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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού για 

το νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2004» 

Μέλη της Επιτροπής: 

 Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος Παναγιώτης ∆ηµητρίου 

 Ζαχαρίας Κουλίας    Πρόδροµος Προδρόµου 

 Μάριος Ματσάκης     Ρίκκος Ερωτοκρίτου 

 Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού 

 Σωτηρούλα Χαραλάµπους Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Γιάννος Λαµάρης Γιώργος Βαρνάβα 

 Ντίνος Χατζηνικόλα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

• Εισαγωγή 

 Ο κρατικός προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2004 εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 8 και 9 Σεπτεµβρίου 2003 και, σύµφωνα µε το άρθρο 

81 του Συντάγµατος, υποβλήθηκε µε επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών, 

ηµεροµηνίας 2 Οκτωβρίου 2003, προς τον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για κατάθεσή του στη Βουλή.  Υποβλήθηκαν επίσης 

Επεξηγηµατικά Υποµνήµατα για τις τακτικές και τις αναπτυξιακές δαπάνες του 

2004, καθώς και κατάλογος πινάκων στους οποίους παρατίθενται οι κυριότεροι 

δηµοσιονοµικοί δείκτες για τα έτη 1998-2003, τα µεγέθη των προϋπολογισµών για 

τα έτη 2000-2004, το µέγεθος του προϋπολογισµού, όπως έχει κατατεθεί στη 

Βουλή για τα έτη 2000-2004 (σε εκατοµµύρια λίρες) και καταστάσεις µε συγκριτικές 

αναλύσεις για τα έσοδα και δαπάνες των προϋπολογισµών για τα έτη 2001-2004.    

 Στη δεύτερη συνεδρία της παρούσας Βουλευτικής Συνόδου, στις 2 Οκτωβρίου 



 

 2

2003, ο κρατικός προϋπολογισµός για το έτος 2004 κατατέθηκε επίσηµα στην 

ολοµέλεια του σώµατος και ακολούθως παραπέµφθηκε ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού προς εξέταση και 

υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώµα.  Κατατέθηκε επίσης στη Βουλή σχετικό 

Σηµείωµα για την πορεία της κυπριακής οικονοµίας το 2003 και τις Προοπτικές για 

το 2004, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών και το Γραφείο 

Προγραµµατισµού1. 

 Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Μάρκος Κυπριανού, παρουσίασε τον κρατικό 

προϋπολογισµό ενώπιον του σώµατος στις 20 Νοεµβρίου 2003.  Όπως είναι 

γνωστό, είχε καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ο κρατικός προϋπολογισµός να 

παρουσιάζεται µε οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών στην ολοµέλεια του 

σώµατος, ταυτόχρονα µε την επίσηµη κατάθεσή του στη Βουλή.  Φέτος όµως, 

λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων του αρµόδιου υπουργού στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), η διαδικασία αυτή δεν κατέστη δυνατό να ακολουθηθεί και αντί 

αυτής, ακολουθήθηκε η παλαιότερα ακολουθούµενη διαδικασία, µε βάση την 

οποία, η παρουσίαση του προϋπολογισµού γινόταν στο τέλος της συζήτησής του 

από την αρµόδια επιτροπή.   

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Υπουργός Οικονοµικών, παρουσιάζοντας τον εν λόγω 

προϋπολογισµό στην ολοµέλεια του σώµατος, προέβη σε µια ευρεία ανάλυση των 

γενικών κατευθυντήριων θέσεων του οικονοµικού προγράµµατος, των 

οικονοµικών επιδόσεων της κυπριακής οικονοµίας για το τρέχον έτος, των 

προοπτικών και των προτεραιοτήτων για το 2004, καθώς και σε ανάλυση της 

φιλοσοφίας της οικονοµικής πολιτικής που διέπει τον προϋπολογισµό αυτό.  Η εν 

λόγω παρουσίαση και έκδοση της οµιλίας του υπουργού που ακολούθησε, 
                                            

1  Έκδοση Οκτωβρίου 2003. 
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διαγράφει µε σαφήνεια τις βασικές αρχές του ακολουθούµενου οικονοµικού 

προγράµµατος, τους βασικούς στόχους του, περιλαµβάνει δε µια 

εµπεριστατωµένη ανάλυση των ειδικών ζητηµάτων και άλλων σηµείων που 

προκύπτουν από αυτό.  ∆εδοµένου του γεγονότος ότι ο κρατικός προϋπολογισµός 

για το 2004 αποτελεί την έναρξη της υλοποίησης του προγράµµατος της νέας 

κυβέρνησης, η εν λόγω παρουσίαση έχει προσδώσει το στίγµα της 

ακολουθούµενης κυβερνητικής πολιτικής, το χαρακτήρα της, καθώς και ανάλυση 

των ειδικών ζητηµάτων, των οποίων η υλοποίηση θα επιφέρει συνεπακόλουθα 

υλοποίηση και της κυβερνητικής πολιτικής στο σύνολό της.  Η επιτροπή εκφράζει 

για τον εν λόγω τρόπο παρουσίασης του προϋπολογισµού την ευαρέσκειά της, 

δεδοµένου ότι οι εν λόγω “προγραµµατικές δηλώσεις” του Υπουργού Οικονοµικών 

θα αποτελέσουν εφεξής τη βάση για την πορεία παρακολούθησης από τη Βουλή 

των εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης, του όλου κυβερνητικού της έργου και των 

τρόπων υλοποίησης του έργου αυτού. 

 Στο εν λόγω πρόγραµµα, όπως αυτό έχει αναλυθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών 

και όπως στο κυρίως µέρος της παρούσας έκθεσης θα αναλυθεί περαιτέρω, 

περιλαµβάνονται, εκτός από τις βασικές αρχές του οικονοµικού προγράµµατος της 

νέας κυβέρνησης, κεφάλαια που αφορούν την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, τα 

δηµόσια οικονοµικά, θέµατα που αφορούν τη δηµόσια υπηρεσία, τις οικονοµικές 

εξελίξεις για το 2003, τον προϋπολογισµό για το 2004, τις προοπτικές της 

οικονοµίας για το 2004 και, τέλος, την οικονοµική και κοινωνική πολιτική της 

κυβέρνησης.   

• ∆ιαδικασία συζήτησης του προϋπολογισµού 

 Η επιτροπή προχώρησε, όπως πάντα, σε µελέτη του παραπεµφθέντος ενώπιόν 

της ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού κατά προτεραιότητα, παραµερίζοντας κατά  
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την περίοδο συζήτησής του όλες τις άλλες υποχρεώσεις της.  Σηµειώνεται µε 

ευαρέσκεια η συνέπεια της νέας κυβέρνησης στη συνταγµατική της υποχρέωση 

για κατάθεση του κρατικού προϋπολογισµού στη Βουλή τρεις τουλάχιστον µήνες 

πριν από την έναρξη του οικονοµικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται, τακτική 

που ακολουθήθηκε επίσης µε συνέπεια και από την προηγούµενη κυβέρνηση, 

γεγονός που υποδηλοί την εµπέδωση από την πολιτεία των συνταγµατικών 

θεσµών σε πολύ υψηλό βαθµό.   

 Η επιτροπή πραγµατοποίησε οκτώ συνεδρίες της για την εξέταση των επιµέρους 

προϋπολογισµών των υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών, ενώ σε µια 

τελευταία συνεδρία της, ακολουθώντας τη διαδικασία που καθιερώθηκε για πρώτη 

φορά κατά τη συζήτηση του περσινού προϋπολογισµού, κάλεσε ενώπιόν της το 

∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου για µία 

επισκόπηση των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών θεµάτων και την παράθεση των 

θέσεων και εκτιµήσεών του επί της πορείας της κυπριακής οικονοµίας.  Οι 

συνεδρίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα από 22 Οκτωβρίου µέχρι 17 

Νοεµβρίου 2003 και ακολούθως σε δύο συνεδρίες της, που πραγµατοποιήθηκαν 

στις 9 και στις 10 ∆εκεµβρίου 2003, η επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε το 

προσχέδιο της παρούσας έκθεσής της.    

