, περιλαµβανοµένων
και των δηµοσιονοµικών µέτρων.
(2) Ο Υπουργός κοινοποιεί στο Συµβούλιο δύο (2) εβδοµάδες πριν από τη δηµοσίευση
των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, τα στοιχεία και τις υποθέσεις των
µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων που στηρίζουν τον
Προϋπολογισµό του κράτους και το Συµβούλιο παρέχει εκτίµηση των
µακροοικονοµικών προβλέψεων, µε επιστολή του προς τον Υπουργό εντός πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης:
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Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συµβούλιο δε συµφωνεί µε τις µακροοικονοµικές
προβλέψεις, τότε ενηµερώνει τον Υπουργό, ο οποίος συγκαλεί εντός πέντε (5) ηµερών
επιτροπή συνδιαλλαγής, αποτελούµενη από τα µέλη του Συµβουλίου και
εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονοµικών και εάν, εντός τριών (3) ηµερών από τη
σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, το Συµβούλιο δεν είναι ακόµη σε θέση να
υποστηρίξει τις µακροοικονοµικές προβλέψεις, τότε ο Υπουργός ανακοινώνει
δηµόσια τη θέση του, αιτιολογώντας τη µη στήριξή τους.
Στατιστικά στοιχεία.

38.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία µεριµνά για την έγκαιρη και τακτική δηµοσίευση
δηµοσιονοµικών δεδοµένων για όλους τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης.
(2) Η Στατιστική Υπηρεσία δηµοσιεύει (α) δηµοσιονοµικά δεδοµένα σε ταµειακή βάση για την Κεντρική Κυβέρνηση, τις
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
δηµοσιοποιούνται σε µηνιαία βάση, πριν από το τέλος του επόµενου µήνα, και
(β) λεπτοµερή συµφιλιωτικό πίνακα, όπου παρουσιάζεται η µεθοδολογία µετάβασης
από δεδοµένα σε ταµειακή βάση ή τις αντίστοιχες τιµές από τα δηµόσια λογιστικά
συστήµατα, εάν τα δεδοµένα σε ταµειακή βάση δεν είναι διαθέσιµα και τα δεδοµένα
βασίζονται στο ΕΣΟΛ 1995.
(3) Ο Υπουργός δηµοσιεύει πληροφορίες, σε σχέση µε όλους τους υποτοµείς της
Γενικής Κυβέρνησης για –
(α) ενδεχόµενες υποχρεώσεις µε δυνητικά σηµαντικό αντίκτυπο στον Προϋπολογισµό,
συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών εγγυήσεων, των µη εξυπηρετούµενων δανείων
και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία του δηµοσίου τοµέα, καθώς
και το ύψος του αντίκτυπου, και
(β) τη συµµετοχή της Γενικής Κυβέρνησης στο κεφάλαιο των ιδιωτικών και δηµόσιων
οργανισµών, όσον αφορά τα ποσά τα οποία είναι σηµαντικά.
(4) Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου δύνανται να
διευκρινιστούν µε εγκύκλιο του Υπουργού.

Λογοδοσία.

39.-(1) Το Συµβούλιο υποβάλλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και
Προϋπολογισµού της Βουλής των Αντιπροσώπων τις εκθέσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 33, 35 και 37, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις εκπονούνται στο
πλαίσιο της εντολής του, για σκοπούς ενηµέρωσης.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Συµβούλιο, πέραν από τις
εκθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), δύναται να ετοιµάζει και να υποβάλλει
στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά µε το νοµοσχέδιο που τροποποιεί ή
συµπληρώνει τον περί Προϋπολογισµού Νόµο.
(3) Οι εκθέσεις και οι συστάσεις καθώς και τα δεδοµένα και η µεθοδολογία του
Συµβουλίου δηµοσιοποιούνται και είναι εύκολα προσβάσιµα από το κοινό.
ΜΕΡΟΣ IV – ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

∆ηµοσιονοµικοί
κανόνες.

40. Επιπρόσθετα και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
νοµοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δηµοσιονοµικοί κανόνες, οι οποίοι
αποτελούνται –
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(α) για κάθε οικονοµικό έτος από –
(i) τον κανόνα για τη δηµοσιονοµική θέση, όπως καθορίζεται στο άρθρο 41, ή
(ii) τον κανόνα της διορθωτικής προσαρµογής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 42, και
(β) τον κανόνα του δηµόσιου χρέους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43,
πρέπει να τηρούνται.
Κανόνας για τη
δηµοσιονοµική θέση.

41.-(1) Ο κανόνας για τη δηµοσιονοµική θέση προβλέπει ότι το διαρθρωτικό
δηµοσιονοµικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης είναι ισοσκελισµένο ή
πλεονασµατικό σε µεσοπρόθεσµη βάση.
(2) Η απαίτηση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), θεωρείται ότι ικανοποιείται εάν το
ετήσιο διαρθρωτικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης βρίσκεται στο µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο.
(3) Τα ελάχιστα όρια του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου της Γενικής
Κυβέρνησης καθορίζονται ως ακολούθως(α) έλλειµµα µισό τοις εκατόν (0,5%) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε
τρέχουσες τιµές, ή
(β) έλλειµµα ένα τοις εκατόν (1%) του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε
τρέχουσες τιµές, εάν –
(i) το ποσοστό του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, σε σχέση µε το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν σε τρέχουσες τιµές είναι σηµαντικά πιο κάτω από το εξήντα τοις
εκατόν (60%) και
(ii) ο κίνδυνος της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών είναι
χαµηλός.
(4) Το επίπεδο του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου καθορίζεται στον
Προϋπολογισµό και ο Υπουργός επανεξετάζει το επίπεδο αυτό τουλάχιστον κάθε τρία
(3) έτη, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στα πλαίσια του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
(5) Τυχόν προσωρινή απόκλιση από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο είναι
δυνατό να επιτραπεί µόνο σε Ειδικές Περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η
απόκλιση δε θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών
µεσοπρόθεσµα.

Κανόνας διορθωτικής
προσαρµογής.

42.-(1) Ο κανόνας της διορθωτικής προσαρµογής σηµαίνει ότι το ετήσιο διαρθρωτικό
ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης συγκλίνει προς το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
στόχο, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που καθορίζεται από τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97.
(2) Κατά τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τον κανονισµό της διορθωτικής
προσαρµογής, η πρόοδος προς την επίτευξη του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού
στόχου αξιολογείται στη βάση της συνολικής εκτίµησης του διαρθρωτικού ισοζυγίου,
συµπεριλαµβανοµένης και ανάλυσης των δαπανών, εξαιρουµένων των µέτρων στο
σκέλος των εσόδων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97.
(3) Τυχόν προσωρινή απόκλιση από τον κανόνα διορθωτικής προσαρµογής δύναται
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να επιτραπεί κάτω από τις Ειδικές Περιστάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση
αυτή δε θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών µεσοπρόθεσµα.
Κανόνας ∆ηµόσιου
Χρέους.

43. Όταν ο λόγος του ∆ηµόσιου Χρέους προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε
τιµές αγοράς υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατόν (60%), όπως καθορίζεται από το
Πρωτόκολλο (Αρ. 12), ο λόγος αυτός µειώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΚ) 1467/97.

Ενεργοποίηση του
µηχανισµού
αυτόµατης διόρθωσης.

44.-(1) Ο µηχανισµός αυτόµατης διόρθωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
45 και 46, ενεργοποιείται αυτόµατα, όταν(α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει προειδοποίηση στη ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Άρθρου 6(2) του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/97,
(β) ο Υπουργός διαπιστώνει, σύµφωνα µε το Άρθρο 6(3) του Κανονισµού (ΕΚ)
1466/97, ότι παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις από το µεσοπρόθεσµο
δηµοσιονοµικό στόχο ή την πορεία προσαρµογής προς αυτόν.
(2) Όταν, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις από το
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, το
Συµβούλιο δύναται να συστήσει στον Υπουργό την ενεργοποίηση του µηχανισµού
αυτόµατης διόρθωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1)
και εάν ο Υπουργός δεν ακολουθήσει την εν λόγω σύσταση, ο Υπουργός οφείλει να
προβεί δηµόσια σε πλήρη αιτιολόγηση της απόφασής του.

Πρόγραµµα
εξυγίανσης.

45.-(1) Όταν ο µηχανισµός αυτόµατης διόρθωσης ενεργοποιηθεί, δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 44, ο Υπουργός(α) εντός ενός (1) µηνός, συντάσσει και υποβάλλει, για έγκριση στο Υπουργικό
Συµβούλιο ολοκληρωµένο πρόγραµµα εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών, το
οποίο στη συνέχεια κατατίθεται υπό µορφή νοµοσχεδίου που τροποποιεί τον περί
Προϋπολογισµού Νόµο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση,
(β) καθορίζει τη χρονική περίοδο στην οποία οι αποκλίσεις θα διορθωθούν,
(γ) καθορίζει τους ετήσιους δηµοσιονοµικούς στόχους που πρέπει να πληρούνται για
να διορθωθούν οι αποκλίσεις, και
(δ) προσδιορίζει το µέγεθος και τα µέτρα στο σκέλος των εσόδων και δαπανών που
πρέπει να ληφθούν, ώστε να διορθωθούν οι εν λόγω αποκλίσεις.
(2) Το πρόγραµµα εξυγίανσης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι σύµφωνο µε (α) τους κανόνες του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
(β) τυχόν συστάσεις προς την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στα πλαίσια του Συµφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σε σχέση µε την περίοδο εξυγίανσης και το µέγεθος
των µέτρων που πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια του προγράµµατος εξυγίανσης· και
(γ) το τρέχον πρόγραµµα σταθερότητας δυνάµει του Κανονισµού του Συµβουλίου
(ΕΚ) 1466/97.
(3) Το πρόγραµµα εξυγίανσης κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάµει
των διατάξεων του εδαφίου (1), µέσω της διαδικασίας του περί Προϋπολογισµού
Νόµου ή του Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού.
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Παρακολούθηση και
αναστολή του
προγράµµατος
εξυγίανσης.

46.-(1) Όταν ένα πρόγραµµα εξυγίανσης εγκριθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 45, το Συµβούλιο ετοιµάζει και δηµοσιοποιεί εξαµηνιαίες εκθέσεις προόδου
για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος εξυγίανσης.
(2) Οι εκθέσεις προόδου, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), περιλαµβάνουν
αξιολόγηση του κατά πόσο η πρόοδος υλοποίησης του προγράµµατος εξυγίανσης
συνάδει µε τους στόχους του προγράµµατος εξυγίανσης και κατά πόσο οδηγεί σε
διόρθωση των σηµαντικών αποκλίσεων που έχουν διαπιστωθεί.
(3) Όταν ο Υπουργός διαπιστώνει ότι κατά τη χρονική περίοδο του προγράµµατος
εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 45 έχουν προκύψει
Ειδικές Περιστάσεις, το πρόγραµµα εξυγίανσης παύει να ισχύει.
(4) Όταν ο Υπουργός έχει να λάβει αποφάσεις, δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου
(3), αξιολογεί τουλάχιστον κάθε έξι (6) µήνες, κατά πόσο οι Ειδικές Περιστάσεις
εξακολουθούν να υφίστανται και δηµοσιεύει την αξιολόγησή του αυτή.
(5) Όταν ο Υπουργός κρίνει ότι οι Ειδικές Περιστάσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (3), παύουν να υφίστανται, υποβάλλει νέο πρόγραµµα εξυγίανσης, δυνάµει
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 45, εκτός εάν οι συνθήκες, δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 44, παύουν να υφίστανται.
(6) Ο Υπουργός λαµβάνει τις συστάσεις του Συµβουλίου, πριν από τη λήψη
απόφασης, δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) ή (5) ή πριν τη δηµοσίευση της
αξιολόγησης, δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (4) και σε περίπτωση που δεν
ακολουθήσει τις συστάσεις του Συµβουλίου, τότε εξηγεί δηµόσια τους λόγους της
απόφασής του.
Άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής

Μακροοικονοµικές
και δηµοσιονοµικές
προβλέψεις.

47.-(1) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του νοµοθετικού πλαισίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σκοπούς αποτελεσµατικότερης εφαρµογής του παρόντος
Νόµου, ο Υπουργός εκπονεί µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, οι
οποίες(α) συνάδουν µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 2α του Άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΚ) 1466/97·
(β) αναλύουν, στα πλαίσια ανάλυσης ευαισθησίας, τα µεγέθη των κύριων
δηµοσιονοµικών µεταβλητών υπό διαφορετικές υποθέσεις ανάπτυξης και ύψους
επιτοκίων, το εύρος των οποίων πρέπει να σχετίζεται µε την έκταση των πραγµατικών
προηγούµενων προβλέψεων και να λαµβάνονται υπόψη σχετικά σενάρια κινδύνου·
και
(γ) καλύπτουν πλήρως όλους τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης, όσον αφορά
τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις.
(2) Το Συµβούλιο προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα σε αξιολογήσεις κατά πόσο
υφίσταται οποιαδήποτε συστηµική µεροληψία στις µακροοικονοµικές και
δηµοσιονοµικές προβλέψεις κατά το χρόνο δηµοσίευσης από τον Υπουργό και εάν
υφίσταται, υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για τις απαιτούµενες ενέργειες προς
αποφυγή τέτοιας µεροληψίας.

Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής

48.-(1) Ο Υπουργός καταρτίζει και υποβάλλει ετήσια στο Υπουργικό Συµβούλιο για
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Πολιτικής.

έγκριση, Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, το οποίο περιλαµβάνει (α) επισκόπηση των πρόσφατων µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων·
(β) µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις, στη βάση αµετάβλητων
πολιτικών για κάθε σηµαντική δαπάνη και έσοδο της Γενικής Κυβέρνησης για τα
επόµενα τουλάχιστον τρία (3) έτη·
(γ) προβλέψεις των βασικών δηµοσιονοµικών δεικτών και στόχων για τα επόµενα
τουλάχιστον τρία (3) έτη, περιλαµβανοµένων δεικτών για το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο
της Γενικής Κυβέρνησης, το δηµόσιο χρέος και τις δηµόσιες δαπάνες·
(δ) ανώτατες οροφές δαπανών σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, όπως καθορίζεται από τον
Υπουργό και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο για τα επόµενα τουλάχιστον
τρία (3) έτη·
(ε) περιγραφή των µέτρων πολιτικής για διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις
ανώτατες οροφές δαπανών, τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και επεξήγηση του τρόπου
που η προσαρµογή στους δηµοσιονοµικούς στόχους επιτυγχάνεται σε σύγκριση µε τις
προβλέψεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β)·
(στ) περιγραφή της συνδυασµένης επίδρασης όλων των υποτοµέων της Γενικής
Κυβέρνησης, εκτός εκείνων της Κεντρικής Κυβέρνησης στο δηµοσιονοµικό ισοζύγιο
και δηµόσιο χρέος·
(ζ) αξιολόγηση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας του ∆ηµόσιου Χρέους και των
δηµόσιων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, λαµβάνοντας υπόψη τα µέτρα πολιτικής
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ε)· και
(η) οποιαδήποτε άλλα θέµατα κρίνονται σκόπιµα από τον Υπουργό.
(2) Οι ανώτατες οροφές δαπανών στα πλαίσια του Στρατηγικού Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής συνάδουν µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες.

