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Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σενάρια αντίδρασης για το ενδεχόμενο που το Εφετείο 

επικυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για την αντισυνταγματικότητα των 

περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις των υπαλλήλων του δημοσίου και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα την περίοδο της κρίσης, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, 

Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

  

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως το 

Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται μέτρα που αφορούν τη νομική πτυχή, δηλαδή 

τροποποίηση του Συντάγματος και επανανομοθέτηση των μέτρων αλλά και εναλλακτικά 

δημοσιονομικά μέτρα, προκειμένου να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο επί των δημόσιων 

οικονομικών. 

  

Ο κ. Πετρίδης επανέλαβε πως οι προτεραιότητες του Υπουργείου είναι η διατήρηση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και των πλεονασμάτων, που θα οδηγήσει στη μείωση του 

δημοσίου χρέους και κατά τη συνέπεια στη διοχέτευση περισσότερων δαπανών σε 

αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα 

οποία χαρακτήρισε ως «τη βαριά κληρονομιάς του παρελθόντος», και οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της 

οικονομίας. 

  



Για το ΓεΣΥ, ο κ. Πετρίδης υπενθύμισε τις αναφορές του στην Ολομέλεια της Βουλής ότι 

αποτελεί έναν από τους εν δυνάμει κινδύνους στα δημόσια οικονομικά – μαζί με τις 

αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τα αιτήματα για αύξηση δαπανών που 

προέρχονται από διάφορους τομείς – τονίζοντας πως το ΥΠΟΙΚ δεν θα επιτρέψει να 

εκτροχιαστούν τα οικονομικά δεδομένα. 

  

Ομαλή η μετάβαση στο ΥΠΟΙΚ 

 --------------------------------------------- 

Αναφορικά με τη μετάβασή του στο νέο υπουργικό θώκο, ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως αυτή 

ήταν ομαλή παρά τη διαφορετική φύση των δύο Υπουργείων. 

  

«Και ο λόγος είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι κάτι ξένο για μένα, ούτε τα θέματά 

του και ούτε το προσωπικό του, αφού κατά καιρούς συνεργάστηκα μαζί τους, ιδιαίτερα κατά 

τη διάρκεια του μνημονίου και της Τρόικας, που με το πρώτο μου καπέλο ως Υφυπουργός 

παρά τω Προέδρω, είχα αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα και συνεργαστήκαμε εντατικά. 

Με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τον προηγούμενο Υπουργό, είχα πάντα μια στενή 

και επαγγελματική σχέση», είπε. 

  

«Και σίγουρα», πρόσθεσε, «εγώ χαίρομαι που αναλαμβάνω Υπουργός Οικονομικών σε μία 

περίοδο μετά την κρίση και όχι υπό τα δεδομένα που ανέλαβε ο προκάτοχός μου, που 

ήμασταν με το ένα πόδι έξω από την ευρωζώνη, και πολλοί έλεγαν, και με το ένα πόδι έξω 

από την ΕΕ. Αυτά δεν είναι ιστορίες ούτε θεωρίες, έτσι ήταν η πραγματικότητα. Για μας που 

ζήσαμε εκείνη την προσπάθεια ήταν στιγμές απίστευτες τότε». 

  

Οι τρεις πυλώνες των προτεραιοτήτων 

----------------------------------------------------- 

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητές του, ο κ. Πετρίδης επανέλαβε το τρίπτυχο της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, της μείωσης των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας πως η υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών ή 

όχι θα οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις ή και υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας, όπως 

ανέφερε χαρακτηριστικά. 

  

«Η πρώτη προτεραιότητα είναι τα δημόσια οικονομικά και το δημόσιο χρέος, το οποίο πρέπει 

να μειωθεί με βάση τον προγραμματισμό μας. Αν συνεχίσουμε τη δημοσιονομική πολιτική 

την οποία ακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, το δημόσιο χρέος θα μειώνεται κατά πέντε 

ποσοστιαίες μονάδες το χρόνο», είπε. 

  



Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) , παρά την 

πρόοδο που έγινε με τις αναδιαρθρώσεις, τις ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρέους και τις 

μεταφορές δανείων εκτός τραπεζικού συστήματος. 

  

«Γυρίζουμε σελίδα, αλλά η βαριά κληρονομιά παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό και ως 

οικονομία και τραπεζικός τομέας. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να 

τύχει διαχείρισης και αυτό είναι προτεραιότητα και της Κεντρικής Τράπεζας», ανέφερε. 

  

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, ο τρίτος πυλώνας αφορά στη συνέχιση των διαρθρωτικών και 

δομικών μεταρρυθμίσεων, αναδεικνύοντας ζητήματα όπως την μεταρρύθμιση στο σύστημα 

απονομής της δικαιοσύνης, τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία ο ίδιος 

ετοίμασε ως ΥΠΕΣ, τη δημόσια υπηρεσία, τις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς το 

συνταξιοδοτικό. 

  

«Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως Πολιτεία ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 

γίνουν και είναι καθοριστικές για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός μοντέλου 

ανάπτυξης αλλά και μιας καλύτερης κοινωνίας», τόνισε. 