 Η επιτροπή µελέτησε επίσης στην παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών αριθµό 

τροπολογιών που η κυβέρνηση κατέθεσε σε σχέση µε τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό στη Βουλή, σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 24 

Νοεµβρίου 2003 στην παρουσία του Υπουργού Οικονοµικών2. 

 Η επιτροπή, για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού για το 2004 

                                            

2  Κατατέθηκαν  µέχρι της στιγµής κυκλοφορίας της παρούσας έκθεσης δέκα τροπολογίες. 
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ακολούθησε το πιο κάτω πρόγραµµα:   

• Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2003  -  Υπουργός Οικονοµικών 

  - Υπουργείο Οικονοµικών 

  - Γραφείο Προγραµµατισµού 

• ∆ευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2003 - Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού

 - Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

• Πέµπτη, 30 Οκτωβρίου 2003 - Υπουργείο Υγείας 

  - ∆ικαστική Υπηρεσία 

  - Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

• ∆ευτέρα, 3 Νοεµβρίου 2003 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

  - Υπουργείο Άµυνας 

• Τρίτη, 4 Νοεµβρίου 2003 - Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού 

  - Νοµική Υπηρεσία 

  - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

• ∆ευτέρα, 10 Νοεµβρίου 2003 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και  

  Περιβάλλοντος 

  - Κυβερνητικός Εκπρόσωπος3 

  - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τρίτη, 11 Νοεµβρίου 2003 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

  - Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Πέµπτη, 13 Νοεµβρίου 2003 - Υπουργείο Εξωτερικών 

  - Ελεγκτική Υπηρεσία 

  - Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων 

  - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων 

   Προσωπικού Χαρακτήρα 

                                            

3  Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αντί στις 10 Νοεµβρίου, όπως είχε αρχικά οριστεί, προσήλθε στη 
συνεδρία της επιτροπής που έγινε στις 11 Νοεµβρίου 2003. 
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• ∆ευτέρα, 17 Νοεµβρίου 2003 - ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας  

  - Ανταλλαγή απόψεων για σκοπούς ετοιµασίας της 

   έκθεσης της επιτροπής 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να τονιστεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά το πρόγραµµα 

που καταρτίστηκε για τη µελέτη του κρατικού προϋπολογισµού για το 2004 

ακολουθήθηκε κατά γράµµα και χωρίς συνεχείς αναδιαµορφώσεις του, όπως 

παλαιότερα, παρά µόνο για µία περίπτωση, για την οποία παρουσιάστηκε 

αντικειµενική δυσκολία, λόγω έκτακτης υποχρέωσης συγκεκριµένου αξιωµατούχου 

να παραστεί στην καθορισθείσα αρχικά ηµεροµηνία ενώπιον της επιτροπής.   

 Πρωταρχικός στόχος της επιτροπής υπήρξε και φέτος η υποβολή της έκθεσης 

προς την ολοµέλεια του σώµατος για τον προϋπολογισµό του 2004, πριν από την 

έναρξη του νέου οικονοµικού έτους στο οποίο αυτός αναφέρεται.  Ο στόχος αυτός 

διαµηνύθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής και η συζήτηση του προϋπολογισµού από 

την ολοµέλεια του σώµατος ορίστηκε για τις 15, 16 και 17 ∆εκεµβρίου 2003.  Το 

γεγονός αυτό σχολιάζεται από την επιτροπή µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθότι για 

πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια και παρά το γεγονός ότι η επιτροπή 

ολοκλήρωνε τις εργασίες της έγκαιρα, µε στόχο την έγκαιρη συζήτηση του 

προϋπολογισµού και την έγκρισή του από την ολοµέλεια εντός του ∆εκεµβρίου 

κάθε έτους, δηλαδή πριν από την έναρξη του επόµενου οικονοµικού έτους, στο 

οποίο ο προϋπολογισµός αφορούσε, αυτό δε γινόταν κατορθωτό για λόγους 

ανεξάρτητους από τη βούληση της ιδίας.  Η συζήτηση του κρατικού 

προϋπολογισµού για το 2004 θα γίνει τελικά µέσα στις συνταγµατικές προθεσµίες, 

γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα τη λειτουργία της κρατικής µηχανής χωρίς την 

ανάγκη έγκρισης δωδεκατηµορίου µε την έναρξη του νέου οικονοµικού έτους.  Το 

γεγονός αυτό θα έχει βέβαια ως αποτέλεσµα την άµεση έναρξη υλοποίησης των 
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κυβερνητικών προγραµµάτων. 

 Σηµειώνεται επίσης ότι η επιτροπή σε συνεδρία της, που πραγµατοποιήθηκε στις 

20 Οκτωβρίου 2003, έλαβε αποφάσεις σε σχέση µε διάφορα ζητήµατα συναφή µε 

την εξέταση του κρατικού προϋπολογισµού του 2004.  Οι σχετικές αποφάσεις 

προνοούσαν: 

1. Την τήρηση αποστενογραφηµένων πρακτικών για όλες τις συνεδρίες της επιτροπής, τα 

οποία θα έπρεπε κατά προτεραιότητα να αποστενογραφούνται, µε στόχο ύστερα από τη 

σχετική επιµέλειά τους να παραδίδονται στους βουλευτές το αργότερο σε τρεις ηµέρες από 

τη λήξη της κάθε συνεδρίας. 

2. Τη µη πολυπρόσωπη παρουσία κατά τη συζήτηση των προϋπολογισµών του κάθε 

υπουργείου και τη γνωστοποίηση της απόφασης αυτής στους γενικούς διευθυντές των 

υπουργείων.   

3. Την κατάθεση, πριν την καθορισθείσα συζήτηση, γραπτών οµιλιών ή ενηµερωτικών 

σηµειωµάτων των υπουργείων για καλύτερη προετοιµασία των βουλευτών.  Αποφασίστηκε 

επίσης και γνωστοποιήθηκε στους υπουργούς, απόφαση της επιτροπής για µη ανάγνωση 

των σχετικών οµιλιών, ενώπιον της επιτροπής, αλλά για σύντοµη παρουσίαση των 

προγραµµάτων κάθε υπουργείου ή υπηρεσίας, µε στόχο τη διεξαγωγή συζήτησης γύρω από 

θέµατα πολιτικής και την παροχή ταυτόχρονα του µεγαλύτερου δυνατού χρόνου για 

υποβολή ερωτήσεων εκ µέρους των βουλευτών.   

4. Τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού από την επιτροπή το ταχύτερο και χωρίς την 

παρεµβολή της εξέτασης άλλων θεµάτων, την εξέταση όσο το δυνατό περισσότερων 

προϋπολογισµών για υπουργεία ή υπηρεσίες σε κάθε συνεδρία, ενδεχοµένως δε και σε 

ολοήµερες συνεδρίες, µε στόχο την ολοκλήρωση της µελέτης των προϋπολογισµών των 

υπουργείων και υπηρεσιών στις 13 Νοεµβρίου 2003. 