Εφαρµογή των
ανώτατων οροφών στα
πλαίσια του
Στρατηγικού Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.

49.-(1) Όταν το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υπουργού καθορίζει
δεσµευτικές ανώτατες οροφές σε οποιοδήποτε επίπεδο και για οποιοδήποτε έτος
προσδιορίζοντάς τις στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής που έχει
εγκριθεί κατά το τρέχον οικονοµικό έτος, οι δεσµευτικές οροφές δαπανών του
επόµενου οικονοµικού έτους τηρούνται στον περί Προϋπολογισµού Νόµο ή στο
Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του επόµενου έτους, όπως αυτές κατατεθούν, υπό
τη µορφή νοµοσχεδίου, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οποιαδήποτε δεσµευτική οροφή
δαπανών ενός οικονοµικού έτους που αφορά το επόµενο οικονοµικό έτος, στα πλαίσια
του Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής που εγκρίθηκε, παύει να έχει
δεσµευτική ισχύ εάν αυτή η οροφή έχει τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 51 ή από τον περί Προϋπολογισµού Νόµο ή οποιοδήποτε
µεταγενέστερο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
(3) Όταν η οροφή δαπανών σύµφωνα µε το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής έχει τροποποιηθεί µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο επόµενος περί
Προϋπολογισµού Νόµος ή το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
περιλαµβάνει επεξήγηση για τους λόγους της τροποποίησης αυτής.

Ετοιµασία
Στρατηγικού Πλαισίου

50.-(1) Ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από κάθε οντότητα της Γενικής Κυβέρνησης

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 30 of 62

20(I)/2014

∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.

να του υποβάλλει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την ετοιµασία του Στρατηγικού
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, σε τέτοια ηµεροµηνία που αυτός καθορίζει.
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να εκδίδει σχετική
εγκύκλιο.
(3) Εντός τριών (3) εβδοµάδων πριν από την έγκριση που προβλέπεται από τις
διατάξεις του εδαφίου (4), οι µακροοικονοµικές και δηµοσιονοµικές προβλέψεις
ενσωµατώνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και
υποβάλλονται στο Συµβούλιο για επικύρωση.
(4) Το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής, µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, και δηµοσιεύεται από τον Υπουργό
αµέσως µετά την έγκρισή του, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών.

Τροποποιήσεις στο
Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής από νέα
κυβέρνηση.

51.-(1) Στην περίπτωση εκλογής νέας κυβέρνησης µετά την έγκριση του Στρατηγικού
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, αλλά πριν από την έγκριση του περί
Προϋπολογισµού Νόµου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εγκρίνει την
τροποποίηση του τρέχοντος Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, µετά
από πρόταση του Υπουργού.
(2) Το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, το οποίο εγκρίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαµβάνει περιγραφή των τροποποιήσεων σε
σχέση µε το τελευταίο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
(3) Οι µακροοικονοµικές προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) επικυρώνονται
από το Συµβούλιο πριν από τη δηµοσίευση τους.

Εγκύκλιος
προϋπολογισµού.

52.-(1) Για υποβοήθηση των οικονοµικών φορέων στην ετοιµασία των προτάσεών
τους στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισµού, ο Υπουργός δύναται, µαζί µε το
Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, να εκδίδει εγκύκλιο
προϋπολογισµού, στη βάση του Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής,
στην οποία(α) καθορίζονται ανώτατες οροφές δαπανών, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, όπως
καθορίζεται από αυτόν·
(β) δίδονται λεπτοµερείς οδηγίες πολιτικής, οι οποίες εφαρµόζονται από τους
οικονοµικούς φορείς, κατά την κατάρτιση των προτάσεων του προϋπολογισµού τους,
και
(γ) καθορίζονται οποιαδήποτε άλλα θέµατα κρίνονται απαραίτητα από αυτόν.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο εγκρίνει την εγκύκλιο του προϋπολογισµού για το έτος
αναφοράς, το αργότερο µέχρι την 31η Μαΐου του έτους που προηγείται.
ΜΕΡΟΣ V - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ

Πρόταση
Προϋπολογισµού.

53.-(1) Κάθε οικονοµικός φορέας που περιλαµβάνεται στον Προϋπολογισµό της
∆ηµοκρατίας ετοιµάζει και υποβάλλει στον Υπουργό, σε τέτοια ηµεροµηνία όπως ο
τελευταίος ήθελε ορίσει στην εγκύκλιο προϋπολογισµού ή µε άλλο τρόπο, πρόταση
Προϋπολογισµού, η οποία περιλαµβάνει –

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 31 of 62

20(I)/2014

(α) τα έσοδα και τις δαπάνες που είναι στην αρµοδιότητά του για τα δύο (2)
τουλάχιστον προηγούµενα οικονοµικά έτη, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, όπως
καθορίζεται στην εγκύκλιο του προϋπολογισµού·
(β) αναθεωρηµένη εκτίµηση εσόδων και δαπανών που είναι στην αρµοδιότητά του για
το τρέχον έτος, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, όπως καθορίζεται στην εγκύκλιο του
προϋπολογισµού·
(γ) πρόβλεψη εσόδων και δαπανών που είναι στην αρµοδιότητά του, για τα επόµενα
τουλάχιστον τρία (3) οικονοµικά έτη, σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης, όπως καθορίζεται
στην εγκύκλιο του προϋπολογισµού·
(δ) µεσοπρόθεσµο στρατηγικό σχέδιο, στο οποίο αναλύονται οι πρωταρχικοί στόχοι
και οι στρατηγικές για επίτευξή τους, οι οποίοι πρόκειται να προωθηθούν µέσω της
υλοποίησης του προϋπολογισµού τους, µαζί µε κύριους δείκτες απόδοσης σε τέτοια
µορφή και µε τέτοιο τρόπο που ο Υπουργός ήθελε καθορίσει·
(ε) µέτρα πολιτικής που απαιτούνται για να τηρηθούν οι ανώτατες οροφές και άλλες
απαιτήσεις που προβλέπονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής
και στην εγκύκλιο του προϋπολογισµού· και
(στ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα καθορίζονται στην εγκύκλιο του προϋπολογισµού.
(2) Η πρόταση Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)
ετοιµάζεται στη βάση των διατάξεων της εγκυκλίου του προϋπολογισµού και
οποιωνδήποτε άλλων οδηγιών του Υπουργού.
Συµµόρφωση της
πρότασης
προϋπολογισµού µε τη
δηµοσιονοµική
πολιτική.

54.-(1) Οι πιστώσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση του Προϋπολογισµού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 53, πρέπει να είναι εντός των
πλαισίων των ανώτατων οροφών που καταγράφονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και στην εγκύκλιο του προϋπολογισµού.
(2) Όταν οποιαδήποτε πρόταση οικονοµικού φορέα που υποβάλλεται στα πλαίσια της
κατάρτισης του Προϋπολογισµού υπερβαίνει τις ανώτατες οροφές που καταγράφονται
στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και στην εγκύκλιο του
προϋπολογισµού, ο Υπουργός –
(α) επιστρέφει την πρόταση του Προϋπολογισµού στον προϊστάµενο του εν λόγω
οικονοµικού φορέα· ή
(β) προσαρµόζει την πρόταση του Προϋπολογισµού του οικονοµικού φορέα ώστε να
είναι σύµφωνη µε το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και την
εγκύκλιο του προϋπολογισµού.
(3) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), ο Υπουργός δύναται να επιστρέφει
την πρόταση του Προϋπολογισµού στον αντίστοιχο οικονοµικό φορέα ή να
προσαρµόζει την πρόταση του Προϋπολογισµού του οικονοµικού φορέα, εάν αυτό
είναι απαραίτητο για διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους δηµοσιονοµικούς
κανόνες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Νοµοθεσίες ή για να διασφαλίσει ότι οι αρχές που
προβλέπονται στο άρθρο 4 ικανοποιούνται.
(4) Πριν την άσκηση των εξουσιών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή
(3), ο Υπουργός δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τον προϊστάµενο
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οικονοµικού φορέα.
Υποβολή και
δηµοσίευση του
Προϋπολογισµού.

55.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 81 και 167 του Συντάγµατος, ο
Υπουργός, µετά την έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο, του νοµοσχεδίου του περί
Προϋπολογισµού Νόµου, που περιλαµβάνει και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
εδάφιο (3) του άρθρου 56, υποβάλλει το εν λόγω νοµοσχέδιο στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για ψήφιση, τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη του
οικονοµικού έτους που αφορά.
(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δεν εγκρίνει το νοµοσχέδιο που προβλέπεται στο εδάφιο
(1), εκτός εάν αυτό συνάδει µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες, που καθορίζονται στο
άρθρο 40 και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Νοµοθεσίες και
εάν διασφαλίζεται ότι οι αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 4 ικανοποιούνται.
(3) Ο Υπουργός δηµοσιεύει το νοµοσχέδιο που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το
αργότερο µέχρι τις 15 Οκτωβρίου του προηγούµενου οικονοµικού έτους.

Ο περί
Προϋπολογισµού
Νόµος.

56.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ο περί Προϋπολογισµού
Νόµος, δύναται να προσδιορίζει κανόνες για την υλοποίησή του και περιλαµβάνει –
(α) κατάσταση ενεργητικού και παθητικού της ∆ηµοκρατίας, κατά το τέλος του
τελευταίου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 167 του Συντάγµατος· και
(β) οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, πίνακα και παράρτηµα που σχετίζεται µε τις
πιστώσεις, τα έσοδα, το ενεργητικό και παθητικό και οποιουσδήποτε
δηµοσιονοµικούς δείκτες και πληροφορίες ήθελε καθορίσει ο Υπουργός.
(2) Η κατάσταση των πιστώσεων γίνεται µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο επίπεδο
ανάλυσης, όπως καθορίζεται από τον Υπουργό.
(3) Το νοµοσχέδιο του περί Προϋπολογισµού Νόµου συνοδεύεται από(α) επισκόπηση των πρόσφατων µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων·
(β) το επίπεδο του µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού στόχου·
(γ) προβλέψεις για του κύριους µακροοικονοµικούς και δηµοσιονοµικούς δείκτες για
τα επόµενα τουλάχιστον τρία (3) έτη, στη βάση των οποίων στηρίχθηκε η πρόταση
του Προϋπολογισµού και τις προϋποθέσεις που στηρίχθηκαν οι προβλέψεις·
(δ) περιγραφή των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών στόχων πολιτικής και τις
στρατηγικές επίτευξής τους, που προτείνονται να υλοποιηθούν µέσω του περί
Προϋπολογισµού Νόµου·
(ε) περιγραφή των νέων βασικών µέτρων πολιτικής και έργων που η Κυβέρνηση θα
υλοποιήσει για τουλάχιστον τα επόµενα τρία (3) έτη και τις δηµοσιονοµικές τους
επιπτώσεις·
(στ) κατάσταση των δηµοσιονοµικών κινδύνων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 58· και
(ζ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα κρίνονται σκόπιµα από τον Υπουργό.
(4)

Το

νοµοσχέδιο

του

περί

Προϋπολογισµού

Νόµου

βασίζεται
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µακροοικονοµικές προβλέψεις που επικυρώνονται από το Συµβούλιο.
(5) Οι µακροοικονοµικές προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο του περί
Προϋπολογισµού Νόµου, υποβάλλονται στο Συµβούλιο για επικύρωση, τουλάχιστον
τρείς (3) εβδοµάδες πριν την υποβολή του εν λόγω νοµοσχεδίου στο Υπουργικό
Συµβούλιο για έγκριση.
Μη Προβλεπόµενες
∆απάνες και
Αποθεµατικό.

57.-(1) Στον περί Προϋπολογισµού Νόµο περιλαµβάνεται πρόνοια για αντιµετώπιση
απρόβλεπτων καταστάσεων και συµβάντων και στο µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
πλαίσιο περιλαµβάνεται µε ανάλογο τρόπο ενδεικτική πρόνοια για τα επόµενα δύο (2)
έτη που αναφέρονται ως «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό».
(2) Οι «Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό» που αναφέρονται στο εδάφιο
(1), δεν είναι µικρότερες του ενός επί τοις εκατόν (1%) και µεγαλύτερες του πέντε επί
τοις εκατόν (5%) των συνολικών πιστώσεων του ετήσιου Προϋπολογισµού,
εξαιρουµένων των πιστώσεων που χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταµείο της
∆ηµοκρατίας, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 166 του Συντάγµατος.
(3) Ο Υπουργός, κατά την κρίση του ή µετά από αίτηµα προϊστάµενου οικονοµικού
φορέα, δύναται να κατανείµει µέρος της πρόνοιας του Κεφαλαίου «Μη
Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό» σε οποιοδήποτε άρθρο δαπανών, µόνο
στην περίπτωση που ο Υπουργός κρίνει ότι (α) τέτοια κατανοµή είναι απαραίτητη για την αντιµετώπιση υποχρεώσεων της
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε νόµο ή σύµφωνα µε υποχρεώσεις ως κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ή
(β) οι πρόσθετες πιστώσεις δε δύνανται να καλυφθούν µε µεταφορά πιστώσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 63·
(4) Όταν ο Υπουργός προχωρήσει σε µεταφορά πιστώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (3), υποβάλλει, το συντοµότερο δυνατό, στη Βουλή των Αντιπροσώπων
κατάσταση που εξηγεί τους λόγους που η µεταφορά πιστώσεων είναι σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (3).

∆ιαχείριση
δηµοσιονοµικών
κινδύνων.