  

Επεσήμανε δε πως το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία είναι μια ανοικτή οικονομία και άρα 

ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες, «μας καθιστά ακόμη πιο υπεύθυνους να προωθήσουμε 

τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ειδικά αυτές που δημιουργούν εξωστρέφεια, που αυξάνουν 

την ανταγωνιστικότητα, και νοικοκυρεύουν τα δημόσια οικονομικά, ούτως ώστε να είμαστε 

μια ανταγωνιστική χώρα τόσο για το καλό το δικό μας όσο των παιδιών μας». 

  

Πλάνο για τις αποφάσεις του Εφετείου 

--------------------------------------------------- 

Ερωτηθείς αν έχουν ετοιμαστεί τα μέτρα αντίδρασης για τις αποφάσεις του Εφετείου, ο 

ΥΠΟΙΚ, αφού ανέφερε πως οι αποφάσεις είναι αρμοδιότητα του Εφετείου, συμπλήρωσε: 

«Αλλά σε περίπτωση που επικυρωθεί (η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου) σίγουρα θα 

πρέπει να λάβουμε μέτρα και νομικής φύσης αλλά και επανάκτησης όσο το δυνατόν 

περισσότερα από το κρατικό μισθολόγιο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη 

στιγμή, αλλά εργαζόμαστε για αυτό το ενδεχόμενο». 

  

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Πετρίδης επαναβεβαίωσε τα όσα είχε δηλώσει ο προκάτοχός 

του για τροποποίηση του Συντάγματος και επανανομοθέτηση των μέτρων. «Σίγουρα αυτό 

είναι το ένα σκέλος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο με άλλα μέτρα τα 

οποία θα πρέπει να πάρουμε, επειδή αν δεν πάρουμε μέτρα και δεν πετύχει το νομικό 

σκέλος, σίγουρα θα επηρεαστούν άλλες πολιτικές του κράτους και οι αναπτυξιακές και οι 

κοινωνικές. 



  

Ο αντίκτυπος στα δημόσια οικονομικά υπολογίζεται σε €844 εκατ. σε ορίζοντα τετραετίας. 

«Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα ποσά δεν είναι τέτοια που δεν θα διαταράξουν τον 

προϋπολογισμό, τα δημόσια οικονομικά και τις πολιτικές της κυβέρνησης. Συνεπώς, ναι, 

οφείλουμε να αναπροσαρμόσουμε και τις πολιτικές της κυβέρνησης και του κρατικού 

μισθολογίου. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την έκβαση της υπόθεσης, κάνοντας την 

προεργασία μας», επεσήμανε. 

  

Να μην κινδυνέψουν τα δημόσια οικονομικά λόγω ΓεΣΥ 

-------------------------------------------------------------------------- 

Αναφορικά με το ΓεΣΥ και τους κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά, ο κ. Πετρίδης 

επανέλαβε πως οι εν δυνάμει κίνδυνοι στα δημόσια οικονομικά πηγάζουν από το κρατικό 

μισθολόγιο και το ΓΕΣΥ, «ως επίσης και όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία προκύπτουν συνεχώς 

από διάφορους τομείς τα οποία είναι πολλαπλάσια των ικανοτήτων μας». 

  

Υπενθυμίζοντας πως η Πολιτεία συνειδητά επέλεξε να προϋπολογίσει αυξημένες δαπάνες 

για τη λειτουργία του ΓεΣΥ από αυτές που είχαν προβλεφθεί αρχικά, ο κ. Πετρίδης εξήγησε 

πως πέραν του σφαιρικού προϋπολογισμού, προϋπολογίστηκαν €150 εκατομμύρια για 

κάλυψη ελλειμμάτων των δημοσίων νοσηλευτηρίων, αλλά και το μνημόνιο συναντίληψης με 

τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που αφορά σε ένα επιπλέον κόστος €70 εκατομμυρίων, το οποίο 

θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2021. 

 

«Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα όσον αφορά την αυτονόμηση των 

νοσηλευτηρίων για να υπάρχει σαφές και υλοποιήσιμο επιχειρησιακό πλάνο, ούτως ώστε 

στο τέλος της περιόδου να εκλείψουν τα ελλείμματα και σταδιακά να ενσωματώνονται στον 

σφαιρικό προϋπολογισμό. Σίγουρα η διαφύλαξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας είναι πολύ 

σημαντική και είναι εύκολο να διακυβευθεί από αυξημένες δαπάνες υγείας και για αυτό και 

όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί πρέπει να δουλέψουν», είπε. 

  

«Αλλά», τόνισε, «επαναλαμβάνω ότι αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει το ΓΕΣΥ και 

επέλεξε να δώσει και αυξημένες δαπάνες, αλλά σίγουρα δεν θα επιτρέψουμε να ξεφύγουν 

τα οικονομικά δεδομένα». 