6. Τον καθορισµό των συνεδριών της επιτροπής τρεις φορές την εβδοµάδα σε µέρες και ώρες 

που συνέρχονται σε τακτικές συνεδρίες τους άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και µε την 

καταβολή ταυτόχρονα προσπάθειας, ώστε στις συγκεκριµένες ώρες και µέρες των τακτικών 

συνεδριών των διάφορων επιτροπών, να συζητείται ο αντίστοιχος προϋπολογισµός της 
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αρµοδιότητας της κάθε επιτροπής, για να δίδεται έτσι η δυνατότητα παρουσίας στη συζήτηση 

και της καθ’ ύλην αρµόδιας επιτροπής.  Η προσπάθεια αυτή είχε επιτυχή έκβαση και όπως 

εµφαίνεται από το σχετικό Πίνακα4 που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση, σε µεγάλο 

βαθµό κατέστη δυνατή η εξέταση επιµέρους προϋπολογισµών στην παρουσία των καθ’ ύλην 

αρµόδιων επιτροπών.   

 Λήφθηκε επίσης απόφαση να µην ορισθούν συνεδρίες ηµέρα Τετάρτη, ώστε να µην 

παρενοχληθούν οι συνεδρίες του Υπουργικού Συµβουλίου, οι οποίες ορίζονται συνήθως την 

ίδια µέρα. 

 Αξιολογώντας την εφαρµογή των πιο πάνω διαδικαστικών αποφάσεών της, η 

επιτροπή σηµειώνει ότι υπήρξαν κάποια εσωτερικά και άλλα µικροπροβλήµατα, τα 

οποία θα καταβληθεί προσπάθεια κατά την επόµενη χρονιά να υπερπηδηθούν.   

 Όσον αφορά την ανταπόκριση των υπουργών σε πιο πάνω επιµέρους αιτήµατα 

της επιτροπής παρατηρούνται ειδικότερα τα ακόλουθα:   

 Πολλοί υπουργοί προσήλθαν στις συνεδρίες της επιτροπής συνοδευόµενοι από 

µια σειρά διευθυντών και/ή τµηµαταρχών, χωρίς αυτό να ήταν πραγµατικά 

αναγκαίο.  ∆εδοµένου ότι η συζήτηση των προϋπολογισµών από την επιτροπή 

πρέπει να περιστρέφεται γύρω από θέµατα πολιτικής και όχι για την εξέταση 

επιµέρους λεπτοµερειών που αφορούν τα τµήµατα κάθε υπουργείου, η παρουσία 

των εν λόγω υπηρεσιακών ενώπιον της επιτροπής, κρίνεται σε τελευταία ανάλυση 

ότι ελάχιστα εξυπηρέτησε.   

 Όσον αφορά το αίτηµα για έγκαιρη κατάθεση γραπτών οµιλιών και/ή σηµειωµάτων 

εκ µέρους των υπουργών και όσων άλλων κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, 

παρατηρείται ότι πολλές οµιλίες δεν κατατέθηκαν έγκαιρα.  Τούτο είχε ως 

αποτέλεσµα, οι βουλευτές να µην προσέρχονται κατάλληλα προετοιµασµένοι, ενώ 

                                            

4 Πίνακας - Παράρτηµα Γ΄.   
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το έργο της γραµµατείας δυσχεράνθηκε σε µεγάλο βαθµό.  Ελάχιστοι ανεξάρτητοι 

αξιωµατούχοι, µη γνωρίζοντας την ανάγκη κατάθεσης γραπτού σηµειώµατος ή 

που εκ παραδροµής δεν ειδοποιήθηκαν για τούτο, δεν κατέθεσαν καθόλου 

ενηµερωτικά σηµειώµατα. 

 Αξιολογώντας περαιτέρω την υλοποίηση των διαδικαστικών αποφάσεων που 

αφορούν τις διαδικασίες εντός Βουλής, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

 Ο στόχος για ολοκλήρωση της συζήτησης των προϋπολογισµών των υπουργείων 

και ανεξάρτητων υπηρεσιών µέχρι τις 13 Νοεµβρίου 2003 επετεύχθη πλήρως.   

 Η διαδικασία αποστενογράφησης των πρακτικών, διόρθωσης και διανοµής τους 

στους βουλευτές σε πολύ µεγάλο βαθµό έγινε σύµφωνα µε το γράµµα της 

σχετικής απόφασης της επιτροπής.  Το γεγονός αυτό συµβαίνει για πρώτη φορά 

µετά από πολλά χρόνια.  Εκτός του ότι τα πρακτικά αυτά κυκλοφόρησαν έγκαιρα, 

αποδίδουν µε µεγάλη ακρίβεια τα λεχθέντα στις συνεδρίες της επιτροπής.  

Συναφώς σηµειώνεται ότι έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι τα πρακτικά των 

συζητήσεων της επιτροπής αποτελούν ένα χρήσιµο υποβοηθητικό µέσο για όλους 

τους βουλευτές, είτε παρίστανται είτε όχι στις συνεδρίες της επιτροπής, τα οποία 

παρέχουν την ευκαιρία για πιο σωστό έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και 

για συγκριτικό έλεγχο µε τα λεχθέντα των προηγούµενων χρόνων.  Με την ακριβή 

τήρηση πρακτικών υπάρχει µια συνέπεια σε σχέση µε τον έλεγχο που επιθυµεί 

κάποιος να ασκήσει και κρίνεται σκόπιµο στο µέλλον να καταβληθεί προσπάθεια 

για κυκλοφορία των εν λόγω πρακτικών συγκεντρωµένων και κωδικοποιηµένων 

για όλα τα έτη, έτσι που να δίδεται η ευκαιρία στους βουλευτές να ανατρέχουν µε 

ευκολία σε αυτά και να διευκολύνεται µε τον τρόπο αυτό σηµαντικά το έργο τους.   

 Θα πρέπει να αναφερθεί ο αξιοσηµείωτος ζήλος που επεδείχθη από όλες 
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ανεξαίρετα τις υπηρεσίες της Βουλής που ενεπλάκησαν στη διαδικασία 

στενογράφησης, αποστενογράφησης και κυκλοφορίας των πρακτικών αυτών, οι 

οποίες συνέβαλαν µε κάθε τρόπο στη γρήγορη διεκπεραίωση της επίπονης και 

ογκώδους αυτής εργασίας.  Η όλη προσπάθεια, παρά τις οποιεσδήποτε 

µικροατέλειες που ήταν φυσικό να παρατηρηθούν, έδωσε την ευκαιρία στους 

βουλευτές να έχουν στα χέρια τους πολύ έγκαιρα τα πρακτικά των συζητήσεων 

που έγιναν για τον προϋπολογισµό, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να 

προγραµµατίσουν τις οµιλίες τους για τη συζήτησή του στην ολοµέλεια του 

σώµατος.  Ευχαριστίες εκφράζονται, µε την ευκαιρία αυτή και σε όλες τις άλλες 

υπηρεσίες της Βουλής που συνέβαλαν γενικά στο έργο της συζήτησης του 

προϋπολογισµού και στην ετοιµασία της παρούσας έκθεσης. 

 Η επιτροπή στο σηµείο αυτό κρίνει σκόπιµο να κάµει ειδική µνεία στο θέµα της 

προσέλευσης των βουλευτών στις συνεδρίες της για τον προϋπολογισµό.  Κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων, προσήλθε και παρακολούθησε τις εργασίες της 

επιτροπής µεγάλος αριθµός βουλευτών µελών και µη µελών της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού.  Για την παρουσία των βουλευτών 

στις πραγµατοποιηθείσες συνεδρίες της επιτροπής ετοιµάστηκε από τη 

γραµµατεία της επιτροπής συγκεκριµένος Πίνακας5, στον οποίο εµφαίνονται οι 

ηµεροµηνίες σύγκλησης των συνεδριών, τα εξεταζόµενα κάθε φορά υπουργεία ή 

υπηρεσίες, οι παρουσίες των βουλευτών, καθώς και άλλα συναφή στοιχεία.  Ο 

πίνακας αυτός επισυνάπτεται για σκοπούς πληροφόρησης του σώµατος.   