58.-(1) Ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των δηµοσιονοµικών κινδύνων
που έχουν σηµαντική επίπτωση στις δηµοσιονοµικές προοπτικές (στο εξής
«δηµοσιονοµικοί κίνδυνοι»), αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τέτοιους κινδύνους και
ετοιµάζει και υποβάλλει έκθεση δηµοσιονοµικών κινδύνων µαζί µε τον
Προϋπολογισµό και τη δηµοσιεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Για τους σκοπούς εφαρµογής των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός –
(α) δύναται να ζητεί οποιεσδήποτε οικονοµικές καταστάσεις, στοιχεία και
πληροφορίες που σχετίζονται µε δηµοσιονοµικούς κινδύνους από οποιοδήποτε
οικονοµικό φορέα και οποιαδήποτε άλλη οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, οποιοδήποτε
κρατικό οργανισµό, οποιαδήποτε κρατική επιχείρηση και από οποιοδήποτε άτοµο ή
οντότητα λαµβάνει εγγυήσεις και δάνεια από τη ∆ηµοκρατία· και
(β) καθορίζει τις πληροφορίες που υποβάλλονται στον Υπουργό, καθώς και το
χρονοδιάγραµµα και τη διαδικασία υποβολής τους.
(3) Ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από –
(α) το Γενικό Λογιστή και τον Προϊστάµενο του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου
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Χρέους να συγκεντρώνουν και να του υποβάλλουν στοιχεία και πληροφορίες για τις
εκκρεµείς εγγυήσεις και δάνεια της ∆ηµοκρατίας προς τρίτους·
(β) τον Προϊστάµενο του Γραφείου ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιου Χρέους, να του υποβάλλει
αξιολόγηση κινδύνου για τις εγγυήσεις και δάνεια της ∆ηµοκρατίας προς τρίτους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του περί της ∆ιαχείρισης του
∆ηµοσίου Χρέους Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(γ) το Υπουργείο Εσωτερικών και το Γενικό Λογιστήριο να συγκεντρώνουν και να
του υποβάλλουν, στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε εκκρεµείς εγγυήσεις και
δάνεια που παραχωρούνται ή αναλαµβάνονται από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης·
(δ) τους προϊστάµενους των οικονοµικών φορέων να συγκεντρώνουν και να του
υποβάλλουν οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες για τις οντότητες Γενικής
Κυβέρνησης, τους κρατικούς οργανισµούς και για τις κρατικές επιχειρήσεις που
τελούν υπό την αρµοδιότητά τους και
(ε) το ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, τον Έφορο Ασφαλειών και τον Έφορο Ταµείων Προνοίας και
οποιαδήποτε άλλη οντότητα υπεύθυνη για την εποπτεία χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών ή άλλων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων να συγκεντρώνουν
πληροφορίες σε σχέση µε τους δηµοσιονοµικούς κινδύνους των οντοτήτων που
βρίσκονται κάτω από την εποπτεία τους και να του τα υποβάλλουν.
(4) Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον Υπουργό, δυνάµει των εδαφίων (2) και
(3), είναι εµπιστευτικές.
(5) Η κατάσταση των δηµοσιονοµικών κινδύνων που αναφέρεται στο εδάφιο (1)
περιλαµβάνει (α) ανάλυση ευαισθησίας των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων
στις µακροοικονοµικές προοπτικές και σε µεγάλες διακυµάνσεις της οικονοµικής
δραστηριότητας·
(β) έκθεση του κράτους σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων εγγυήσεων
και υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που είναι σε
εκκρεµότητα, καθώς και δανείων·
(γ) δηµοσιονοµικούς κινδύνους που προκύπτουν από τον χρηµατοοικονοµικό τοµέα,
τους κρατικούς οργανισµούς, τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις συµπράξεις ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα
και οποιεσδήποτε άλλες πηγές·
(δ) τα µέτρα της κυβέρνησης για διαχείριση των δηµοσιονοµικών κινδύνων· και
(ε) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνει σκόπιµο να περιλάβει ο Υπουργός.
(6) Στην κατάσταση δηµοσιονοµικών κινδύνων λαµβάνονται υπόψη, στο µέγιστο
δυνατό βαθµό, όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης και οποιεσδήποτε άλλες
περιστάσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις δηµοσιονοµικές και
οικονοµικές προοπτικές.
ΜΕΡΟΣ VI - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Υλοποίηση του
προϋπολογισµού.

59.-(1) Ο Προϋπολογισµός υλοποιείται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
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του περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της
∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
οποιουσδήποτε σχετικούς κανονισµούς, την εγκύκλιο προϋπολογισµού ή άλλη
εγκύκλιο που εκδίδεται από τον Υπουργό και οποιεσδήποτε οδηγίες εκδίδονται από το
Γενικό Λογιστή.
(2) Ο Υπουργός εποπτεύει την υλοποίηση του Προϋπολογισµού από τους
οικονοµικούς φορείς και παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης του Προϋπολογισµού
στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Οι προϊστάµενοι των οικονοµικών φορέων είναι υπεύθυνοι για τον κατάλληλο
προγραµµατισµό για την υλοποίηση του Προϋπολογισµού, τα συστήµατα εσωτερικού
ελέγχου και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τον Προϋπολογισµό που βρίσκεται
κάτω από την αρµοδιότητά τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, του
περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας
Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και οποιουδήποτε
άλλου νόµου.
Προγραµµατισµός
υλοποίησης του
Προϋπολογισµού και
υποβολή εκθέσεων
από τους
οικονοµικούς φορείς.

60.-(1) Μετά την έγκριση του ετήσιου Προϋπολογισµού από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων, ο προϊστάµενος κάθε οικονοµικού φορέα υποβάλλει στον Υπουργό
προβλέψεις κατά µήνα για τις χρηµατοοικονοµικές ροές των εσόδων και των δαπανών
του Προϋπολογισµού που βρίσκεται κάτω από την ευθύνη του για το τρέχον
οικονοµικό έτος, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονοµικού έτους.
(2) Κάθε προϊστάµενος οικονοµικού φορέα υποβάλλει στον Υπουργό, σε ηµεροµηνία
όπως ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, µηνιαία έκθεση προϋπολογισµού που
περιλαµβάνει –
(α) επικαιροποιηµένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο οικονοµικό
έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)·
(β) τα πραγµατικά έσοδα και τις δαπάνες των προηγούµενων µηνών του τρέχοντος
οικονοµικού έτους, µε µηνιαία ανάλυση και
(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύνανται να ζητούνται από τον Υπουργό.
(3) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τη µορφή, τις διαδικασίες και τις µεθόδους για
την προετοιµασία και την υποβολή των προβλέψεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
και τη µηνιαία έκθεση του προϋπολογισµού, που αναφέρεται στο εδάφιο (2).
(4) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε τον προϊστάµενο του οικονοµικού
φορέα, να ζητεί από τον οικονοµικό φορέα να κατανείµει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του κατά τρίµηνο και όταν η κατανοµή αυτή γίνει, ο οικονοµικός
φορέας, δεν δύναται να δαπανά περισσότερα από την πρόνοια που κατανέµεται µέσα
στο αντίστοιχο τρίµηνο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού.

Έκθεση προόδου από
τον Υπουργό για τα
δηµόσια οικονοµικά.

61.-(1) Ο Υπουργός καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη
Βουλή των Αντιπροσώπων και τη δηµοσιεύει, έκθεση προόδου για τα δηµόσια
οικονοµικά, εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της περιόδου αναφοράς σχετικά µε (α) την υλοποίηση του Προϋπολογισµού και των Συµπληρωµατικών Προϋπολογισµών
ανά µήνα· και
(β) την υλοποίηση των προϋπολογισµών όλων των άλλων οντοτήτων Γενικής
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Κυβέρνησης ανά τρίµηνο.
(2) Για τους σκοπούς προετοιµασίας της έκθεσης προόδου για τα δηµόσια οικονοµικά,
ο Υπουργός δύναται να ζητά από κάθε οικονοµικό φορέα και από κάθε άλλη οντότητα
Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλει οποιαδήποτε αναγκαία πληροφορία.
(3) Ο Υπουργός, δύναται να καθορίζει τη µορφή και το περιεχόµενο της έκθεσης
προόδου για τα δηµόσια οικονοµικά, καθώς και τις διαδικασίες για την προετοιµασία
της έκθεσης αυτής.
Εξαµηνιαία
δηµοσιονοµική
αξιολόγηση.

62.-(1) Ο Υπουργός ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του πρώτου εξαµήνου κάθε
οικονοµικού έτους ετοιµάζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο εξαµηνιαία
έκθεση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία περιέχει(α) επισκόπηση των πρόσφατων µακροοικονοµικών εξελίξεων και επικαιροποιηµένες
µακροοικονοµικές προβλέψεις·
(β) επισκόπηση της υλοποίησης του Προϋπολογισµού και επισκόπηση της
υλοποίησης των προϋπολογισµών των άλλων οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης·
(γ) περιγραφή των δηµοσιονοµικών κινδύνων που δύναται να επιφέρει η µη
συµµόρφωση µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες και το τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής· και
(δ) αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών πολιτικών που περιλαµβάνονται στο τρέχον
Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και στον Προϋπολογισµό και εφόσον
χρειάζεται, εισηγήσεις για τροποποίηση της δηµοσιονοµικής πολιτικής.
(2) Κατά τη συζήτηση και αξιολόγηση των προβλεπόµενων στις παραγράφους (γ) και
(δ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός λαµβάνει τη γνώµη του Συµβουλίου και την
περιλαµβάνει στην έκθεση, καθώς και τις ενέργειες του σχετικά µε τη γνώµη αυτή.

Μεταφορά πιστώσεων
στα πλαίσια του ίδιου
οικονοµικού έτους.

63.-(1)(α) Πιστώσεις ενός άρθρου δαπανών του Προϋπολογισµού δύνανται να
µεταφέρονται σε άλλο άρθρο δαπανών –
(i) µετά από εξουσιοδότηση του προϊστάµενου του οικονοµικού φορέα, εάν η
µεταφορά δεν µεταβάλλει το συνολικό ποσό των δαπανών που έχει εγκριθεί για τον
οικονοµικό φορέα·
(ii) µετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού, εάν η µεταφορά γίνεται µεταξύ
πιστώσεων διαφορετικών οικονοµικών φορέων που υπάγονται στο ίδιο υπουργείο και
αφορούν τον ίδιο σκοπό·
(β) Πιστώσεις ενός άρθρου δαπανών του Προϋπολογισµού δύνανται να µεταφέρονται
σε άλλο άρθρο δαπανών µετά από εξουσιοδότηση του Υπουργού, εάν η µεταφορά
γίνεται µεταξύ πιστώσεων διαφορετικών υπουργείων και αφορούν τον ίδιο σκοπό:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση ότι–
(α) ο Υπουργός ή ο προϊστάµενος οικονοµικού φορέα, ανάλογα µε την περίπτωση,
διασφαλίζει ότι η µεταφορά πιστώσεων δεν εµποδίζει την κατάλληλη υλοποίηση του
Προϋπολογισµού·
(β) η µεταφορά δεν γίνεται µεταξύ κεφαλαιουχικών και τρεχουσών δαπανών ή για
αύξηση µισθών και ηµεροµισθίων, αµοιβών, επιδοµάτων ή αποζηµιώσεων ή άλλων
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δαπανών προσωπικού· και
(γ) οι συνολικές πιστώσεις ή µέρος αυτών που µεταφέρονται δεν προέρχονται από
εξοικονοµήσεις των αποδοχών προσωπικού ή άλλων παροχών προσωπικού.
(2) Όταν προϊστάµενος οικονοµικού φορέα προβεί σε µεταφορά πιστώσεων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1),
ενηµερώνει τον Υπουργό για τη µεταφορά αυτή, σε τέτοια µορφή και κατά τέτοιο
τρόπο που ορίζεται από τον Υπουργό.
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να
καθορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις ή κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Μεταφορά πιστώσεων
µεταξύ οικονοµικών
ετών.

64.-(1) Ο Υπουργός δύναται να επιτρέπει τη µεταφορά πιστώσεων του
Προϋπολογισµού ενός οικονοµικού έτους στο επόµενο οικονοµικό έτος, µετά από
αίτηµα του προϊστάµενου ενός οικονοµικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) οι πιστώσεις είναι διαθέσιµες στο τέλος του οικονοµικού έτους, λόγω µη έγκαιρης
υλοποίησης των σχετικών αναπτυξιακών δαπανών· και
(β) το ποσό των πιστώσεων που δύναται να µεταφέρεται δεν υπερβαίνει το τρία επί
τοις εκατόν (3%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος
οικονοµικού έτους του οικονοµικού φορέα, όπως αυτό καθορίζεται από τον Υπουργό:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να καθορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
(2) Μόνο πιστώσεις αναπτυξιακών δαπανών και οποιεσδήποτε άλλες πιστώσεις που
καθορίζονται από τον Υπουργό δύνανται να µεταφέρονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (1).
(3) Πιστώσεις άλλες από αναπτυξιακές δαπάνες δύνανται να µεταφέρονται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), στη βάση κριτηρίων που καθορίζει ο Υπουργός.
(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται να
καθορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις ή κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Νοµοσχέδια
συµπληρωµατικού
ή/και τροποποιητικού
περί Προϋπολογισµού
Νόµου.

65.-(1) Νοµοσχέδια συµπληρωµατικού ή και τροποποιητικού προϋπολογισµού
υποβάλλονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση-

(α) µόνο µετά την 15η Ιουνίου του τρέχοντος οικονοµικού έτους· και
(β) όχι περισσότερο από δύο φορές (2), στα πλαίσια ενός οικονοµικού έτους.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) παύουν να ισχύουν, εάν(α) ο Υπουργός αποφασίσει, µε έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, ότι υφίστανται
Ειδικές Περιστάσεις· ή
(β) έχει υποβληθεί συµπληρωµατικός προϋπολογισµός στα πλαίσια του προγράµµατος
εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45.
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(3) Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού δε δύναται
να αυξάνουν τις οροφές που καθορίζονται στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής, εκτός εάν (α) ο Υπουργός αποφασίσει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, ότι
υφίστανται Ειδικές Περιστάσεις και η προβλεπόµενη αύξηση των δαπανών δε δύναται
να ικανοποιηθεί µέσω της µεταφοράς πιστώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 63 ή από την πρόνοια του Κεφαλαίου «Μη Προβλεπόµενες
∆απάνες και Αποθεµατικό», όπως προβλέπεται στο άρθρο 57· ή
(β) ο συµπληρωµατικός προϋπολογισµός έχει υποβληθεί στα πλαίσια του
προγράµµατος εξυγίανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 45.
(4) Ο Υπουργός λαµβάνει τις απόψεις του Συµβουλίου σχετικά µε τους λόγους που
επιβάλλουν την υπέρβαση των οροφών, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (3), πριν από
τη λήψη απόφασης για υπέρβαση των οροφών που καθορίζονται στο Στρατηγικό
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
(5) Ο προϊστάµενος οικονοµικού φορέα δύναται να υποβάλλει στον Υπουργό σε
τέτοια ηµεροµηνία που ο Υπουργός ήθελε αποφασίσει, πρόταση Συµπληρωµατικού ή
Τροποποιητικού Προϋπολογισµού, που περιλαµβάνει(α) επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις εσόδων και δαπανών που υποβλήθηκαν στην αρχική
πρόταση του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου
53·
(β) επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η πρόταση ικανοποιεί τις διατάξεις του
εδαφίου (3), στην περίπτωση που η πρόταση αυξάνει το σύνολο των δαπανών του
οικονοµικού φορέα, ώστε να υπερβαίνει την ανώτατη οροφή που καταγράφεται στο
τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής·
(γ) επικαιροποιηµένους σκοπούς και τους στόχους που καθορίζονται στο στρατηγικό
σχέδιο του οικονοµικού φορέα· και
(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται από τον Υπουργό.
(6) Το νοµοσχέδιο του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού ή του τροποποιητικού
προϋπολογισµού υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση µαζί µε
επεξηγηµατικά έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνουν (α) επισκόπηση των πρόσφατων µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων·
(β) επεξήγηση των τροποποιήσεων στις προβλέψεις των βασικών µακροοικονοµικών
και δηµοσιονοµικών δεικτών που περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό, καθώς και
τις βασικές υποθέσεις των τροποποιήσεων, και
(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύναται να καθορίζονται από τον Υπουργό.
ΜΕΡΟΣ VII - ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Ερµηνεία όρων
Μέρους VII.

