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Λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού και κατά το 2021, ψηφίστηκε ο 
Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ.1) του 2021 (Ν.41(ΙΙ)/2021), ο οποίος προέβλεπε 
την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €250 εκ. για κάλυψη των μέτρων που 
υλοποιεί η Κυβέρνηση για σχέδια στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των 
ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αγορά 
εμβολίων COVID-19 και τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), αναλώσιμα και 
φάρμακα, καθώς και αγορά υπηρεσιών για ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και διάφορες 
άλλες έκτακτες δαπάνες που αναμένονταν να προκύψουν εντός του έτους,  σε σχέση με την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.  
 
2. Ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων στη συνεδρία της στις 8 Ιουλίου 
2021, βρίσκεται για ψήφιση ο Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός (Αρ.2) του 2021 ο οποίος 
προβλέπει την παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €148.524.438, για κάλυψη 
σειρά αυξημένων αναγκών, περιλαμβανομένων συνέχισης των μέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων και εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αγοράς  
φαρμάκων, παροχές σε αιτητές ασύλου λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, 
δαπάνες αμυντικής θωράκισης, εξοπλισμός πολιτικής αεροπορίας καθώς και δαπάνες που 
σχετίζονται με το σχέδιο ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων. 
  
3. Σύμφωνα με το άρθρο 65(2) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του 
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου [Ν.20(Ι) του 2014], ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να 
υποβάλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πέραν των δύο νομοσχεδίων Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού στα πλαίσια ενός οικονομικού έτους, εάν αποφασίσει με έγκριση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ότι υφίστανται ειδικές περιστάσεις.  
 
4. Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2021, 
αποφάσισε να εγκρίνει σειρά μέτρων στήριξης των πυρόπληκτων, από τη φονική πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε σε ορεινές περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού στις 3 και 4 
Ιουλίου 2021 και την πυρκαγιά που έπληξε την Κοινότητα Τάλας στην Επαρχία Πάφου στις 
26.6.2021. Η βοήθεια θα αφορά σε αποζημιώσεις κυρίως για ζημιές που υπέστησαν 
κατοικίες, υποστατικά, οχήματα, γεωργικές εκτάσεις κλπ. και θα  παραχωρηθεί από τα 
εμπλεκόμενα υπουργεία, αναλόγως αρμοδιότητας.  
 
5. Επειδή δεν υπάρχουν ισόποσες διαθέσιμες αποδεκτές εξοικονομήσεις από άλλα 
Κεφάλαια του Προϋπολογισμού, αλλά ούτε και είναι δυνατή η μεταφορά ισόποσων 
πιστώσεων από το Κεφάλαιο 18.30 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό», οι 
απαιτούμενες πιστώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστούν με τη ψήφιση Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού.  

 
6. Στον συνημμένο Πίνακα, παρουσιάζεται αναλυτική κατάσταση της δαπάνης για την οποία 
απαιτείται η εξασφάλιση πρόσθετων πιστώσεων με τη ψήφιση από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων νομοσχεδίου Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού. 
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7. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση του Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,096% του ΑΕΠ, με βάση τα σημερινά δεδομένα.   

 
8. Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 7 Ιουλίου 2021 αποφάσισε, μεταξύ 
άλλων,  όπως:- 

 
(α) εγκρίνει πρόσθετες πιστώσεις ύψους €20 εκ. για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης 

που προέκυψε λόγω της ανάγκης στήριξης των πυρόπληκτων, από την πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε σε ορεινές περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού στις 3 
και 4 Ιουλίου 2021 και την πυρκαγιά που έπληξε την Κοινότητα Τάλας στην Επαρχία 
Πάφου στις 26.6.2021, και    

 
(β) εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να καταθέσει, λόγω ειδικών 

περιστάσεων, νομοσχέδιο Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων για μελέτη και ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  

 
10. Συνημμένα αποστέλλεται το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού 
Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2021» για ποσό ύψους €20 εκ. που απαιτείται να 
πληρωθεί από το Λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας, συνοδευόμενο από 
Πίνακα Δελτία Δαπανών 2021. 

-------------------- 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  

 
 
 
7 Ιουλίου, 2021 
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