 Με την ευκαιρία αυτή επισηµαίνεται ότι η έναρξη της καταγραφής των παρόντων 

σε κάθε συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού βουλευτών σε επίπεδο 

επιτροπής, πρέπει να αποτελέσει µία πάγια πρακτική που να ακολουθείται εφεξής 
                                            

5  Πίνακας - Παράρτηµα Γ΄.  
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συστηµατικά, τόσο για σκοπούς σωστής πληροφόρησης και εξαγωγής ποσοστών 

σε σχέση µε την παρακολούθηση των συνεδριών όσο και για ιστορικούς σκοπούς.  

Παρατηρείται συναφώς ότι µη µέλη της επιτροπής προσέρχονται και 

παρακολουθούν τις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού, όταν συζητείται ο προϋπολογισµός επιµέρους υπουργείων, το 

οποίο εµπίπτει στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα της κοινοβουλευτικής επιτροπής, της 

οποίας αυτοί είναι πρόεδροι ή µέλη, γεγονός που κρίνεται φυσιολογικό, αφού οι εν 

λόγω βουλευτές εντέλλονται να παρακολουθούν τις συνεδρίες αυτές και να 

συνεισφέρουν µε τις εξειδικευµένες τους γνώσεις σε διεξαγωγή εποικοδοµητικού 

κοινοβουλευτικού ελέγχου.   

 Όσον αφορά τις διευθετήσεις που έγιναν για την παρουσία των καθ’ ύλην 

αρµόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατά την εξέταση αντίστοιχων 

προϋπολογισµών υπουργείων, κρίνεται ότι η προσπάθεια απέδωσε σε µεγάλο 

βαθµό και αναµένεται στο µέλλον να ακολουθείται ως πάγια πρακτική.  

Σηµειώνεται το παράδειγµα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, η οποία 

παρέστη σύσσωµη κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού του Υπουργείου 

Υγείας, η οποία έγινε σε ηµέρα και ώρα που συνεδριάζει σε τακτές της συνεδρίες η 

εν λόγω επιτροπή, ενώ ακολουθούν, κατά το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής, η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εσωτερικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

• Ειδικά διαδικαστικά ζητήµατα 

 Η καθορισθείσα από προηγούµενα έτη διαδικασία υποβολής γραπτών ερωτήσεων 

επί ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισµού ακολουθήθηκε και φέτος σε κάποιο 

βαθµό από βουλευτές µέλη και µη µέλη της επιτροπής.  Οι υποβληθείσες 
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ερωτήσεις διαβιβάστηκαν στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων για να 

τύχουν γραπτών απαντήσεων.  Με εξαίρεση ερωτήσεις που υποβλήθηκαν προς το 

Υπουργείο Υγείας, το οποίο στις 17 Νοεµβρίου 2003 έστειλε στη Βουλή γραπτές 

απαντήσεις, κανένα άλλο υπουργείο µέχρι της στιγµής σύνταξης της παρούσας 

έκθεσης δεν έχει ανταποκριθεί και κανένα δεν απέστειλε γραπτές απαντήσεις προς 

τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν µε τον τρόπο αυτό.  Συναφώς δεν 

περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση στοιχεία, που είναι δυνατό να 

προκύπτουν από απαντήσεις των υπουργείων, οι οποίες θα ληφθούν στο µεταξύ.  

Επιπλέον, η αξιολόγηση των στοιχείων που θα ληφθούν στο µεταξύ, µέσα στα 

πλαίσια της εν λόγω ειδικής διαδικασίας, σε απάντηση ερωτήσεων των 

βουλευτών, αφήνεται στον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, ο οποίος µπορεί να εγείρει 

ζητήµατα που προκύπτουν από τις σχετικές απαντήσεις, κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισµού στην ολοµέλεια του σώµατος. 

 Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι στοιχεία, τα οποία ζητήθηκαν από τα υπουργεία 

προφορικά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων από την επιτροπή δεν κατατέθηκαν 

µέχρι της στιγµής της σύνταξης της παρούσας έκθεσης6.   

 Εν πάση περιπτώσει, κρίνεται σκόπιµο, την επιτροπή να απασχολήσει στο µέλλον 

το θέµα της διαδικασίας υποβολής ερωτήσεων τόσο επί ειδικών κονδυλίων, στα 

πλαίσια ειδικής διαδικασίας όσο και στοιχείων επί θεµάτων γενικότερης 

οικονοµικής πολιτικής, καθώς επίσης της λήψης των στοιχείων αυτών από µέρους 

των υπουργείων, της σωστής δηλαδή εξασφάλισής τους και καταχώρισής τους 

µέσα σε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, καθότι δηµιουργούνται πρακτικά 

προβλήµατα στη γραµµατεία της επιτροπής για τη συγκέντρωση των στοιχείων 

                                            

6  Όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών, έχουν καταγραφεί σε πίνακα ο 
οποίος βρίσκεται κατατεθειµένος στο Αρχείο της Βουλής. 
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αυτών, για την καταχώριση, αξιολόγηση και συµπερίληψή τους στην έκθεση της 

επιτροπής.   

 Τα προβλήµατα αυτά καθίστανται µεγαλύτερα, όταν τα στοιχεία που ζητούνται 

κατά τη διάρκεια των συζητήσεων προφορικά, τις πιο πολλές φορές αφορούν 

θέµατα γενικότερης οικονοµικής πολιτικής και άλλα οικονοµικά δεδοµένα που, 

ανάλογα µε το χρόνο που αυτά κατατίθενται, διαφοροποιούν τα δεδοµένα και την 

εικόνα που η επιτροπή διαµορφώνει, κατά το στάδιο της συζήτησης. 

 Προβλήµατα επίσης εγείρονται στην περίπτωση που βουλευτές υποβάλλουν 

ερωτήσεις µε την ειδική διαδικασία που έχει αναφερθεί πιο πάνω, αναφέρονται 

όµως σε θέµατα γενικής πολιτικής. άλλοτε πάλι βουλευτές υποβάλλουν τις 

ερωτήσεις αυτές, όχι κατά τη διάρκεια των συγκεκριµένων συζητήσεων στις 

καθορισµένες ηµέρες συνεδριών, αλλά εκτός της διαδικασίας αυτής, 

αποστέλλοντας στη Βουλή επιστολές, για να διαβιβαστούν στα υπουργεία, 

γεγονός που δηµιουργεί περισσότερη σύγχυση.  Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί 

φαινόµενα υποβολής γραπτών ερωτήσεων απευθείας στα υπουργεία και εν 

αγνοία της επιτροπής και της γραµµατείας της.  Σε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες 

ερωτήσεις υποβλήθηκαν µετά το τέλος της συζήτησης στην επιτροπή και εκτός 

διαδικασίας, τόσο για ειδικά όσο και για γενικά θέµατα, γεγονός ανορθόδοξο.  Είναι 

προφανές ότι απαιτείται να καθορισθεί συγκεκριµένη διαδικασία και να προσδοθεί 

στο θέµα περισσότερη τυπικότητα.  Η ανάγκη οι ενδιαφερόµενοι βουλευτές να 

παρίστανται στον κατάλληλο χρόνο στις συνεδρίες της επιτροπής και να 

υποβάλλουν τις ερωτήσεις που επιθυµούν, ζητώντας την κατάθεση περισσότερων 

και ειδικότερων στοιχείων και πληροφοριών, την ώρα που διεξάγεται η συζήτηση, 

ώστε να γνωρίζει η επιτροπή και να ρυθµίζει όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες και τα 

χρονοδιαγράµµατα λήψεως απαιτήσεων, είναι προφανής και οποιαδήποτε άλλη 
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πρακτική δε δικαιολογείται, παρά µόνο υπό το φως του ότι δεν υφίσταται 

θεσµοθετηµένη διαδικασία για το θέµα αυτό.   