66. Στο παρόν Μέρος, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«δέσµευση» σηµαίνει, ρητή ή σιωπηρή, αλλά νοµικά εκτελεστή σύµβαση ή συµφωνία
για την πραγµατοποίηση πληρωµών σε άλλο συµβαλλόµενο µέρος, µε αντάλλαγµα
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την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή για εκπλήρωση άλλων
υποχρεώσεων, και περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε –
(α) συµφωνίες για διενέργεια πληρωµών, µε αντάλλαγµα την προµήθεια
συγκεκριµένων αγαθών ή υπηρεσιών,
(β) συµφωνίες µε συνεχιζόµενη πρόνοια, οι οποίες απαιτούν µια σειρά από πληρωµές
για απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα, και
(γ) οποιαδήποτε εκτελεστή απόφαση, η οποία προνοεί για την καταβολή πληρωµής.
«διαθέσιµες πιστώσεις» σηµαίνει πρόνοια µιας πίστωσης του προϋπολογισµού, η
οποία δεν έχει ακόµη δεσµευθεί ή δαπανηθεί·
«καθυστερηµένες οφειλές» σηµαίνει υποχρεώσεις πληρωµών, οι οποίες έχουν
παραµείνει απλήρωτες(α) για ενενήντα (90) ηµέρες ή περισσότερο, µετά την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας, που καθορίζεται βάσει της σχετικής σύµβασης ή της συµφωνίας· ή
(β) εάν δεν υπάρχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας, για ενενήντα
(90) ηµέρες ή περισσότερο µετά την ηµεροµηνία του σχετικού τιµολογίου ή της
ικανοποίησης των όρων της σχετικής σύµβασης.
Ετήσιες δεσµεύσεις.

67.-(1) ∆εσµεύσεις, ο διακανονισµός των οποίων απαιτεί πιστώσεις από τον
Προϋπολογισµό µόνο για το τρέχον οικονοµικό έτος (στο εξής «ετήσιες δεσµεύσεις»),
δύναται να αναληφθούν από µια οικονοµική οντότητα, εάν(α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τις δεσµεύσεις είναι ίσο ή µικρότερο από
τις διαθέσιµες πιστώσεις·
(β) οι δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν από τον Προϋπολογισµό για δεσµεύσεις
συνάδουν µε τους ισχύοντες νόµους· και
(γ) οι δεσµεύσεις ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται µε
κανονισµό.
(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται για δεσµεύσεις που αφορούν
µισθούς, ηµεροµίσθια, αµοιβές, αποζηµιώσεις, ή άλλες δαπάνες προσωπικού,
λειτουργικές δαπάνες, µεταβιβάσεις, δαπάνες τόκων και τραπεζικών τελών και
οποιεσδήποτε δαπάνες χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας,
δυνάµει του άρθρου 166 του Συντάγµατος ή δαπάνες µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ
(€50.000) έκαστη.

Πολυετείς δεσµεύσεις.

68.-(1) Η ανάληψη δεσµεύσεων, η διευθέτηση των οποίων απαιτεί πιστώσεις από τον
Προϋπολογισµό πέραν του τρέχοντος οικονοµικού έτους ή από προϋπολογισµό σε
µεταγενέστερο οικονοµικό έτος (στο εξής "πολυετείς δεσµεύσεις") από ένα
οικονοµικό φορέα, υπόκεινται στην εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού:
Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται για δεσµεύσεις που
αφορούν µισθούς, ηµεροµίσθια, αµοιβές, αποζηµιώσεις, ή άλλες δαπάνες
προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, µεταβιβάσεις, δαπάνες τόκων και τραπεζικών
τελών και οποιεσδήποτε δαπάνες χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταµείο της
∆ηµοκρατίας, δυνάµει του άρθρου 166 του Συντάγµατος.
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(2) Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει πολυετείς δεσµεύσεις, δυνάµει των διατάξεων
του εδαφίου (1), εάν (α) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τις δεσµεύσεις είναι ίσο ή µικρότερο από
τις διαθέσιµες πιστώσεις της σχετικής οµάδας άρθρων δαπανών του προϋπολογισµού
του οικονοµικού φορέα ή του τρέχοντος Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου
του οικονοµικού φορέα·
(β) το συνολικό ύψος των πολυετών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί από ένα
οικονοµικό φορέα δεν υπερβαίνει τέτοιο ποσοστό του συνόλου των πιστώσεων του
Προϋπολογισµού του οικονοµικού φορέα, όπως καθορίζεται στον περί
Προϋπολογισµού Νόµο·
(γ) οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν από τον προϋπολογισµό της ∆ηµοκρατίας
για δεσµεύσεις, έχουν ελεγχθεί και συνάδουν µε τους ισχύοντες νόµους· και
(δ) οι πολυετείς δεσµεύσεις πληρούν οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις που δύνανται
να προβλέπονται από κανονισµό.
Λειτουργός Ελέγχου
∆εσµεύσεων.

69.-(1) Ο Ελέγχων Λειτουργός κάθε οικονοµικού φορέα διορίζει Λειτουργό Ελέγχου
∆εσµεύσεων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των δεσµεύσεων και την
αποφυγή ανάληψης δέσµευσης µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.
(2) Ο Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων εγκρίνει εκ των προτέρων την ανάληψη των
ετήσιων δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67.
(3) Ο Ελέγχων Λειτουργός, σε συνεργασία µε το Λειτουργό Ελέγχου ∆εσµεύσεων,
ζητά την έγκριση του Υπουργού για τις πολυετείς δεσµεύσεις, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 68.
(4) Σε περίπτωση που οι προτεινόµενες δεσµεύσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 67 ή δεν έχουν εγκριθεί από τον Υπουργό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68, ο Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων
απορρίπτει την ανάληψη δέσµευσης.
(5) Όταν µια ετήσια δέσµευση εγκριθεί από το Λειτουργό Ελέγχου ∆εσµεύσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή µια πολυετής δέσµευση εγκρίνεται από
τον Υπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68, κάθε δέσµευση πρέπει να
καταγράφεται σε µητρώο δεσµεύσεων από το Λειτουργό Ελέγχου ∆εσµεύσεων.
(6) Ο Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων είναι υπεύθυνος για την τήρηση του µητρώου
δεσµεύσεων ή άλλης κατάστασης της οικονοµικής οντότητας που είναι στην
αρµοδιότητά του.
(7) Ο Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων υποβάλλει στο Γενικό Λογιστή σε τέτοια
µορφή και κατά τρόπο που ο ίδιος καθορίζει, µηνιαία έκθεση σχετικά µε τον έλεγχο
των δεσµεύσεων, η οποία περιλαµβάνει(α) σύγκριση µεταξύ των εγκριµένων πιστώσεων, του ποσού που έχει δαπανηθεί, του
ποσού των εκκρεµουσών δεσµεύσεων, καθώς και του ύψους των διαθέσιµων
πιστώσεων, για κάθε άρθρο δαπανών του Προϋπολογισµού· και
(β) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύναται να καθορίζονται από το Γενικό Λογιστή,
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 127 του Συντάγµατος.
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(8) Ο Λειτουργός Ελέγχου ∆εσµεύσεων δύναται να ορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα που
ενεργούν στο όνοµά του.
Λογιστικό σύστηµα
και έλεγχος
δεσµεύσεων.

70.-(1) Για κάθε εγκεκριµένη δέσµευση των οικονοµικών φορέων παρέχεται η
δυνατότητα έκδοσης ενός µοναδικού αύξοντα αριθµού δέσµευσης, για χρήση σε
παραγγελία αγοράς ή παρόµοιο έγγραφο.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 168 του Συντάγµατος, καµιά πληρωµή δε
δύναται να διευθετείται από τον Προϋπολογισµό, εκτός εάν –
(α) οι σχετικές δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί και καταγραφεί είναι σύµφωνες µε
τις διατάξεις του παρόντος Νόµου· και
(β) ο αριθµός δέσµευσης έχει εκδοθεί για τις σχετικές αναλήψεις δεσµεύσεων.

Πιστώσεις
Συµπληρωµατικού
Προϋπολογισµού.

71. Το νοµοσχέδιο Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού που κατατίθεται ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων για ψήφιση, δύναται να προβλέπει τη µείωση των
πιστώσεων για άρθρα δαπανών, σε σχέση µε το εγκεκριµένο ποσό της πίστωσης
αυτών στον Προϋπολογισµό, µόνο στο βαθµό που το ποσό της διαθέσιµης πίστωσης,
µετά τη µείωση εξακολουθεί να είναι επαρκές για να καλύψει το σύνολο των
εγκεκριµένων εκκρεµουσών δεσµεύσεων για δαπάνες.
ΜΕΡΟΣ VIII - ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έσοδα
προϋπολογισµού
οικονοµικών φορέων.

72. Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 165, του άρθρου 166 και
του εδαφίου (4) του άρθρου 167 του Συντάγµατος και των διατάξεων του περί της
∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όλα τα έσοδα που
εισπράττονται µε οποιοδήποτε τρόπο από τους οικονοµικούς φορείς κατατίθενται στο
Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας και οποιεσδήποτε δαπάνες οικονοµικών φορέων
καλύπτονται απευθείας από το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας και δύνανται να
υλοποιηθούν µόνον όταν αυτές περιλαµβάνονται στον περί Προϋπολογισµού Νόµο.

Έσοδα από
υδρογονάνθρακες.

73.-(1) Όλα τα έσοδα της ∆ηµοκρατίας από υδρογονάνθρακες, µετά την αφαίρεση των
εξόδων για δραστηριότητες υδρογονανθράκων, κατατίθενται στο Πάγιο Ταµείο της
∆ηµοκρατίας και καταχωρούνται στα σχετικά άρθρα εσόδων του Προϋπολογισµού
και µετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων για τη διαχείριση του Εθνικού
Ταµείου Επενδύσεων, όλο το υπόλοιπο ποσό µεταφέρεται στο Εθνικό Ταµείο
Επενδύσεων.
(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), οποιαδήποτε εκταµίευση από
το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων προβλέπεται σε κατάλληλο άρθρο του περί
Προϋπολογισµού Νόµου και ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν από καιρό σε καιρό.
(3) Στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και στον περί
Προϋπολογισµού Νόµο καθορίζονται οροφές για τις ετήσιες αναλήψεις από το Εθνικό
Ταµείο Επενδύσεων για τα επόµενα τουλάχιστον τρία (3) έτη, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν από καιρό σε καιρό.
(4) Η µηνιαία έκθεση προϋπολογισµού και η έκθεση προόδου για τα δηµόσια
οικονοµικά που αναφέρονται στο άρθρο 60 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 61,
αντίστοιχα, περιλαµβάνουν οποιαδήποτε µεταφορά εσόδων από υδρογονάνθρακες
καθώς και κάθε ανάληψη από το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων.
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(5) Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο (β)
του εδαφίου (1) του άρθρου 79, περιλαµβάνουν το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων στα
πλαίσια της ενοποίησης.
(6) Στο παρόν Μέρος-

4(I) του 2007.

«δραστηριότητες υδρογονανθράκων» σηµαίνει την «αναζήτηση υδρογονανθράκων»,
την «έρευνα υδρογονανθράκων» και την «εκµετάλλευση υδρογονανθράκων», όπως οι
όροι αυτοί καθορίζονται στον περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και
Εκµετάλλευση) Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«έσοδα από υδρογονάνθρακες» σηµαίνει το άθροισµα όλων των εσόδων που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων, ανεξάρτητα µε τη µορφή τους
και περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στους φόρους, στα δικαιώµατα, στα τέλη
και στα µερίσµατα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων· και
«Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων» σηµαίνει το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων, που
συστήνεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 74.

Σύσταση και στόχοι
Εθνικού Ταµείου
Επενδύσεων.

74.-(1) Συστήνεται Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων, του οποίου νόµιµος δικαιούχος είναι
η ∆ηµοκρατία.
(2) Το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία,
περιλαµβανοµένων των συσσωρευµένων εσόδων από τους υδρογονάνθρακες και των
συσσωρευµένων εισοδηµάτων από επενδύσεις και δεν αποτελεί ξεχωριστή νοµική
οντότητα· έχει όµως λειτουργική ανεξαρτησία και συστήνεται µε αποκλειστική
αρµοδιότητα τη διαχείριση και την επένδυση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων:
Νοείται ότι, η διεκπεραίωση των διεργασιών που σχετίζονται µε τη διαχείριση ή/και
την επένδυση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων δύναται να ανατεθεί σε
εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων, κηδεµόνες ή άλλους παροχείς επαγγελµατικών
υπηρεσιών, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται σε σχετικό νόµο που διέπει τα θέµατα
του Εθνικού Ταµείου Επενδύσεων.
(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, οι επενδύσεις, η διαχείριση
και οποιοδήποτε θέµα χρήζει χειρισµού και αφορά το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων,
καθορίζεται στο σχετικό νόµο που αναφέρεται στο εδάφιο (2).
(4) Οι στόχοι του Εθνικού Ταµείου Επενδύσεων περιλαµβάνουν(α) τη δηµιουργία µιας εναλλακτικής σταθερής ροής εισοδηµάτων για τον Κρατικό
Προϋπολογισµό, που επιτρέπει τη δηµιουργία ενός περιθωρίου ασφαλείας για τα
δηµόσια οικονοµικά και την οικονοµία έναντι µεγάλων διακυµάνσεων των τιµών των
υδρογονανθράκων, µε τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων κατά περιόδους
υψηλών αποδόσεων·
(β) τη µείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια την ενίσχυση
της συµµόρφωσης, σύµφωνα µε την αρχή της βιωσιµότητας, όπως ορίζεται στην
υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4· και
(γ) την επένδυση των πλεονασµάτων σε διεθνή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία µε επαρκή διασπορά για την εξασφάλιση των µελλοντικών γενεών ή άλλους
µακροπρόθεσµους στόχους, τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β)
του εδαφίου (4).
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ΜΕΡΟΣ IX - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ,
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Τραπεζικά και
διαχείριση ρευστών
διαθεσίµων της
∆ηµοκρατίας.