  

Δεν θα κυνηγηθεί κανένας που δεν θα κριθεί βιώσιμος από το ΕΣΤΙΑ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ, ο κ. Πετρίδης είπε πως αιτήσεις που υποβλήθηκαν φτάνουν το 70% των 

όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ένας αριθμός που, πρόσθεσε, δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρός, 

προσθέτοντας πως η ουσία του σχεδίου ήταν να διαχωρίσει τους στρατηγικούς 



κακοπληρωτές από αυτούς που με την βοήθεια του κράτους θα μπορούσαν να καταστούν 

βιώσιμοι. 

  

Ερωτηθείς αν το υπόλοιπο των επιλέξιμων δανειοληπτών που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 

είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, απάντησε λέγοντας «ναι, πιστεύω αυτή είναι η πιο λογική 

εξήγηση». 

  

Πάντως, ο ΥΠΟΙΚ διαβεβαίωσε πως «δεν θα κυνηγηθεί κανένας ο οποίος έχει κριθεί μη 

βιώσιμος από το ΕΣΤΙΑ και δεν είναι στρατηγικός κακοπληρωτής». 

  

«Συνεργαζόμαστε και με τα τραπεζικά ιδρύματα για να γίνει ένα κοινωνικό πρόγραμμα για 

αυτούς και να τους βοηθήσουμε. Έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία για τους ανθρώπους 

οι οποίοι είναι πραγματικά ευάλωτοι ότι θα μείνουν χωρίς κάποια κρατική βοήθεια και χωρίς 

στέγη», είπε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς, όπως εξήγησε, διεξάγεται 

έλεγχος και διότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις δανειοληπτών, που να 

επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση. 

  

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πετρίδης είπε πως το ενοίκιο έναντι υποθήκης είναι 

ένα από τα σενάρια που εξετάζονται. 

  

Σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα, ο ΥΠΟΙΚ διατύπωσε την εκτίμηση πως το σκηνικό που 

διαμορφώνεται το 2020 θα είναι αρκετά καθοριστικό προς την κατεύθυνση της περαιτέρω 

εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζών, για να τονίσει ωστόσο πως πρέπει να υπάρξει 

βελτίωση της κουλτούρας αποπληρωμής. 

  

«Πρέπει να βελτιωθεί η κουλτούρα αποπληρωμής και πρέπει να ξέρουμε ότι παίρνουμε 

δάνειο όταν το αντέχουμε οικονομικά και όταν είμαστε σε θέση να το αποπληρώσουμε», 

τόνισε. 

  

Δεν αποκλείονται πρόωρες αποπληρωμές δανείων ΕΜΣ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Σε ερώτηση αν μετά την εξόφληση του δανείου του ΔΝΤ και γενικά των ακριβών δανείων της 

κρίσης υπάρχει σκέψη για αποπληρωμή των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο κ. Πετρίδης είπε πως αυτό είναι κάτι για το οποίο υπάρχουν σκέψεις, 

προσθέτοντας πως «το σημαντικό είναι να εκμεταλλευτούμε τώρα την περίοδο των χαμηλών 

επιτοκίων και να αποπληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρέος μπορούμε». 

  



Υπενθύμισε πως το 2012 το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, δηλαδή οι τόκοι των δανείων, 

ήταν €600 εκατομμύρια τον χρόνο, για να προσθέσει: «€600 εκατ. το χρόνο πήγαιναν στους 

τόκους αντί να διοχετεύονται σε αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές. Σήμερα και με την 

πολύ καλή δουλειά που έκανε το Υπουργείο όσον αφορά την αντικατάσταση του χρέους με 

φθηνότερο δανεισμό, αυτό το κόστος μειώθηκε σε περίπου €450 εκατ.». 

  

Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η εποχή των χαμηλών επιτοκίων μπορεί να αντιστραφεί με 

αποτέλεσμα οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους μπορεί να αυξηθούν στα €600 και στα 

€650 εκατ. και εξήγησε πως αυτά τα αυξημένα κονδύλια θα πρέπει να περιληφθούν σε ένα 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, κάτι που θα είναι σε βάρος άλλων πολιτικών. 

  

«Είναι για αυτό που μία από τις κύριες προτεραιότητες μας πρέπει να είναι η μείωση του 

χρέους όπως έχει προγραμματιστεί και η προϋπόθεση τα επόμενα χρόνια η διατήρηση των 

πλεονασμάτων Διαφορετικά, θα πληγούν άλλες πολιτικές του κράτους», είπε. 

  

Αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο κ. Πετρίδης είπε πως το πρόγραμμα 

συνεισφέρει στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομίας, προσθέτοντας πως οι πρόνοιες του θα 

πρέπει πάντα να τυγχάνουν αναθεώρησης. 

  

Πρόσθεσε πως μετά τις αυστηρότερες ρυθμίσεις που έτυχαν εφαρμογής τον περασμένο 

Μάιο, όπως το κριτήριο της θεώρησης Σένγκεν, τους αυστηρότερους ελέγχους δέουσας 

επιμέλειας, τα κριτήρια ειδικά για τα πρόσωπα υψηλού κινδύνου «είναι από τα αυστηρότερα 

στον κόσμο». 