 Μετά το πέρας της συζήτησης του παρόντος προϋπολογισµού, η επιτροπή 

προτίθεται να υποβάλει προς τον Πρόεδρο της Βουλής εισηγήσεις για όλα τα 

διαδικαστικά θέµατα που χρήζουν, κατά την κρίση της, ρυθµίσεως ενδεχοµένως 

στον Κανονισµό της Βουλής για την ορθή συζήτηση του ετήσιου προϋπολογισµού, 

µε στόχο να προσδοθεί στο όλο θέµα η δέουσα τυπικότητα. 

 Παρά τα κάποια µικροπροβλήµατα που παρουσιάσθηκαν, θα πρέπει να σηµειωθεί 

µε ικανοποίηση η συνεργασία µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και 

ειδικότερα µεταξύ της επιτροπής και των υπουργών και άλλων υπηρεσιακών των 

υπουργείων που προσήλθαν ενώπιον της επιτροπής και ανέλυσαν το έργο και την 

πολιτική του υπουργείου τους.  Ιδιαίτερη ευαρέσκεια εκφράζεται για τους 

αρµόδιους υπηρεσιακούς του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου 

Προγραµµατισµού, οι οποίοι µε µεγάλη προθυµία και συνέπεια συνδράµουν κάθε 

χρόνο το έργο της επιτροπής µε την παρουσία τους και οι οποίοι παρέχουν 

οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης του 

προϋπολογισµού. 

 Ιδιαίτερη ευαρέσκεια εκφράζεται για τη συνεργασία και τις σχέσεις της επιτροπής 

µε τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Μάρκο Κυπριανού, ο οποίος, ως ο καθ’ ύλην 

αρµόδιος υπουργός προσήλθε ενώπιον της επιτροπής, για να την ενηµερώσει για 

την οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάσταση, όχι µόνο κατά τη συνεδρία που 

ορίσθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της εξέτασης του κρατικού 

προϋπολογισµού, αλλά κατ’ επανάληψη από της αναλήψεως των καθηκόντων 

του.  Σχετικά σηµειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονοµικών προσήλθε ενώπιον της 

επιτροπής, στις 17 Μαρτίου και στις 31 Μαρτίου αυτόβουλα, για να ενηµερώσει 
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την επιτροπή για την οικονοµική κατάσταση και για τρόπους αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων από ενδεχόµενη σύρραξη στο Ιράκ, αλλά και µετά την εκδήλωση της 

σύρραξης.  Στις 8 Μαΐου 2003, ο Υπουργός Οικονοµικών ενηµέρωσε την επιτροπή 

για το Στρατητικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κύπρου 2004-2006 και για τα Ενιαία 

Έγγραφα Προγραµµατισµού για σκοπούς απορρόφησης πόρων από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ και το Ταµείο Συνοχής.  Με τον τρόπο αυτό, η 

επιτροπή, κατά την έναρξη της συζήτησης του ετήσιου προϋπολογισµού είχε ήδη 

διαµορφωµένη άποψη για τα οικονοµικά πράγµατα και τη δηµοσιονοµική 

κατάσταση και ήταν συνεπώς σε θέση να προβεί στους αναγκαίους συσχετισµούς 

και εκτιµήσεις. 

 Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει τη σηµασία που η 

ίδια αποδίδει στη στενή συνεργασία αλλά και στις επαφές της µε την εκτελεστική 

εξουσία και ειδικότερα µε τους υπουργούς, στα πλαίσια της άσκησης του έργου 

της, όχι µόνο όσον αφορά τον προϋπολογισµό, αλλά και ευρύτερα, η οποία στο 

πνεύµα των καιρών σαφώς δεν πρέπει να εκτείνεται πλέον µόνο στις τυπικές 

διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγµα και που εδράζονται στον 

απόλυτο διαχωρισµό των εξουσιών, αλλά σε συνεχή επαφή και αλληλοενηµέρωση 

για διάφορα θέµατα.  Με τον τρόπο αυτό, η επιτροπή και κατ’ επέκταση η Βουλή 

όχι µόνο τηρείται ενήµερη, αλλά της παρέχεται ταυτόχρονα η ευκαιρία να 

διαµορφώνει µε µεγαλύτερη ευκολία άποψη επί ζητηµάτων καίριας σηµασίας και 

να καθίσταται µε τον τρόπο αυτό ικανή να λαµβάνει µε ευελιξία σηµαντικές 

αποφάσεις, όταν καλείται επί τούτω.  Η επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι στην 

παρούσα φάση η αντίληψη αυτή είναι απόλυτα εδραιωµένη, γεγονός που καθιστά 

την επιτροπή και γενικότερα τη Βουλή ικανή να ενηµερώνεται έγκαιρα για τις 

διαδικασίες υλοποίησης συγκεκριµένων σχεδίων.   
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 Σηµειώνεται επίσης ότι πολλές θέσεις που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση 

σε σχέση µε τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, αλλά και για άλλα θέµατα, 

διαµορφώθηκαν κατά πλειοψηφία των µελών της επιτροπής.  Συναφώς οι θέσεις 

των µελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας 

έκθεσης, σύµφωνα µε γραπτό σηµείωµα που κατέθεσαν στην επιτροπή.   

 Περαιτέρω, το µέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήµατος Σοσιαλδηµοκρατών 

Ε∆ΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος κατέθεσε στην επιτροπή γραπτό σηµείωµα 

διατυπώνοντας τις προσωπικές του θέσεις σε σχέση µε τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό.  Οι θέσεις αυτές περιλαµβάνονται επίσης στο Κεφάλαιο 7 της 

παρούσας έκθεσης. 

• Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών  

 Η Επιτροπή προχωρώντας στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης της έχει βασιστεί 

στα στοιχεία που έχουν κατατεθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έγιναν 

στις συνεδρίες της επιτροπής.  Όλα τα στοιχεία εξάγονται µέσα από τα 

αποστενογραφηµένα πρακτικά των εν λόγω συνεδριών και τις γραπτές οµιλίες 

και/ή ενηµερωτικά σηµειώµατα που κατατέθηκαν από τους υπουργούς και άλλους 

αξιωµατούχους κατά την έναρξη της συζήτησης κάθε υπουργείου ή υπηρεσίας.  

Έχουν ληφθεί επίσης υπόψη οι συγκριτικοί πίνακες µε τα µεγέθη του 

προϋπολογισµού που έχουν κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών, το 

σηµείωµα για τις οικονοµικές εξελίξεις του Γραφείου Προγραµµατισµού και του 

Υπουργείου Οικονοµικών, τα Επεξηγηµατικά Υποµνήµατα για τις τακτικές και 

αναπτυξιακές δαπάνες του 2004 που συνοδεύουν τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό, η οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών ενώπιον της ολοµέλειας του 

σώµατος στις 20 Νοεµβρίου 2003, συγκεκριµένα στοιχεία, τα οποία η επιτροπή µε 



 

 17

απόφασή της ζήτησε µε επιστολή της ηµεροµηνίας 19 Νοεµβρίου 2003, από τον 

Υπουργό Οικονοµικών σε σχέση µε τους τοµείς της παιδείας, της υγείας και 

γενικότερα των κοινωνικών παροχών, τα οποία κατατέθηκαν στην επιτροπή µε 

επιστολή του Υπουργείου ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου 2003 και τέλος η Ετήσια 

Έκθεση της Γενικού Ελεγκτού  για το 2002. 

 Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι προηγούµενες εκθέσεις της επιτροπής που 

κατατέθηκαν στην ολοµέλεια για τη συζήτηση των κρατικών προϋπολογισµών του 

2002 και του 2003, τόσο όσον αφορά τις παρατηρήσεις και/ή εισηγήσεις που 

έγιναν από την επιτροπή όσο και για άλλα στοιχεία που είχαν κατατεθεί από την 

εκτελεστική εξουσία και είχαν συµπεριληφθεί στις εν λόγω εκθέσεις.   

 Σηµειώνεται ότι, όπου στο κείµενο της έκθεσης γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε 

άλλα ειδικά θέµατα, για τα οποία η επιτροπή προβαίνει σε εκτιµήσεις έχοντας στην 

αντίληψή της στοιχεία ή πληροφορίες που απεκόµισε κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της εντός του 2003 για γενικότερα θέµατα, γίνεται ειδική αναφορά για τις 

πηγές των στοιχείων αυτών. 

 Τέλος κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθεί ότι η παρούσα έκθεση στη βάση της 

τακτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια κάµνει αναφορά και προβαίνει σε 

σχολιασµό διάφορων ειδικών θεµάτων που άπτονται της ευρύτερης οικονοµικής 

πολιτικής και άλλων τοµέων ή προβληµάτων που εκκρεµούν µε διάφορους 

τρόπους ενώπιόν της επιτροπής ή έχουν απασχολήσει ή συνεχίζουν να 

απασχολούν τη Βουλή.  Η κατάθεση και συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού, 

αποτελεί µία ευκαιρία για ανασκόπηση διάφορων ζωτικής σηµασίας θεµάτων που 

επηρεάζουν την οικονοµική ζωή και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση 

πραγµατεύεται εκτός από θέµατα που προκύπτουν σε σχέση µε τον υπό αναφορά 

προϋπολογισµό και άλλα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ευρύτερη οικονοµική 
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πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

• Εκτιµήσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και 

Προϋπολογισµού 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανάλυση της δηµοσιονοµικής κατάστασης 

στην οποία προέβη ο Υπουργός Οικονοµικών ενώπιόν της και αφού διεξήλθε τα 

στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών σε σχέση µε τους 

κυριότερους δηµοσιονοµικούς δείκτες για τα έτη 1999-20047  και αφού τέλος 

συνεκτίµησε κατά τη διαµόρφωση των τελικών της θέσεών και εισηγήσεων, τις 

εκτιµήσεις του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας επί της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης και τις προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας έχει διαµορφώσει, 

αξιολογώντας όλα τα δεδοµένα που τέθηκαν ενώπιόν της, συγκεκριµένες 

διαπιστώσεις/παρατηρήσεις, τις οποίες ακολούθως παραθέτει ανά κεφάλαιο: 

1. ∆ηµοσιονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση 

 Η δηµοσιονοµική κατάσταση σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών 

παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήµατα σε σχέση µε την τελική διαµόρφωση του 

ύψους του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ως ποσοστού επί του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που για το 2003 θα διαµορφωθεί στο 5,4% σε 

σύγκριση µε 3,6% για το 2002 και µε πρόβλεψη για διαµόρφωσή του στο 

3,7% επί του ΑΕΠ για το 2004.   

 Το δηµόσιο χρέος (εξαιρουµένου του ενδοκυβερνητικού-Μάαστριχ) είναι σύµφωνα µε 

το αναθεωρηµένο ποσοστό για το 2003 της τάξης του 63,5% του ΑΕΠ σε 

σύγκριση µε το αναθεωρηµένο ποσοστό του 59,7% για το 2002 και µε 

                                            

7  Οι κυριότεροι δηµοσιονοµικοί δείκτες για τα έτη 1999-2004 επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση ως 
παράρτηµα.   
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πρόβλεψη για διαµόρφωσή του στο 62,6% του ΑΕΠ για το 2004.  Το 

συνολικό δηµόσιο και ενδοκυβερνητικό χρέος παρουσιάζει επίσης διεύρυνση 

τόσο σε απόλυτους αριθµούς ως ποσοστό του ΑΕΠ και ανέρχεται σύµφωνα 

µε τα αναθεωρηµένα µεγέθη για το 2003 σε £6.884,2 εκατοµ. ή στο 103,4% 

του ΑΕΠ σε σύγκριση µε £6.102,9 εκατοµ. ή ποσοστό 98,5% για το 2002 και 

µε πρόβλεψη για £7.349,5 εκατοµ. ή ποσοστό 103,8% του ΑΕΠ για το 2004.  

Το ενδοκυβερνητικό χρέος, δηλαδή οι οφειλές προς τα ταµεία κοινωνικών 

ασφαλίσεων αναµένεται να ανέλθουν στα £2.908,8 εκατοµ. το 2004 από τα 

2.646,5 εκατοµ. το 2003. 

 Τέλος, η κατάργηση της τώρα εφαρµοζόµενης πρακτικής δηµιουργίας 

εξοφλητικού αποθέµατος για όλα τα δάνεια που εκδίδονται µε τη µορφή 

ονοµαστικών χρεογράφων αναπτύξεως θα επιδράσει ευεργετικά στα 

δηµοσιονοµικά µεγέθη. 

 Σχόλια  

 Το ύψος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος απετέλεσε ένα αµφιλεγόµενο και 

µείζονος σηµασίας ζήτηµα αντιπαραθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2003 

µεταξύ διαφόρων εµπλεκόµενων και ενδιαφερόµενων πλευρών ως προς την 

τελική διαµόρφωσή του για το 2003, το οποίο τελικά διαφαίνεται ότι 

υπερβαίνει κατά πολύ το δείκτη σύγκλισης του Μάαστριχ και θα προσεγγίσει 

το 5,4 % του ΑΕΠ8.  Οι προβλέψεις της απελθούσας κυβέρνησης όπως αυτές 

είχαν διαγραφεί ενώπιον της επιτροπής κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισµού του 2003 εκ των πραγµάτων έχουν διαψευστεί.  Η 

πρόβλεψη που έχει δοθεί, δηλαδή για ύψος δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 

                                            

8  ∆είκτης σύγκλισης του Μάαστριχ για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, 3%. 
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ποσοστού 2,1% του ΑΕΠ για το 2003, υπήρξε µία εντελώς λανθασµένη 

πρόβλεψη, η οποία εν πολλοίς καταδεικνύει µεταξύ άλλων συµπεριφορά που 

µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αναξιόπιστη και παρακινδυνευµένη.  Η 

λανθασµένη αυτή πρόβλεψη επηρέασε συνεπακόλουθα τις προβλέψεις για το 

2003 όσον αφορά το ύψος δηµόσιου χρέους, το οποίο επίσης θα ξεπεράσει 

το σχετικό κριτήριο του Μάαστριχ και θα ανέλθει στο 63,5% του ΑΕΠ, 

επηρεάζει δε ενδεχοµένως ανάλογα το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

 Η επιτροπή θεωρεί ότι το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, το οποίο 

αφότου είχε εξαγγελθεί για την περίοδο 1999-2000, αναθεωρήθηκε στις αρχές 

του 20019  µε βασική επιδίωξή του τη µείωση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος και την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού µέχρι το 2004, απέτυχε 

στην πορεία, παρά το γεγονός ότι ο στόχος της ισοσκέλισης είχε µετατεθεί 

τελικά από την προηγούµενη κυβέρνηση για το έτος 2005.  Το γεγονός αυτό 

δεν µπορεί να µη σηµειωθεί στην παρούσα έκθεση αφού τα δεδοµένα, στα 

οποία το πρόγραµµα αυτό έχει βασιστεί διαφαίνεται είτε ότι δεν ήταν σωστά 

αξιολογηµένα, είτε ότι δε δόθηκαν τα πραγµατικά δεδοµένα για διάφορους 

λόγους.  Η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού ως στόχος είτε για το 2004, είτε 