75.-(1) Η διαχείριση των τραπεζικών λογαριασµών της Κεντρικής Κυβέρνησης
διέπεται από τις διατάξεις του περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του
Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται και η διαχείριση και επένδυση των ρευστών διαθεσίµων και τα
χρεολυτικά ταµεία της ∆ηµοκρατίας διέπονται από τις διατάξεις του περί της
∆ιαχείρισης του ∆ηµόσιου Χρέους Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(2) Ο προϊστάµενος κάθε οικονοµικού φορέα υποβάλλει στο Γενικό Λογιστή της
∆ηµοκρατίας (α) µηνιαία κατάσταση ταµειακών ροών, στην οποία περιλαµβάνονται οι προβλέψεις
των ταµειακών ροών, που είναι υπό την ευθύνη του, σε µηνιαία βάση, για το υπόλοιπο
του οικονοµικού έτους και την πραγµατική ταµειακή ροή των προηγουµένων µηνών,
σύµφωνα µε οδηγίες του Γενικού Λογιστή, όπως αυτές τροποποιούνται από καιρό σε
καιρό, και
(β) οποιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή στις µηνιαίες προβλέψεις των ταµειακών ροών,
η οποία παρουσιάζεται στη µηνιαία κατάσταση, αµέσως µετά που η σχετική µεταβολή
εντοπιστεί από τον οικονοµικό φορέα.

Ενιαίος κυβερνητικός
λογαριασµός από το
Γενικό Λογιστή.

75Α. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 167 του Συντάγµατος, ο Γενικός
Λογιστής διατηρεί ενιαίο κυβερνητικό λογαριασµό, στον οποίο κατατίθενται όλες οι
εισπράξεις των οικονοµικών φορέων της ∆ηµοκρατίας και από τον οποίο
πληρώνονται όλες οι δαπάνες των οικονοµικών φορέων της ∆ηµοκρατίας.

Παροχή
προκαταβολών και
εγγυήσεων.

76.-(1) Ο Υπουργός δύναται να ασκήσει την εξουσία του για να παρέχει
προκαταβολές και εγγυήσεις στο όνοµα της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τον περί της
∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τον περί της ∆ιαχείρισης
του ∆ηµόσιου Χρέους Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
αλλά δεν ασκεί τέτοια εξουσία, εκτός εάν η παροχή των προκαταβολών ή εγγυήσεων
είναι σύµφωνη µε τις αρχές της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 4.
(2) Οι προκαταβολές που παραχωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1)
δεν δηµιουργούν υπέρβαση στις οροφές που καθορίζονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.

∆ηµόσιες Συµβάσεις.

77. Οι διαδικασίες για τις δηµόσιες συµβάσεις καθώς και η εποπτεία αυτών,
διενεργούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία δηµοσίων συµβάσεων και σύµφωνα µε τον
περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας
Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
ΜΕΡΟΣ X – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τελικός Απολογισµός
και ∆ηµοσιονοµική
Έκθεση.

78.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 81 του Συντάγµατος,
στη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση, περιλαµβάνεται ο τελικός απολογισµός του
Προϋπολογισµού που υποβάλλει ο Υπουργός, µετά από έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων και η οποία κατατίθεται το αργότερο
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µέσα σε τρείς (3) µήνες από τη λήξη του οικονοµικού έτους αναφοράς.
(2) Η ∆ηµοσιονοµική Έκθεση, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνει –
(α) σύγκριση µεταξύ –
(i) των εσόδων και δαπανών που περιλήφθηκαν στον Προϋπολογισµό του
οικονοµικού έτους αναφοράς µε το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
(ii) των πιστώσεων των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών του οικονοµικού έτους
αναφοράς, και
(iii) των πραγµατικών εσόδων και δαπανών των οικονοµικών φορέων για το
οικονοµικό έτος αναφοράς και το προηγούµενο οικονοµικό έτος,
(β) κατάσταση σε σχέση µε τη µεταφορά πιστώσεων για το οικονοµικό έτος
αναφοράς,
(γ) κατάσταση σε σχέση µε τη µεταφορά πιστώσεων του οικονοµικού έτους αναφοράς
στο επόµενο οικονοµικό έτος, και
(δ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα καθορίζονται από το Γενικό Λογιστή:
Νοείται ότι, τηρουµένων των διατάξεων του περί της ∆ιαχείρισης των Εσόδων και
∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Γενικός Λογιστής έχει την υποχρέωση για την
ετοιµασία της ∆ηµοσιονοµικής Έκθεσης που υποβάλλει ο Υπουργός δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1).
(3) Ο Γενικός Λογιστής υποβάλλει τη ∆ηµοσιονοµική Έκθεση που αναφέρεται στο
εδάφιο (1) στον Υπουργό σε διάστηµα τριών (3) µηνών από το τέλος του οικονοµικού
έτους αναφοράς.
(4) Η ∆ηµοσιονοµική Έκθεση ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή, δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116 του Συντάγµατος.
Οικονοµικές
καταστάσεις.

79.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 127 του
Συντάγµατος, ο Γενικός Λογιστής ετοιµάζει, ετήσια, στη βάση ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων, που ο ίδιος ήθελε αποφασίσει –
(α) τις οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν όλους τους οικονοµικούς φορείς·
και
(β) τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Γενικής Κυβέρνησης.
(2) Όλες οι οντότητες Γενικής Κυβέρνησης και οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
υποβάλλουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους στον Υπουργό και στο Γενικό
Λογιστή εντός τεσσάρων (4) µηνών από το τέλος του οικονοµικού έτους αναφοράς.
(3) Το εδάφιο (2) δεν εµποδίζει οντότητα Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλει τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύµφωνα µε
οποιοδήποτε άλλο νόµο.
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Γενικός Λογιστής καθορίζει µε εγκύκλιο τα
Λογιστικά Πρότυπα και τις διαδικασίες υποβολής των ετήσιων οικονοµικών
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καταστάσεων όλων των οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης.
(5) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116 του Συντάγµατος, οι
οικονοµικές καταστάσεις και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, που
αναφέρονται στο εδάφιο (1), υποβάλλονται στο Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο, εντός έξι
(6) µηνών από το τέλος του οικονοµικού έτους αναφοράς και οι ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις και οι ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
υποβάλλονται, µαζί µε την έκθεση ελέγχου και την ελεγκτική γνώµη από τον
Υπουργό, στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων:
Νοείται ότι, ο Υπουργός δηµοσιεύει τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις
ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 116 του Συντάγµατος, ο
Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
ο οποίος στη συνέχεια την υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Συστήµατα
Εσωτερικού Ελέγχου
και Εσωτερικός
Έλεγχος.

80.-(1) Κάθε οικονοµικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για
εφαρµογή και λειτουργία συστήµατος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που
είναι υπό την ευθύνη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της ∆ιαχείρισης των
Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Τα υπουργεία συστήνουν µονάδες ελέγχου, οι οποίες δύνανται να επιλαµβάνονται
θεµάτων εσωτερικού ελέγχου, ερευνών και επαληθεύσεων, στο επίπεδο της
διοίκησης, οι οποίες υπάγονται και λογοδοτούν στον προϊστάµενο οικονοµικού
φορέα.
(3) Ο εσωτερικός έλεγχος των οικονοµικών φορέων διενεργείται από την Υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία ιδρύθηκε δυνάµει του άρθρου 8 του περί Εσωτερικού
Ελέγχου Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(4) Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος διορίζεται δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 3 του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, καθορίζει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία εφαρµόζει η
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ισχύουν για όλες τις µονάδες εσωτερικού
ελέγχου, στις περιπτώσεις διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.

Εξωτερικός Έλεγχος
και δικαίωµα για
πρόσβαση στα
λογιστικά βιβλία από
το Γενικό Ελεγκτή.

81.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 116 του
Συντάγµατος, ο Γενικός Ελεγκτής ελέγχει τους τελικούς λογαριασµούς της
∆ηµοκρατίας, που αναφέρονται στο άρθρο 78, τις οικονοµικές καταστάσεις που
περιλαµβάνουν όλους τους οικονοµικούς φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο
(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 79 και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Γενικής Κυβέρνησης, που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του
άρθρου 79.
(2) Ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο που προβλέπεται στο εδάφιο
(1) στη βάση διεθνών αναγνωρισµένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος ήθελε
αποφασίσει.

113(I) του 2002
32(Ι) του 2007
137(Ι) του 2013.

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 116 του Συντάγµατος και
του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της
∆ηµοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόµου, όπως αυτός τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ο Γενικός Ελεγκτής έχει το δικαίωµα πρόσβασης στα λογιστικά
βιβλία, σε καταστάσεις, επιστροφές και άλλες πληροφορίες.
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ΜΕΡΟΣ XI - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Βασικές αρχές και
ερµηνεία.

82.-(1) Για σκοπούς επιλογής και υλοποίησης δηµόσιου επενδυτικού έργου της
∆ηµοκρατίας (στο εξής «έργο»), περιλαµβανοµένου και έργου από σύµπραξη
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συµµόρφωση µε(α) τις αρχές της διαχείρισης των δηµόσιων οικονοµικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 4· και
(β) τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 40 ή άλλους κανόνες
και πολιτικές που ορίζονται στο εκάστοτε Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του εν λόγω έργου.
(2) Στο παρόν Μέρος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά«σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα» σηµαίνει τη συνεργασία µεταξύ οικονοµικού
φορέα και ιδιωτικού φορέα, µέσω εµπορικών συναλλαγών, η οποία στοχεύει στη
διασφάλιση της χρηµατοδότησης, κατασκευής, ανακαίνισης, διαχείρισης ή
συντήρησης έργου υποδοµής ή παροχής υπηρεσιών, µέσω της οποίας ο ιδιωτικός
φορέας αναλαµβάνει την εκτέλεση λειτουργίας για λογαριασµό του οικονοµικού
φορέα, αλλά δεν περιλαµβάνει εξουσιοδοτήσεις ή άδειες, οι οποίες εκδίδονται από
οικονοµικό φορέα και καθορίζουν τις προϋποθέσεις για άσκηση οικονοµικής
δραστηριότητας, την παροχή συγκεκριµένων εργασιών ή υπηρεσιών, τις µισθώσεις
γης ή συµβάσεις για άδειες χρήσης γης, σύµφωνα µε τις οποίες η ∆ηµοκρατία ή ο
οικονοµικός φορέας καθορίζουν τους γενικούς όρους χρήσης·
«ανάλυση κόστους-οφέλους» σηµαίνει την ανάλυση του υπολογισµού και τη
σύγκριση του κόστους µε το όφελος ενός έργου, η µεθοδολογία του οποίου
καθορίζεται µε οδηγίες του Υπουργού·
«οικονοµική ανταποδοτικότητα» σηµαίνει τη βέλτιστη απόδοση του τρόπου
επένδυσης ενός έργου, η µεθοδολογία υπολογισµού της οποίας καθορίζεται µε οδηγίες
του Υπουργού·
«οικονοµικά προσιτό έργο» σηµαίνει το έργο για το οποίο οι οικονοµικές
υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από οικονοµικό φορέα, µε σκοπό την υλοποίησή
του, δύναται να καλυφθούν από πιστώσεις (α) που έχουν περιληφθεί στο πλαίσιο του Προϋπολογισµού ή και του
Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου του οικονοµικού φορέα για την
υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου ή για τη σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα· ή
(β) που προορίζονται για τον οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τις σχετικές
δηµοσιονοµικές προβλέψεις:
Νοείται ότι η µεθοδολογία εκτίµησης του κατά πόσο ένα έργο είναι οικονοµικά
προσιτό καθορίζεται σε οδηγίες του Υπουργού·
«οικονοµικά βιώσιµο» σηµαίνει ότι το έργο είναι εφικτό και προσδιορίστηκε ότι έχει
περισσότερα οφέλη από ό,τι κόστος, στη βάσει ανάλυσης κόστους-οφέλους.

Εφαρµογή των
άρθρων 84 έως 88.

83.-(1) Τα άρθρα 84 έως 88 εφαρµόζονται µόνο για έργα µε σηµαντικό οικονοµικό
κόστος.
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(2) Όλες οι συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα θεωρούνται ότι έχουν σηµαντικό
οικονοµικό κόστος και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους:
Νοείται ότι, οι εξουσιοδοτήσεις ή οι άδειες, οι οποίες εκδίδονται από οικονοµικό
φορέα και καθορίζουν τις προϋποθέσεις για άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας,
παροχή συγκεκριµένων εργασιών ή υπηρεσιών, µισθώσεις γης ή συµβάσεις για άδειες
χρήσης γης, οι οποίες εξαιρούνται από τον ορισµό του όρου «σύµπραξη δηµόσιουιδιωτικού τοµέα», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, υποβάλλονται
όµως στον Υπουργό για έγκριση.
(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), τα κριτήρια για το κατά πόσο
ένα έργο έχει σηµαντικό οικονοµικό κόστος, καθορίζονται από τον Υπουργό.
Προεπιλογή έργων.

84.-(1) Όταν προϊστάµενος οικονοµικού φορέα σκοπεύει να προτείνει την υλοποίηση
ενός έργου, ο εν λόγω προϊστάµενος συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό, έκθεση
µε τις παραµέτρους του έργου, οι οποίες καθορίζονται σε οδηγίες του Υπουργού, η
οποία περιλαµβάνει (α) περιγραφή των στόχων, των δραστηριοτήτων και των αναµενόµενων
αποτελεσµάτων του έργου·
(β) τις εκτιµήσεις των συνολικών δηµόσιων εσόδων και δαπανών, καθώς και κάθε
άλλη χρήση των δηµόσιων πόρων για το έργο·
(γ) αξιολόγηση κατά πόσο το έργο είναι σύµφωνο µε τις προτεραιότητες πολιτικής της
Κυβέρνησης·
(δ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύνανται να καθορίζονται από τον Υπουργό.
(2) Η γνώµη του Υπουργού που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
(1), περιλαµβάνει εκτίµηση του κατά πόσο το έργο είναι οικονοµικά προσιτό και
οικονοµικά βιώσιµο, µε βάση προκαταρκτικές εκτιµήσεις.

Αξιολόγηση έργου.

85.-(1) Ο προϊστάµενος του οικονοµικού φορέα που προτίθεται να εφαρµόσει το έργο
που θεωρείται οικονοµικά βιώσιµο, συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό έκθεση
αξιολόγησης έργου για όλα τα έργα που έχουν προεπιλεγεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 84.
(2) Η έκθεση αξιολόγησης έργου, που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαµβάνει
µελέτη σκοπιµότητας που εκπονείται σύµφωνα µε κατευθυντήριες γραµµές του
Υπουργού και διαβιβάζεται σε αυτόν για αξιολόγηση.
(3) Ο Υπουργός, µε οδηγίες του, καθορίζει τα κριτήρια του κατά πόσο το έργο είναι
οικονοµικά προσιτό και οικονοµικά βιώσιµο.
(4) Ο Υπουργός τηρεί και δηµοσιεύει, από καιρό σε καιρό, κατάλογο µε όλα τα έργα
που ικανοποιούν τα κριτήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3) και τα έργα
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο αυτό είναι επιλέξιµα για περίληψη στον
Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 86.

