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Με αφορµή σχόλια και απόψεις που δηµόσια προβάλλονται το τελευταίο διάστηµα από 

διάφορες πλευρές σχετικά µε υποτιθέµενη µη επαρκή ενηµέρωση των πολιτικών κοµµάτων και 

των κοινωνικών εταίρων για τα µέτρα που προγραµµατίζει να λάβει η Κυβέρνηση για 

δηµοσιονοµική εξυγίανση, το Υπουργείο Οικονοµικών επιθυµεί να τονίσει τα ακόλουθα: 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας αυτής της Κυβέρνησης υπήρξε ένας συνεχής διάλογος µε τα 

κοινοβουλευτικά κόµµατα και τους κοινωνικούς εταίρους για την πορεία της οικονοµίας, µέσω 

συσκέψεων, συνεδρίων της Συµβουλευτικής Οικονοµικής Επιτροπής (ΣΟΕ) και άλλων 

συναντήσεων µε τους διάφορους φορείς. Πρόσφατα, ο Υπουργός Οικονοµικών είχε συχνές και 

επανειληµµένες συναντήσεις τόσο µε τους αρχηγούς και τους εκπροσώπους των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων, όσο και µε τους κοινωνικούς εταίρους, στις οποίες τους 

ενηµέρωσε ενδελεχώς για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, καθώς και για τους επτά άξονες 

πολιτικής στους οποίους θα βασιστούν τα µέτρα. Συγκεκριµένα, ο Υπουργός είχε συγκαλέσει 

σύσκεψη µε τους Αρχηγούς και εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων, στις 30 

Νοεµβρίου, 2009, στην οποία είχαν συζητηθεί οι εξελίξεις στην Κυπριακή οικονοµία και οι 

σκέψεις της Κυβέρνησης για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα µέτρα για 

δηµοσιονοµική εξυγίανση. Ακολούθως, ο Υπουργός συγκάλεσε εθνική σύσκεψη για την 

οικονοµία στις 29 ∆εκεµβρίου, 2009, στην οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι όλων των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων και των κοινωνικών εταίρων. Στη σύσκεψη αυτή, ο Υπουργός 

παρουσίασε αναλυτικά τις τελευταίες δηµοσιονοµικές εξελίξεις, τους επτά άξονες πολιτικής για 

δηµοσιονοµική εξυγίανση και τα µέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση. Επιπρόσθετα 

των δυο αυτών συσκέψεων, υπήρξαν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε 

εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και κοινωνικών εταίρων.   

 



Παράλληλα µε το γενικό διάλογο υπήρξαν, επίσης, και άλλες επιπρόσθετες εξειδικευµένες 

συναντήσεις για ανάλυση των πλείστων από τους εφτά άξονες του Προγράµµατος 

∆ηµοσιονοµικής Εξυγίανσης. Ειδικά για το θέµα της πάταξης της φοροδιαφυγής και 

φοροαπαλλαγής, ο Υπουργός Οικονοµικών, εκτός των συσκέψεων µε τους εκπροσώπους των 

κοµµάτων και των αρµοδίων και ενδιαφερόµενων φορέων, είχε το διάστηµα 21 µε 22 

∆εκεµβρίου κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα κόµµατα µε τις ηγεσίες των κοινοβουλευτικών 

κοµµάτων τις οποίες ενηµέρωσε αναλυτικά για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, καθώς και τις 

πρόνοιες του «Νοµοσχεδίου για πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής» που θα 

προωθηθεί τις επόµενες εβδοµάδες για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Νωρίτερα δε, στις 11 

Νοεµβρίου, 2009, ο Υπουργός είχε συγκαλέσει σύσκεψη µε την συµµετοχή όλων των 

Συντεχνιών, τις οποίες ενηµέρωσε για τις πρόνοιες του νοµοσχεδίου που ετοίµαζε η Κυβέρνηση.  

 

Για το θέµα της Πολεοδοµικής Αµνηστίας, τις επαφές πραγµατοποίησε ο Υπουργός 

Εσωτερικών, ο οποίος, στα πλαίσια της µελέτης του θέµατος, έχει προβεί σε σειρά συναντήσεων 

µε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και 

όλους τους ενδιαφερόµενους Συνδέσµους και Οργανώσεις. Σαν αποτέλεσµα αυτής της 

προεργασίας έχει ήδη γίνει η επεξεργασία πέντε νοµοσχεδίων και το θέµα πολύ σύντοµα θα 

αχθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Όσον αφορά τώρα το Πρόγραµµα Σταθερότητας, κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω 

όλων των νενοµισµένων διαδικασιών, το πρωί της Πέµπτης 1ης Απριλίου, 2010, και αντίθετα 

από κάποια δηµοσιεύµατα, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρµόδιων αξιωµατούχων της 

Επιτροπής από την ίδια ώρα που στάληκε.  

Αντίθετα µε επικρίσεις που διατυπώνονται ότι ο διάλογος µεταξύ Κυβέρνησης και 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων για το Πρόγραµµα Σταθερότητας θα είναι άνευ αντικειµένου, εµείς 

θεωρούµε ότι ο διάλογος έχει και αντικείµενο και περιεχόµενο. Το Πρόγραµµα Σταθερότητας 

είναι ένα ζωντανό κείµενο το οποίο πέρα από το βασικό κορµό και τα µέτρα που περιέχει, 

επιδέχεται διαφοροποιήσεων και εξέλιξης, γι αυτό και επιβάλλεται η συνέχιση του διαλόγου 

τόσο µε τα κόµµατα και τους κοινωνικούς εταίρους, όσο και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  



Η Κυβέρνηση παραµένει δεσµευµένη στις προσπάθειες της για εξεύρεση συναινετικών λύσεων 

στην οικονοµία για αντιµετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων και για εξυγίανση 

της οικονοµίας. Γι αυτό µετά από την αυριανή σύσκεψη του Υπουργού Οικονοµικών µε τους 

Αρχηγούς και εκπροσώπους όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων θα ακολουθήσουν, τις 

επόµενες µέρες, συσκέψεις µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα οργανωµένα σύνολα 

της πολιτείας, σε συνέχεια του διαλόγου και των συζητήσεων που εδώ και καιρό γίνεται..   
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