αργότερα για το 2005 διαπιστώνεται ότι ήταν εξωπραγµατικός.  Παρά το 

γεγονός ότι µεσολάβησε η τελευταία φορολογική µεταρρύθµιση, η οποία 

σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών αποτελεί προϊόν οµόφωνης 

απόφασης και ευθύνη των µερών που έλαβαν µέρος στις διαβουλεύσεις, που 

επέδρασε στο τελικό αποτέλεσµα και συνεπακόλουθα στη µερική ανατροπή 

των δεδοµένων επί των οποίων βασίσθηκαν οι προβλέψεις της 
                                            

9  Το Πρόγραµµα ∆ηµοσιονοµικής Εξυγίανσης καταρτίσθηκε αρχικά για την περίοδο 1999-2000, 
αναθεωρήθηκε στις αρχές του 2001 και επεκτάθηκε χρονικά µέχρι το 2004 µε βασική του επιδίωξη τη 
µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού µέχρι το 2006.  
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προηγούµενης κυβέρνησης, τόσο για το 2002 όσο και για το 2003, δεν πρέπει 

να παραβλέπονται οι συνεχείς αναθεωρήσεις τόσο των στόχων του 

Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Εξυγίανσης όσο και του Προενταξιακού 

Οικονοµικού Προγράµµατος (ΠΟΠ) που άρχισαν ήδη από το έτος 2001.   

 Η µη ρεαλιστική προσέγγιση των πραγµάτων σε σχέση µε τους 

δηµοσιονοµικούς δείκτες, είναι µία προσέγγιση, την οποία η νέα κυβέρνηση 

σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, ανεξάρτητα από τους σκοπούς που 

η τακτική αυτή ενδεχοµένως να εξυπηρετούσε, δεν ασπάζεται.  Η επιτροπή 

διαπιστώνει συναφώς ότι η παρούσα κυβέρνηση, όχι µόνο έχει λάβει 

αποφάσεις για αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, αλλά και για παρουσίαση 

της πραγµατικής κατάστασης σε σχέση µε τα δηµοσιονοµικά πάνω σε 

ισοζυγισµένη βάση όσον αφορά τις προβλέψεις της για τα δηµοσιονοµικά 

µεγέθη, γεγονός που η επιτροπή θεωρεί αξιόπιστη πολιτική.  Από τις 

αξιόπιστες προβλέψεις δηµιουργείται το ανάλογο κλίµα ασφάλειας στις 

προσδοκίες των πολιτών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων, ενώ κρίνεται 

µεταξύ άλλων και η εικόνα που παρουσιάζει η ∆ηµοκρατία, τόσο έναντι της 

ΕΕ έναντι της οποίας είναι πλέον υπόλογη όσο και έναντι άλλων φορέων, 

όπως είναι οι διεθνείς οικονοµικοί οίκοι, οι εκτιµήσεις των οποίων εν πολλοίς 

καθορίζουν µεταξύ άλλων τους όρους και το κόστος εξωτερικού δανεισµού 

της ∆ηµοκρατίας. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τον ίδιο τρόπο προσεγγίζει το όλο θέµα ο 

∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο οποίος ήδη από την 

περυσινή παρουσία του στην επιτροπή µε την ευκαιρία της συζήτησης του 

προϋπολογισµού του 2003 είχε τονίσει την ανάγκη αυστηρής δηµοσιονοµικής 

πειθαρχίας.  Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κατά τη φετινή συζήτηση 
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επεσήµανε και πάλι την ανάγκη ανάληψης συλλογικής προσπάθειας για 

επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και για την ονοµαστική, αλλά και 

ουσιαστική σύγκλιση µε τους δείκτες του Μάαστριχ, γεγονός που θα έχει ως 

αποτέλεσµα την εισδοχή στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών (ERM2) 

της ευρωζώνης ως πρώτο βήµα για την πλήρη ένταξη στην Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). 

 Επεσήµανε επίσης την ανάγκη να µην υπάρξει εκ νέου διάψευση των 

προβλέψεων που περιλαµβάνονται στο Προενταξιακό Οικονοµικό Πρόγραµµα 

(ΠΟΠ) και τόνισε ιδιαίτερα την εικόνα αξιοπιστίας που πρέπει να δίδει η 

∆ηµοκρατία στο εξωτερικό, θέσεις οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα µε τις  θέσεις 

του Υπουργού Οικονοµικών.  

 Η δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε, η οποία απετέλεσε και τον 

πυρήνα του ΠΟΠ10, το οποίο η προηγούµενη κυβέρνηση αναθεώρησε τον 

Αύγουστο του 2002 (αρχικά είχε υποβληθεί στην ΕΕ για την περίοδο 2001-2005), δεν 

κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί.  Συνεπακόλουθα στις αρχές Σεπτεµβρίου 

2003, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία υπέβαλε εκ νέου στην ΕΕ αναθεωρηµένο ΠΟΠ 

για τα έτη 2002-2006. 

 Η επιτροπή ήταν ενήµερη για τη διαµορφούµενη στο µεταξύ κατάσταση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος για το 2003, από σχετική ενηµέρωση που είχε 

                                            

10  Το Προενταξιακό Οικονοµικό Πρόγραµµα (ΠΟΠ) υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί 
υποχρέωση όλων των υπό ένταξη κρατών και µέσω αυτού ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
δηµοσιονοµική κατάσταση κάθε υποψήφιας χώρας.  (Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε υποβάλει 
αναθεωρηµένο ΠΟΠ για την περίοδο 2001-2005).  Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται αναλυτική 
περιγραφή της κυπριακής οικονοµίας και καλύπτει θέµατα πολιτικής που θα αντιµετωπίσει η Κύπρος, 
όταν καταστεί πλήρες µέλος της ΕΕ και ειδικότερα θέµατα προετοιµασίας για ταχύτερη ένταξη στην 
ΟΝΕ. 

 Ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε στην επιτροπή το νέο ΠΟΠ για την περίοδο 2002-2006 µαζί µε 
ανάλυση που αφορά την οικονοµική πτυχή µιας ενδεχόµενης λύσης του κυπριακού προβλήµατος µε 
βάση το Σχέδιο Ανάν.  
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από τον Υπουργό Οικονοµικών και είναι υποχρεωµένη να σταθεί στη µεγάλη 

απόκλιση των δηµοσιονοµικών µεγεθών σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη 

που είχαν δοθεί κατά την περσινή συζήτηση του προϋπολογισµού.  

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, η δηµοσιονοµική εξυγίανση και 

συνεπακόλουθα η µακροοικονοµική σταθερότητα αποτελεί τη µεγαλύτερη 

προτεραιότητα της κυβέρνησης κατά την παρούσα περίοδο.  Περαιτέρω η 

δηµοσιονοµική εξυγίανση στοχεύει στη σύγκλιση µε τα κριτήρια του Μάαστριχ, 

δηλαδή µε το “Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης”, µε το οποίο η 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα πρέπει να συµµορφώνεται προκειµένου να εισέλθει 

στην ευρωζώνη. 