Επιλογή έργου.

86.-(1) O προϊστάµενος οικονοµικού φορέα δύναται να προτείνει στον Υπουργό έργο
για συµπερίληψη στον Προϋπολογισµό που είναι υπό την ευθύνη του, νοουµένου ότι
το προτεινόµενο έργο περιλαµβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (4)
του άρθρου 85.
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(2) Πρόταση έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαµβάνεται στην
πρόταση προϋπολογισµού του οικονοµικού φορέα, σε µορφή που καθορίζεται στην
τρέχουσα εγκύκλιο του προϋπολογισµού.
(3) Όταν προϊστάµενος οικονοµικού φορέα προτείνει έργο για να υλοποιηθεί µε
σύµπραξη δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα, υποβάλλει στον Υπουργό τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης για την οικονοµική ανταποδοτικότητα του έργου, η οποία διεξάγεται
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού.
(4) Ο Υπουργός καθορίζει ανώτατες οροφές στο σύνολο του προϋπολογισµού του
κάθε οικονοµικού φορέα για τις ετήσιες δεσµεύσεις των συµπράξεων δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα, µε Κανονισµούς που εκδίδονται για το σκοπό αυτό.
(5) Σε περίπτωση που προτείνεται έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), να
υλοποιηθεί µέσω σύµπραξης δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα, ο Υπουργός δύναται να
περιλάβει το εν λόγω έργο στον Προϋπολογισµό, µόνο εάν –
(i) το έργο θεωρείται ότι προσφέρει οικονοµική ανταποδοτικότητα από την άποψη
των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, όπως ορίζεται από
αυτόν· και
(ii) η έγκριση του έργου δεν προκαλεί υπέρβαση των ανώτατων οροφών που
καθορίζονται στο εδάφιο (4).
(6) Ο Υπουργός καταρτίζει πίνακα, ο οποίος συµπεριλαµβάνεται στα έγγραφα του
Προϋπολογισµού, και περιλαµβάνει (i) κατάλογο όλων των έργων που προτείνονται στον Προϋπολογισµό για έγκριση·
(ii) προβλέψεις των ετήσιων δαπανών και εσόδων στον Προϋπολογισµό για κάθε έργο
που προτείνεται να συµπεριληφθεί σε αυτόν (στο εξής «νέο έργο»), για όλη την
περίοδο υλοποίησης του έργου·
(iii) ενηµέρωση των προβλέψεων των ετήσιων δαπανών και εσόδων για τα έργα που
έχουν εγκριθεί στους προϋπολογισµούς προηγούµενων ετών (στο εξής «υφιστάµενα
έργα») για όλη την περίοδο υλοποίησης των έργων αυτών·
(iv) επεξήγηση, σε περίπτωση σηµαντικής απόκλισης, των λόγων της απόκλισης
µεταξύ των προβλέψεων των ετήσιων δαπανών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο
(γ), οι οποίες παρουσιάζονται στον τρέχων Προϋπολογισµό και σε προϋπολογισµούς
προηγούµενων ετών·
(v) σύνοψη των ετήσιων δαπανών και εσόδων όλων των υφιστάµενων και των νέων
έργων·
(vi) σύνοψη των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (3) του άρθρου 88, για όλα τα υφιστάµενα έργα· και
(vii) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύνανται να καθορίζονται από τον Υπουργό.
(7) Ο Υπουργός υποβάλλει κατάσταση, κατά προτεραιότητα, των έργων που έχουν
επιλεγεί στο Υπουργικό Συµβούλιο, στα πλαίσια της διαδικασίας υποβολής του
Προϋπολογισµού και του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου, για έγκριση.
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Υλοποίηση έργου.

87.-(1) Όταν έργο εµπίπτει στο πλαίσιο της νοµοθεσίας δηµοσίων συµβάσεων, η
διαδικασία προσφοροδότησης για υλοποίηση του έργου διέπεται από τις διατάξεις της
εν λόγω νοµοθεσίας.
(2) Για κάθε έργο, καµία σύµβαση ή συµφωνία δεν συνάπτεται και καµιά υποχρέωση
δεν αναλαµβάνεται από τους οικονοµικούς φορείς, εκτός εάν –
(α) το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί µε τον Προϋπολογισµό· και
(β) ο Υπουργός έχει εγκρίνει τέτοια σύµβαση και συµφωνία έργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (3).
(3) Ο Υπουργός δεν εγκρίνει καµία σύµβαση ή συµφωνία, εκτός εάν τέτοια σύµβαση
ή συµφωνία –
(α) έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες
του Υπουργού· και
(β) κατά τη γνώµη του Υπουργού, είναι οικονοµικά προσιτό και οικονοµικά βιώσιµο
και ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλα κριτήρια καθορίζονται από τον Υπουργό.

Παρακολούθηση
έργων και
τροποποιήσεις στα
συµβόλαια.

88.-(1) Οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στις συµβάσεις ή συµφωνίες που έχουν
επιπτώσεις πάνω στη βιωσιµότητα και την προσιτότητα των έργων εγκρίνονται εκ των
προτέρων από τον Υπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2).
(2) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τα κριτήρια για τον προσδιορισµό
οποιασδήποτε αλλαγής σε σύµβαση ή συµφωνία ως ουσιαστική, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1), λαµβάνοντας υπόψη τη νοµοθεσία δηµόσιων συµβάσεων.
(3) Ο προϊστάµενος οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργού,
παρακολουθεί –
(α) την υλοποίηση όλων των έργων υπό την ευθύνη του· και
(β) την απόδοση όλων των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα που είναι υπό την
ευθύνη του, όσον αφορά τις συµβατικές υποχρεώσεις και τις παραδοτέες υπηρεσίες
τους και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό έκθεση, η οποία περιλαµβάνει τα
αποτελέσµατα της παρακολούθησης, σε τέτοια µορφή και κατά τρόπο που
καθορίζεται από αυτόν.
(4) Ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να ελέγχει τις εκθέσεις που υποβάλλονται στον
Υπουργό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3) και την εκτέλεση οποιασδήποτε
σύµπραξης δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, όσον αφορά τις συµβατικές υποχρεώσεις και
τις παραδοτέες υπηρεσίες τους µε τέτοιο τρόπο και συχνότητα όπως δύναται να
καθορίζεται από τον ίδιο.

Κατευθυντήριες
γραµµές.

89. Ο Υπουργός καθορίζει τις διαδικασίες, τη µεθοδολογία, τα κριτήρια και άλλες
απαιτήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει αναγκαίο για την εφαρµογή
του παρόντος Μέρους, µε την έκδοση κανονισµών ή/και οδηγιών.
ΜΕΡΟΣ XII – ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρµοδιότητες
Υπουργού.

90.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του περί ∆ήµων Νόµου και του περί Κοινοτήτων
Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθώς και άλλων
συναφών νόµων, ο Υπουργός είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση συγκροτηµένης
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οικονοµικής διαχείρισης από τους δήµους και τις κοινότητες, ασκώντας τις εξουσίες
που του παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός συνεργάζεται µε τον
Υπουργό Εσωτερικών για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο εν
λόγω εδάφιο.
Κανόνες ανάληψης
υποχρεώσεων Αρχών
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

91.-(1) Οι κανόνες για την ανάληψη υποχρεώσεων εκ µέρους των Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις όπως ισχύουν από καιρό σε καιρό.
(2) Σε περίπτωση που(α) συµβούλιο δήµου ζητήσει την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου για τη
σύναψη δανείου, την έκδοση αξιογράφων ή την προσωρινή χρηµατοδότηση από
τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου
(α) ή (γ) του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 85, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή
(β) συµβούλιο κοινότητας ζητήσει την έγκριση του Επάρχου για τη σύναψη δανείου ή
την προσωρινή χρηµατοδότηση από τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (β) του περί Κοινοτήτων Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
το συµβούλιο δήµου υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών, εάν πρόκειται για δήµο
και το συµβούλιο κοινότητας στον Υπουργό και στον Έπαρχο, εάν πρόκειται για
κοινότητα, την απαραίτητη πληροφόρηση που καταδεικνύει ότι τέτοιες συνδιαλλαγές
συνάδουν µε τους κανόνες ανάληψης υποχρεώσεων σε τέτοια µορφή και τρόπο, όπως
καθορίζεται από τον Υπουργό.
(3) Όταν δήµος ή κοινότητα παραβιάζει οποιοδήποτε από τους κανόνες, που
αναφέρονται στο εδάφιο (1), µέχρι να συµµορφωθεί µε αυτούς (α) η εξουσία του συµβουλίου του δήµου ή της κοινότητας που αναφέρεται στο
εδάφιο (2) να συνάψει δάνειο, να εκδώσει αξιόγραφα ή να χρηµατοδοτηθεί
προσωρινά από τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου (α) ή (γ) του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του
άρθρου 85 του περί ∆ήµων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (α) ή (β) του άρθρου 83
του περί Κοινοτήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
και
(β) το Υπουργικό Συµβούλιο ή ο οικείος Έπαρχος έχει τη δυνατότητα να µην εγκρίνει
οποιοδήποτε δανεισµό ή έκδοση αξιογράφων ή προσωρινή χρηµατοδότηση από
τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα του περί
∆ήµων Νόµο και του περί Κοινοτήτων Νόµου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται
ή αντικαθίστανται.

Κανόνες σύµφωνα µε
το Στρατηγικό
Πλαίσιο
∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.

92.-(1) Στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής δύνανται να
καθορίζονται οποιοιδήποτε κανόνες αναφορικά µε το χρέος ή τον ισοσκελισµό των
προϋπολογισµών των δήµων και κοινοτήτων, επιπρόσθετα των κανόνων που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 91.
(2) Ο Υπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο Έπαρχος δεν εγκρίνουν τον
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προϋπολογισµό οποιουδήποτε δήµου ή κοινότητας, εάν ο προϋπολογισµός αυτός δε
συνάδει µε τους κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 91 ή στο
Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Ετοιµασία και
υποβολή του
προϋπολογισµού
δήµου και κοινότητας.

93.-(1) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ∆ήµων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο Υπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών εγκρίνουν
από κοινού τον προϋπολογισµό κάθε δήµου, εκ µέρους του Υπουργικού Συµβουλίου.
(2) Επιπρόσθετα της έγκρισης του Επάρχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Κοινοτήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ο
Υπουργός εγκρίνει τον προϋπολογισµό οποιασδήποτε κοινότητας.
(3) Ο αναπτυξιακός προϋπολογισµός των δήµων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 66 του περί ∆ήµων Νόµου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
ενσωµατώνεται στον ετήσιο προϋπολογισµό των δήµων.
(4) Κάθε δήµος υποβάλλει για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό του για το επόµενο
οικονοµικό έτος, στον Υπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, το αργότερο µέχρι
τις 31 Οκτωβρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του περί ∆ήµων Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(5) Σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 64 του περί Κοινοτήτων Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κάθε κοινότητα υποβάλλει για
έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισµό της για το επόµενο έτος στον οικείο Έπαρχο και
στον Υπουργό για ενηµέρωση ή την έγκρισή του, κατά περίπτωση, µέχρι τις 30
Νοεµβρίου.
(6) Όταν δήµος προτίθεται να αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό του κατά τη διάρκεια
του οικονοµικού έτους, ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός υποβάλλεται για την από
κοινού έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών.
(7) Όταν κοινότητα προτίθεται να αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό της κατά τη
διάρκεια του οικονοµικού έτους, ο αναθεωρηµένος προϋπολογισµός υποβάλλεται για
έγκριση στον οικείο Έπαρχο και στον Υπουργό για ενηµέρωση ή έγκριση, κατά
περίπτωση.
(8) Όταν το ποσό των µεταβιβάσεων ή χορηγιών προς δήµο ή κοινότητα που
περιλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού, τροποποιείται στον ετήσιο
κρατικό προϋπολογισµού, που ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο δήµος
ή η κοινότητα αναθεωρεί τον σχετικό προϋπολογισµό, µόλις αυτό είναι εφικτό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (6).
(9) Ο Υπουργός δύναται µε εγκύκλιό του να καθορίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε
σχέση µε το περιεχόµενο, τη δοµή και τα συνηµµένα έγγραφα των προϋπολογισµών
των δήµων και κοινοτήτων.

Υλοποίηση του
προϋπολογισµού
δήµων και
κοινοτήτων.

94.-(1) Μετά την έγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισµών τους, κάθε δήµος και
κοινότητα υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών προβλέψεις για
τα έσοδα και τις δαπάνες µε τριµηνιαία ανάλυση για όλο το οικονοµικό έτος, µέχρι το
τέλος Ιανουαρίου του οικονοµικού έτους.
(2) Κάθε δήµος και κοινότητα υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό
Εσωτερικών σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός, µηνιαία έκθεση προϋπολογισµού, η
οποία περιλαµβάνει –
(α) επικαιροποιηµένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο οικονοµικό
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έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1),
(β) τα πραγµατικά έσοδα και τις δαπάνες για κάθε ένα από τους προηγούµενους µήνες
του οικονοµικού έτους, και
(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύναται να ζητηθούν από τον Υπουργό.
(3) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τη µορφή, τις διαδικασίες και τις µεθόδους που
αφορούν την ετοιµασία και την υποβολή των προβλέψεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (1) και της µηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (2).
(4) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό Εσωτερικών, να
ζητήσει από δήµο ή κοινότητα να κατανέµει µέρος της ετήσιας πρόνοιας ενός
κονδυλίου του προϋπολογισµού σε κάθε τρίµηνο και εάν γίνει τέτοια κατανοµή, ο
δήµος ή η κοινότητα δε δύναται να δαπανά περισσότερα από την πρόνοια που
κατανέµεται µέσα στο αντίστοιχο τρίµηνο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του
Υπουργού.
Κυρώσεις.

95. Σε περίπτωση που(α) δήµος ή κοινότητα παραβεί τους κανόνες για την ανάληψη υποχρεώσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 91 ή οποιουσδήποτε άλλους
κανόνες που καθορίζονται στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής ή δαπανήσει περισσότερα από την πρόνοια που κατανεµήθηκε σε κάθε
τρίµηνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 94 ή
(β) η πραγµατική δαπάνη του δήµου ή κοινότητας ξεπερνά σηµαντικά την πρόβλεψη
της δαπάνης, που υποβλήθηκε από το δήµο ή κοινότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (1) ή (2) του άρθρου 94, ή
(γ) δήµος ή κοινότητα δεν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων, που θέτει ο
Υπουργός, τα στοιχεία που ζητούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (1) και
(2) του άρθρου 94,
ο Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Εσωτερικών να(i) ζητήσει από το συµβούλιο του δήµου ή της κοινότητας να υποβάλει για έγκριση
στον Υπουργό και στον Υπουργό Εσωτερικών, σχέδιο δράσης για άρση της
υπέρβασης ή επαναφορά της πραγµατικής δαπάνης στα επίπεδα των αρχικών
προβλέψεων για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
(ii) διορίσει οικονοµικό διαχειριστή, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ο οποίος να
έχει την εξουσία στο δήµο ή στην κοινότητα να λαµβάνει αποφάσεις για τα κύρια
οικονοµικά θέµατα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Υπουργό:
Νοείται ότι, ο οικονοµικός διαχειριστής που διορίζεται σύµφωνα µε την παρούσα
υποπαράγραφο, ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργού και τελεί υπό την εποπτεία και
τις οδηγίες του Υπουργού,
(iii) απαγορεύει ή να περιορίζει την πρόσληψη λειτουργών ή άλλου προσωπικού
στους δήµους και κοινότητες για συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
(iv) εγκρίνει αλλαγή στους συντελεστές της φορολογίας, τελών και οποιωνδήποτε
άλλων µορφών χρεώσεων που επιβάλλονται από δήµους και κοινότητες, εάν ο δήµος
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ή η κοινότητα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε τέτοια αλλαγή,
(v) αναστέλλει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, την εξουσία του συµβουλίου του δήµου ή
της κοινότητας να δαπανά περισσότερα από την εγκριµένη πρόνοια του εγκεκριµένου
κονδυλίου του προϋπολογισµού µε εξοικονοµήσεις από άλλο εγκεκριµένο κονδύλι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 66 του περί ∆ήµων Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή το εδάφιο (3) του άρθρου 64
του περί Κοινοτήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
και
(vi) ζητά οποιεσδήποτε οικονοµικής φύσης ή άλλες πληροφορίες επιπρόσθετα των
απαιτήσεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου στη βάση
προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος:
Νοείται ότι, σε περίπτωση µη έγκαιρης συµµόρφωσης του δήµου ή της κοινότητας
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, ο Υπουργός δύναται να προβεί σε µείωση ή
αναστολή της κρατικής χορηγίας προς αυτούς.
ΜΕΡΟΣ XIII – ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης
Αρµοδιότητες
Υπουργού και
σύσταση νέων
οντοτήτων Γενικής
Κυβέρνησης.

96.-(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης
των δηµόσιων οικονοµικών από τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, µέσω της
άσκησης των αρµοδιοτήτων του που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου και οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόµου.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός συνεργάζεται µε τους
αρµόδιους υπουργούς για άσκηση των αρµοδιοτήτων του, δυνάµει των διατάξεων του
εδαφίου (1).
(3) Η σύσταση νέας οντότητας Γενικής Κυβέρνησης δύναται να επιτραπεί, µόνο εάν ο
Υπουργός κρίνει ότι τα οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά οφέλη από τη σύσταση
τέτοιας οντότητας υπερκαλύπτουν το κόστος µη σύστασης αυτής.
(4) Ο Υπουργός, µε εγκύκλιό του, καθορίζει τις απαιτούµενες διαδικασίες και τα
κριτήρια για λήψη αποφάσεων, δυνάµει του εδαφίου (3).

∆ανεισµός οντοτήτων
Γενικής Κυβέρνησης.

97. Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση για έγκριση, σύµφωνα µε
οποιοδήποτε άλλο νόµο, οποιαδήποτε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης δε δύναται να
δανείζεται, να εκδίδει οµόλογα ή άλλα αξιόγραφα, ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους
ή προκαταβολές, χωρίς την έγκριση του Υπουργού.

Κανόνες Στρατηγικού
Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής.

98.-(1) Το Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής δύναται να περιλαµβάνει
οποιουσδήποτε κανόνες για το χρέος ή για το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο των οντοτήτων
Γενικής Κυβέρνησης.
(2) Σε περίπτωση περίληψης κανόνων στο Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής
Πολιτικής, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), οι προϋπολογισµοί των οντοτήτων
Γενικής Κυβέρνησης ή η σύναψη δανείων, η έκδοση οµολόγων ή αξιογράφων, η
παροχή εγγυήσεων ή προκαταβολών δε δύναται να εγκρίνονται µε βάση τον παρόντα
Νόµο ή οποιοδήποτε άλλο νόµο, εκτός εάν συνάδουν µε τους κανόνες.

Copyright © Leginet Ltd 2002-2017. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 54 of 62

20(I)/2014

Ετοιµασία και
υποβολή
προϋπολογισµού.

99.-(1) Κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό
τον ετήσιο προϋπολογισµό της για το επόµενο οικονοµικό έτος, µέσω του αρµόδιου
προϊσταµένου οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που καθορίζει ο
Υπουργός.
(2) Οι προϋπολογισµοί των οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης κατατίθενται στη Βουλή
των Αντιπροσώπων το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού
έτους αναφοράς.
(3) Οι ετήσιοι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, αµέσως µετά την έγκρισή
τους.
(4) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων νόµων, ο Υπουργός δύναται
να εγκρίνει οποιοδήποτε προϋπολογισµό οντότητας Γενικής Κυβέρνησης ήθελε
αποφασίσει.
(5) Όταν οποιαδήποτε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης προτίθεται να αναθεωρήσει τον
προϋπολογισµό της κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, η αναθεώρηση αυτή
εγκρίνεται µε την ίδια διαδικασία όπως και η έγκριση του Προϋπολογισµού και
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, αµέσως µετά την έγκρισή
της.
(6) Κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης που λαµβάνει κρατική χορηγία οφείλει να
προβαίνει στην αναγκαία αναθεώρηση του προϋπολογισµού της το συντοµότερο
δυνατό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3), ώστε το ύψος της κρατικής
χορηγίας στον προϋπολογισµό της να συνάδει µε την αντίστοιχη πρόνοια που
προβλέπεται στον Προϋπολογισµό, όπως έχει ψηφιστεί σε νόµο.
(7) Ο Υπουργός δύναται, µε εγκύκλιό του, να καθορίζει οποιαδήποτε απαίτηση όσον
αφορά το περιεχόµενο, τη δοµή και τα συνοδευτικά έγγραφα των προϋπολογισµών
των οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης.

Υλοποίηση του
προϋπολογισµού
οντοτήτων Γενικής
Κυβέρνησης.

100.-(1) Μετά την έγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισµών, κάθε οντότητα Γενικής
Κυβέρνησης υποβάλλει, µέχρι τέλος Ιανουαρίου του οικονοµικού έτους, στον
αντίστοιχο αρµόδιο υπουργό και στον Υπουργό, τις προβλέψεις των εσόδων και των
δαπανών για κάθε τρίµηνο του οικονοµικού έτους.
(2) Κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης υποβάλλει στον αντίστοιχο αρµόδιο υπουργό
και στον Υπουργό, κατά το χρόνο που καθορίζεται από τον τελευταίο, µηνιαία έκθεση
προϋπολογισµού που περιλαµβάνει (α) επικαιροποιηµένες προβλέψεις εσόδων και δαπανών για το υπόλοιπο του
οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1),
(β) τα πραγµατικά έσοδα και τις δαπάνες ανά µήνα για κάθε ένα από τους
προηγούµενους µήνες του οικονοµικού έτους, και
(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύναται να καθορίζονται από τον Υπουργό.
(3) Ο Υπουργός δύναται, µε εγκύκλιό του, να καθορίζει τη µορφή, καθώς και τις
διαδικασίες και τις µεθόδους για την προετοιµασία και την υποβολή των προβλέψεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) και τις µηνιαίες εκθέσεις του
προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2).
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(4) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε τον αρµόδιο υπουργό, να απαιτεί
από οποιαδήποτε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης την κατανοµή των δαπανών
οποιουδήποτε άρθρου του προϋπολογισµού της ανά τρίµηνο και εφόσον γίνει η
κατανοµή, να µη δύναται να δαπανούνται περισσότερα από την πρόνοια που
κατανεµήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου τριµήνου.
Κυρώσεις.

101.-(1) Σε περίπτωση που(α) οντότητα Γενικής Κυβέρνησης παραβιάζει οποιοδήποτε κανόνα που καθορίζεται
στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής ή δαπανά πέραν της
πρόνοιας που διατίθεται για κάθε τρίµηνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4)
του άρθρου 100· ή
(β) οι πραγµατικές δαπάνες οντότητας Γενικής Κυβέρνησης υπερβαίνουν κατά πολύ
την πρόβλεψη των δαπανών που υπέβαλε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) του άρθρου 100, ή
(γ) οντότητα Γενικής Κυβέρνησης δεν υποβάλει εντός των χρονικών πλαισίων που
θέτει ο Υπουργός, τα στοιχεία που ζητούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων
(1) και (2) του άρθρου 100,
ο Υπουργός δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε τον αρµόδιο υπουργό, να(i) απαιτεί από την οντότητα Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλει για έγκριση προς τον
Υπουργό και τον αρµόδιο υπουργό, σχέδιο δράσης για άρση της υπέρβασης ή
επαναφορά της πραγµατικής δαπάνης στα επίπεδα των αρχικών προβλέψεων για τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
(ii) διορίσει οικονοµικό διαχειριστή, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ο οποίος να
έχει την εξουσία στην οντότητα Γενικής Κυβέρνησης να λαµβάνει αποφάσεις για τα
κύρια οικονοµικά θέµατα, όπως καθορίζεται από τον Υπουργό,
(iii) απαγορεύει ή να περιορίζει την πρόσληψη λειτουργών ή άλλου προσωπικού σε
οντότητες Γενικής Κυβέρνησης, για συγκεκριµένη χρονική περίοδο,
(iv) απαιτεί την ετοιµασία εκθέσεων για παροχή οικονοµικών και άλλων
πληροφοριών πέραν εκείνων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόµο ή οποιοδήποτε
άλλο σχετικό νόµο,
(v) ζητά οποιεσδήποτε οικονοµικής φύσης ή άλλες πληροφορίες, επιπρόσθετα των
απαιτήσεων του παρόντος Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, στη βάση
προκαθορισµένου χρονοδιαγράµµατος:
Νοείται ότι, σε περίπτωση µη έγκαιρης συµµόρφωσης οντότητας Γενικής
Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, ο Υπουργός δύναται να προβεί σε
µείωση ή αναστολή της κρατικής χορηγίας προς την οντότητα αυτή.
(2) Ο οικονοµικός διαχειριστής που διορίζεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (ii)
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργού και
ενεργεί υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του.

Οικονοµικό έτος για
οντότητες Γενικής
Κυβέρνησης.

102. Το οικονοµικό έτος για κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.
Κρατικοί Οργανισµοί
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∆ανεισµός κρατικών
οργανισµών.

103. Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση για έγκριση σύµφωνα µε
οποιοδήποτε άλλο νόµο, οποιοσδήποτε κρατικός οργανισµός δε δύναται να
δανείζεται, να εκδίδει οµόλογα ή άλλα αξιόγραφα, ή να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους
ή προκαταβολές, χωρίς την έγκριση του Υπουργού.

Ετοιµασία και
υποβολή
προϋπολογισµού
κρατικού οργανισµού.

104.-(1) Κάθε κρατικός οργανισµός υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό τον ετήσιο
προϋπολογισµό του για το επόµενο οικονοµικό έτος, µέσω του αρµόδιου
προϊσταµένου οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα που καθορίζει ο
Υπουργός.
(2) Οι προϋπολογισµοί των κρατικών οργανισµών κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων το αργότερο τρεις (3) µήνες πριν από την έναρξη του οικονοµικού
έτους αναφοράς.
(3) Οι ετήσιοι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί των κρατικών οργανισµών
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, αµέσως µετά την έγκρισή
τους.
(4) Όταν κρατικός οργανισµός προτίθεται να αναθεωρήσει τον προϋπολογισµό του
κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους, η αναθεώρηση αυτή εγκρίνεται µε την ίδια
διαδικασία όπως και η έγκριση του Προϋπολογισµού και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα ∆ηµοκρατίας, αµέσως µετά την έγκρισή του.
(5) Κάθε κρατικός οργανισµός που λαµβάνει κρατική χορηγία οφείλει να προβαίνει
στην αναγκαία αναθεώρηση του προϋπολογισµού του, το συντοµότερο δυνατό,
σύµφωνα µε το εδάφιο (2) έτσι ώστε το ύψος της κρατικής χορηγίας στον
προϋπολογισµό του να συνάδει µε το αντίστοιχο που προβλέπεται στον
Προϋπολογισµό, όπως έχει ψηφιστεί σε νόµο.
(6) Ο Υπουργός δύναται, µε εγκύκλιό του, να καθορίζει οποιαδήποτε απαίτηση όσον
αφορά το περιεχόµενο, τη δοµή και τα συνοδευτικά έγγραφα των προϋπολογισµών
των κρατικών οργανισµών.

Υλοποίηση του
προϋπολογισµού
κρατικού οργανισµού.

105.-(1) Μετά την έγκριση των αντίστοιχων προϋπολογισµών, κάθε κρατικός
οργανισµός υποβάλλει στον αντίστοιχο αρµόδιο υπουργό και στον Υπουργό, µέχρι το
τέλος του µηνός Ιανουαρίου του οικονοµικού έτους, τις προβλέψεις των εσόδων και
των δαπανών για κάθε τρίµηνο του οικονοµικού έτους.
(2) Κάθε κρατικός οργανισµός υποβάλλει στον αντίστοιχο αρµόδιο υπουργό και στον
Υπουργό, σε τέτοια ηµεροµηνία, όπως ο Υπουργός ήθελε καθορίσει, τριµηνιαία
έκθεση προϋπολογισµού που περιλαµβάνει(α) επικαιροποιηµένες προβλέψεις των εσόδων και δαπανών, για το υπόλοιπο του
οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1),
(β) τα πραγµατικά έσοδα και τις δαπάνες, ανά τρίµηνο, για κάθε ένα από τα
προηγούµενα τρίµηνα του οικονοµικού έτους, και
(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύναται να απαιτηθούν από τον Υπουργό.
(3) Ο Υπουργός δύναται, µε σχετικές εγκυκλίους του, να καθορίζει τη µορφή, καθώς
και τις διαδικασίες και τις µεθόδους για την προετοιµασία και την υποβολή των
προβλέψεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) και της τριµηνιαίας
δηµοσιονοµικής έκθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2).
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(4) Όταν οι πραγµατικές δαπάνες του κρατικού οργανισµού υπερβαίνουν κατά πολύ
την πρόβλεψη των δαπανών, που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
εδαφίων (1) ή (2), ο Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπουργό, να
απαιτεί την υποβολή σχεδίου δράσης για άρση της υπέρβασης και της επαναφοράς
των πραγµατικών δαπανών στα επίπεδα των αρχικών προβλέψεων.
Κρατικές Επιχειρήσεις
Εταιρική
διακυβέρνηση και
οικονοµική διαχείριση
των κρατικών
επιχειρήσεων.

106.-(1) Η εταιρική διακυβέρνηση και η οικονοµική παρακολούθηση των κρατικών
επιχειρήσεων που λειτουργούν σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο, ρυθµίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις σχετικού νόµου και κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει αυτού.

(2) Ο Υπουργός δύναται να ζητά από οποιαδήποτε κρατική επιχείρηση να υποβάλλει
στον Υπουργό οποιοδήποτε στρατηγικό σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, οικονοµικές
προβλέψεις και καταστάσεις και κάθε άλλη πληροφορία κρίνει αναγκαία για
παρακολούθηση της οικονοµικής τους κατάστασης και των δηµοσιονοµικών κινδύνων
που απορρέουν από αυτές σε τέτοια µορφή και τρόπο, όπως καθορίζεται από τον
Υπουργό.
(3) Οι αρµοδιότητες του Υπουργού, δυνάµει του παρόντος Νόµου, σε σχέση µε τις
κρατικές επιχειρήσεις ασκούνται σύµφωνα µε τις αρχές της διακυβέρνησης και
οικονοµικής παρακολούθησης των κρατικών επιχειρήσεων, όπως προβλέπονται από
σχετικό νόµο και κανονισµούς εκδιδόµενους δυνάµει αυτού.
Στρατηγικό σχέδιο
Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης και Κρατικοί Οργανισµοί
Στρατηγικό σχέδιο.

107.-(1) Κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης και κάθε κρατικός οργανισµός
υποβάλλει στον Υπουργό και στον αρµόδιο υπουργό, για έγκριση, στρατηγικό σχέδιο,
το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την έναρξη κάθε οικονοµικού έτους:
Νοείται ότι, για οποιαδήποτε αναθεώρηση στρατηγικού σχεδίου, απαιτείται η έγκριση
του Υπουργού και του αρµόδιου υπουργού.
(2) Κάθε στρατηγικό σχέδιο ετοιµάζεται στη βάση κατευθυντήριων γραµµών που
καθορίζονται σε σχετικό νόµο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία κρατικών
οργανισµών και κρατικών επιχειρήσεων.
(3) Ο αρµόδιος υπουργός παρακολουθεί την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου των
οντοτήτων Γενικής Κυβέρνησης και των κρατικών οργανισµών που τον αφορά.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «κρατικός οργανισµός», έχει την έννοια
που αποδίδεται στον όρο αυτό στο σχετικό νόµο που αναφέρεται στο εδάφιο (2).

Οικονοµική
διαχείριση.

108.-(1) Κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης και κάθε κρατικός οργανισµός
υποβάλλει στον Υπουργό και τον αρµόδιο υπουργό τριµηνιαία οικονοµική έκθεση ένα
µήνα (1) µετά το τέλος του τριµήνου αναφοράς, η οποία περιλαµβάνει –
(α) σύνοψη των οικονοµικών καταστάσεων του τριµήνου αναφοράς,
(β) επικαιροποιηµένες προβλέψεις των βασικών οικονοµικών δεικτών και σύγκρισή
τους µε τους στόχους που αναφέρονται στο στρατηγικό σχέδιο· και
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(γ) οποιαδήποτε άλλα θέµατα δύνανται να καθορίζονται από τον Υπουργό.
(2) Όταν κατά τη γνώµη του Υπουργού, υπάρχει κίνδυνος το αναµενόµενο
αποτέλεσµα των βασικών οικονοµικών δεικτών να αποκλίνει σηµαντικά από τους
στόχους ο Υπουργός, σε συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπουργό, δύναται να απαιτεί από
οντότητα Γενικής Κυβέρνησης ή από κρατικό οργανισµό να υποβάλλει στον Υπουργό
και τον αρµόδιο υπουργό ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσεων για την άρση τέτοιων
αποκλίσεων ή την επίλυση των οικονοµικών δυσκολιών σ ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα.
(3) Επιπρόσθετα από την τριµηνιαία οικονοµική έκθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται να απαιτεί από οποιαδήποτε οντότητα της
Γενικής Κυβέρνησης ή κρατικό οργανισµό να υποβάλλει προς αυτόν και τον αρµόδιο
υπουργό οποιαδήποτε οικονοµικά και άλλα στοιχεία που είναι αναγκαία για την
παρακολούθηση των οικονοµικών συνθηκών τους και πιθανών δηµοσιονοµικών
κινδύνων που έχουν δηµιουργηθεί ή αναληφθεί.
Οικονοµικές
καταστάσεις.

109.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη απαίτηση υποβολής εκθέσεων, δυνάµει
οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόµου, κάθε οντότητα Γενικής Κυβέρνησης, Αρχή
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικός οργανισµός και κρατική επιχείρηση υποβάλλει
στον Υπουργό και στον αρµόδιο υπουργό τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καταρτίζονται σύµφωνα µε διεθνώς αναγνωρισµένα λογιστικά πρότυπα, εντός
τεσσάρων (4) µηνών, µετά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους.
(2) Ο Γενικός Λογιστής δύναται, µε την έκδοση κατευθυντήριων γραµµών, να
καθορίζει τα λογιστικά πρότυπα, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των
οικονοµικών καταστάσεων.

2 του 133(Ι) του 2016.

(3) Οι οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλονται στο
Γενικό Ελεγκτή για έλεγχο εντός τεσσάρων (4) µηνών µετά το τέλος κάθε
οικονοµικού έτους.

2 του 159(Ι) του 2017.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), οι κατεχόµενες
κοινότητες των οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)
δεν υποβάλλουν στον Υπουργό Οικονοµικών και στον αρµόδιο υπουργό ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και γι’ αυτές θα
εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 71 του περί Κοινοτήτων
Νόµου του 1999.

86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007
154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2010
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(I) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013
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142(Ι) του 2013
172(Ι) του 2013
50(Ι) του 2015
79(Ι) του 2015
104(Ι) του 2015
129(Ι) του 2016
162(Ι) του 2017.

ΜΕΡΟΣ XIV - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ
Κυρώσεις
οικονοµικών φορέων.

110.-(1) Σε περίπτωση που (α) οικονοµικός φορέας, δαπανήσει περισσότερα από την προβλεπόµενη πρόνοια του
προϋπολογισµού του ή δαπανήσει περισσότερα από το ποσό που έχει κατανεµηθεί για
κάθε τρίµηνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 60 ή
(β) οικονοµικός φορέας, παραβιάζει οποιουσδήποτε κανόνες και ανώτατες οροφές που
καθορίζονται στους προϋπολογισµούς των οικονοµικών φορέων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου, τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου και του Στρατηγικού Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής ή
(γ) οικονοµικός φορέας, παραβιάζει οποιεσδήποτε διατάξεις του παρόντος Νόµου,
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή τον περί
Προϋπολογισµού Νόµο ή
(δ) κατά την άποψη του Υπουργού, η πραγµατική δαπάνη ενός οικονοµικού φορέα
υπερβαίνει κατά πολύ την εκτίµηση της δαπάνης που υποβλήθηκε από αυτόν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 60 και υπάρχει
κίνδυνος η πραγµατική δαπάνη του εν λόγω οικονοµικού φορέα να έχει υπερβεί ή θα
υπερβεί την προϋπολογισθείσα πρόνοια σύµφωνα µε τον περί Προϋπολογισµού Νόµο,
ο Υπουργός δύναται να(i) ζητά από τον προϊστάµενο του οικονοµικού φορέα να του υποβάλλει για έγκριση
σχέδιο δράσης για διόρθωση των αποκλίσεων, παραβάσεων ή για αντιµετώπιση των
κινδύνων ή για επαναφορά δαπάνης στα επίπεδα της εκτίµησης,
(ii) αναστέλλει, ολικώς ή µερικώς για συγκεκριµένη περίοδο(αα) την υλοποίηση των εγκριµένων πιστώσεων του οικονοµικού φορέα·
(ββ) τη δυνατότητα του προϊστάµενου του οικονοµικού φορέα να ανακατανείµει τις
πιστώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 63·
(γγ) τη δυνατότητα του προϊστάµενου του οικονοµικού φορέα να µεταφέρει πιστώσεις
µεταξύ οικονοµικών ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 64·
(iii) ζητά από τον προϊστάµενο του οικονοµικού φορέα να του υποβάλλει για έγκριση,
πριν την εκταµίευση των εγκριµένων πιστώσεων του οικονοµικού φορέα, όπως αυτός
ήθελε καθορίσει·
(iv) ζητά από τον προϊστάµενο του οικονοµικού φορέα να προχωρήσει στην εκποίηση
οποιασδήποτε περιουσίας ή περιουσιακών στοιχείων του οικονοµικού φορέα·
(v) προβαίνει σε αναστολή της πλήρωσης οποιωνδήποτε κενών θέσεων που έχουν
προβλεφθεί στον περί Προϋπολογισµού Νόµο του οικονοµικού φορέα για
συγκεκριµένη χρονική περίοδο και
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(vi) ζητά οποιεσδήποτε οικονοµικές καταστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες επιπρόσθετες από αυτές που απαιτούνται από τον παρόντα Νόµο ή
οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόµο.
(2) Όταν ο Υπουργός επιβάλλει οποιαδήποτε κύρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1), αυτός δύναται, κατά την κρίση του, να δηµοσιεύσει το γεγονός.
Αδικήµατα.

111.-(1) Τα αδικήµατα για παραβάσεις όσον αφορά τις πιστώσεις ή άλλες διατάξεις
του περί Προϋπολογισµού Νόµου, καθορίζονται στον περί της ∆ιαχείρισης των
Εσόδων και ∆απανών και του Λογιστικού της ∆ηµοκρατίας Νόµο, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Οποιοσδήποτε λειτουργός ή υπάλληλος οικονοµικού φορέα ο οποίος, χωρίς
εύλογη δικαιολογία, αναλαµβάνει δεσµεύσεις κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(3) Οποιοσδήποτε λειτουργός ή υπάλληλος Αρχής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
υπάλληλος άλλων οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης ή µη κερδοσκοπικής δηµόσιας
εταιρείας ο οποίος, χωρίς εύλογη δικαιολογία, εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπανών
που υπερβαίνει τις εγκριµένες πιστώσεις του σχετικού προϋπολογισµού του,
διαπράττει αδίκηµα που υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1)
έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (€20.000) ευρώ ή
και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη δικαιολογία, αρνείται ή αδυνατεί
να ετοιµάσει και υποβάλει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι υπό την ευθύνη του και
απαιτείται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο ή υποβάλλει ψευδή στοιχεία τα οποία
απαιτούνται από τον παρόντα Νόµο, διαπράττει ποινικό αδίκηµα που υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (€20.000) ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.
ΜΕΡΟΣ XV - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξουσία έκδοσης
Κανονισµών.

112. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου αλλά και για τη ρύθµιση θεµάτων τα
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, επιδέχονται ή πρέπει να τύχουν
χειρισµού, ειδικότερα θέµατα τεχνικής φύσεως.

Εφαρµογή των
διατάξεων του
παρόντος Νόµου
ανεξάρτητα από τις
διατάξεις άλλων
νόµων.

113. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις
οποιουδήποτε άλλου νόµου, γενικού ή ειδικού, προγενέστερου ή µεταγενέστερου.

ΜΕΡΟΣ ΧVI - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση.
194(I) του 2012.

114.-(1) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, ο περί της
Ρύθµισης του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου και ∆ηµοσιονοµικών
Κανόνων Νόµος του 2012, καταργείται.
(2) Οποιοιδήποτε κανονισµοί ή εγκύκλιοι έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
καταργηθέντος Νόµου παραµένουν σε ισχύ έως ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν
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δυνάµει του παρόντος Νόµου και στο βαθµό που συνάδουν µε τον παρόντα Νόµο.
Προσωρινές διατάξεις
για το Εθνικό Ταµείο
Επενδύσεων.

115. Μέχρι την ψήφιση ειδικής νοµοθεσίας που να διέπει το Εθνικό Ταµείο
Επενδύσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 74(α) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 73, αναλήψεις από
το Εθνικό Ταµείο Επενδύσεων δύνανται να επιτρέπονται µόνον για τέτοιο ποσό και
για τέτοιους σκοπούς, όπως καθορίζονται στον περί Προϋπολογισµού Νόµο, µέσω του
οποίου εξουσιοδοτούνται οι αναλήψεις·
(β) όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Εθνικού Ταµείου Επενδύσεων κατατίθενται στην
Κεντρική Τράπεζα και
(γ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 73, καµιά
λειτουργική δαπάνη για τη διαχείριση των πόρων του Εθνικού Ταµείου Επενδύσεων
αφαιρείται από τα έσοδα υδρογονανθράκων που µεταφέρονται στο Εθνικό Ταµείο
Επενδύσεων.

Προσωρινές διατάξεις
για το λογιστικό
σύστηµα και τον
έλεγχο δεσµεύσεων.

116.-(1) Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, οι
διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 60, του άρθρου 70 και του εδαφίου (2) του
άρθρου 75 τίθενται σε ισχύ την ηµεροµηνία κατά την οποία το λογιστικό σύστηµα για
την υποστήριξη της υλοποίησης του Προϋπολογισµού, περιλαµβανοµένου του
ελέγχου των δεσµεύσεων είναι σε εφαρµογή ή δώδεκα (12) µήνες µετά τη δηµοσίευση
του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Ο Υπουργός, µετά από εισήγηση του Γενικού Λογιστή, καθορίζει την ηµεροµηνία
όπου το λογιστικό σύστηµα δύναται να υποστηρίξει την υλοποίηση του
Προϋπολογισµού, περιλαµβανοµένου του ελέγχου δεσµεύσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 70.

Προσωρινές διατάξεις
για την εφαρµογή και
λειτουργία
συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου.

117. Ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, το
εδάφιο (2) του άρθρου 80, σχετικά µε τη σύσταση µονάδων εσωτερικού ελέγχου,
τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός ή δώδεκα µήνες (12)
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Προσωρινές διατάξεις
για την εφαρµογή
ορισµένων εδαφίων
των άρθρων 60, 79,
94, 100 και 105.

118. Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 60, των εδαφίων (1) και (5) του
άρθρου 79, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 94, των εδαφίων (1) και (2) του
άρθρου 100 και των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 105 τίθενται σε ισχύ την
ηµεροµηνία που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός ή δώδεκα µήνες (12) µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου.

119. Εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, οι διατάξεις του
παρόντος Νόµου τίθενται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
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