 Κρίνεται συναφώς σκόπιµο να αναφερθεί ότι εντός του 2003 κατατέθηκαν 

συνολικά δεκατέσσερις συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί, µε τους οποίους 

ζητήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους £431.256.479.  Ο Υπουργός 

Οικονοµικών ενηµερώνοντας την επιτροπή κατέθεσε κατάλογο µε τις 

αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου και τις ηµεροµηνίες λήψεώς τους, 

από τον οποίο εµφαίνεται σαφώς ποίες είναι οι δεσµεύσεις της προηγούµενης 

κυβέρνησης.  Για την κάλυψη των δεσµεύσεων της προηγούµενης 

κυβέρνησης κατατέθηκαν και ζητήθηκαν συµπληρωµατικά από την παρούσα 

κυβέρνηση πιστώσεις που ανέρχονταν σε £271.879.024 εκατοµ., ενώ το 

σύνολο των πιστώσεων που υποβλήθηκαν µε το σχετικό συµπληρωµατικό 

προϋπολογισµό, ο οποίος περιέλαβε και αποφάσεις της παρούσας 

κυβέρνησης βάσει νέων υποχρεώσεων ανήλθε στα £388 εκατοµ.  

Σηµειώνεται ότι στις υποχρεώσεις που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση 

περιλαµβάνονταν πάγιες κυβερνητικές χορηγίες προς ηµικρατικούς 

οργανισµούς, δηλαδή προς το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ), τον 
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Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού (ΚΟΤ), το Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου 

(ΘΟΚ), το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) και το 

Πανεπιστήµιου Κύπρου (χορηγίες για το 2003). 

 Οι πάγιες, επαναλαµβανόµενες και προβλεπτές αυτές κυβερνητικές 

υποχρεώσεις που δεν είχαν εξ αρχής περιληφθεί στον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2003 καταδεικνύουν ότι συστηµατικά κάποιες ετήσιες 

δαπάνες δε συνυπολογίζονταν στην αρχική πρόβλεψη για το ύψος του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα η νέα 

κυβέρνηση να έχει παραλάβει οικονοµικές υποχρεώσεις που στην πορεία 

διαφοροποίησαν τις αρχικές προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι τέτοιες 

δαπάνες θα έπρεπε εξ αρχής να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, 

γεγονός που διαπιστώνεται πάντως από την επιτροπή ότι έχει διευθετηθεί µε 

τον προϋπολογισµό του 2004, µε αποτέλεσµα προβλέψεις για τέτοιες 

δαπάνες να έχουν περιληφθεί στα κατάλληλα κεφάλαια αυτού. 

 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή, συνεπής προς προηγούµενες της τοποθετήσεις, 

καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει µία σταθερή πολιτική σε σχέση µε την 

τακτική κατάθεσης συµπληρωµατικών προϋπολογισµών στη Βουλή, 

περιορίζοντάς τους στις απολύτως απρόβλεπτες δαπάνες.  Ήδη η επιτροπή 

έχει ενηµερωθεί για σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, 

ηµεροµηνίας 3 Σεπτεµβρίου 2003, µε την οποία καλούνται όλα τα υπουργεία 

να προβαίνουν στον αναγκαίο προγραµµατισµό καθότι θα κατατίθενται στη 

Βουλή µόνο δύο συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί το χρόνο, ένας ανά 

εξάµηνο και θα αναµένει την υλοποίηση της απόφασης αυτής.   

 Πέραν των πιο πάνω, η επιτροπή συµφωνεί µε τη θέση του Υπουργού 

Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία το δηµοσιονοµικό έλλειµµα της Κύπρου 
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είναι σε µεγάλο βαθµό διαρθρωτικό και ότι αν οι διαρθρωτικές αυτές 

αδυναµίες δεν αντιµετωπιστούν µε συνεπή πολιτική, ο στόχος για εξάλειψη 

του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί τα επόµενα 

χρόνια.  Επιπλέον η επιτροπή θεωρεί ότι υφίστανται τρόποι άµεσης άντλησης 

πρόσθετων εσόδων, αφού σύµφωνα µε την έκθεση της Γενικού Ελεγκτού για 

το 2002, το σύνολο των καθυστερηµένων εσόδων του 2002 ανέρχεται στα 

£348.135.958, (χωρίς να γίνεται διάκριση από τα προηγούµενα χρόνια), σε σύγκριση 

µε £308.198.607.  Ειδικά για το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων τα 

καθυστερηµένα έσοδα από φορολογίες ανέρχονται στα £1.767.645 για το 

2002, σε σύγκριση µε £2.191.152, το 2001. 

 Συναφώς η επιτροπή µε ικανοποίηση παρατηρεί ότι η κυβέρνηση έχει 

καταθέσει ενώπιόν της δια του αρµοδίου υπουργού την απόλυτη βούλησή της 

για εις βάθος δηµοσιονοµική εξυγίανση, η οποία βασίζεται στους ακόλουθους 

άξονες: 

− Βελτίωση της αποδοτικότητας του φορολογικού συστήµατος. 

− Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

− Συγκράτηση των δηµόσιων καταναλωτικών δαπανών. 

 Η πιο πάνω πολιτική εκφράζεται µέσω µίας σειράς ειδικότερων αποφάσεων, 

τις οποίες ο υπουργός έχει καταθέσει κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού 

ενώπιόν της και που έχουν ως ακολούθως 

• Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των δηµόσιων υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος 

της ηλικίας. 

• Εξορθολογισµός των οικονοµικών των δήµων. 

• Σηµαντική αναθεώρηση των ποινών/προστίµων για µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

περί άµεσης και έµµεσης φορολογίας.  (Καθυστέρηση υποβολής φορολογικών 
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δηλώσεων και καταβολής οφειλόµενων φόρων). 

• Προώθηση νοµοσχεδίου για την ειδική οικειοθελή  ρύθµιση των φορολογικών 

υποχρεώσεων αναφορικά µε εισοδήµατα για τα οποία δεν καταβλήθηκε φόρος 

εισοδήµατος και διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασµούς στην Κύπρο ή στο 

εξωτερικό. 

• Επίσπευση των διαδικασιών έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας από το Τµήµα Κτηµατολογίου 

και Χωροµετρίας. 

• Καλύτερη αξιοποίηση των τουρκοκυπριακών περιουσιών ώστε να µην παραχωρούνται 

προς αξιοποίηση µε συµβολικό τέλος. 

• Επανεξέταση των τελών που επιβάλλουν οι τοπικές αρχές και οι κρατικές υπηρεσίες 

ώστε να καλύπτεται το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών.   

• ∆ιοικητικά και νοµοθετικά µέτρα πάταξης και φοροδιαφυγής µε δυνατότητα πρακτικής 

εφαρµογής.11   

 Υπό το φως των πιο πάνω, σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών και 

νοουµένου ότι θα ισχύσουν οι υπόλοιπες µακροοικονοµικές προϋποθέσεις, το 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα προβλέπεται να µειωθεί το 2004 στο 3,7% του ΑΕΠ. 

 Πέραν των πιο πάνω ο Υπουργός Οικονοµικών ενώπιον της Επιτροπής 

εξήγγειλε και τα ακόλουθα ειδικότερα µέτρα προς την ίδια κατεύθυνση: 

• ∆ηµιουργία επαρχιακών κέντρων εξυπηρέτησης των πολιτών, δηµιουργία κέντρου 

τηλεξυπηρέτησης, αξιοποίηση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (π.χ. 

υποβολή φορολογικών δηλώσεων ΦΠΑ και φόρου εισοδήµατος µέσω του διαδικτύου).  

• Υλοποίηση µιας σειράς ρυθµίσεων για αύξηση των κρατικών εσόδων, µεταξύ των 

οποίων περιλαµβάνεται η επέκταση της ευθύνης για µη καταβολή οφειλόµενου φόρου 

                                            

11  Η κυβέρνηση κατέθεσε στις 27 Νοεµβρίου 2003 στη Βουλή σχετικό νοµοσχέδιο µε τίτλο «ο περί 
Βεβαιώσεων και Εισπράξεων Φόρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003».  Στο νοµοσχέδιο αυτό 
υπάρχει πρόνοια για µερική άρση του “τραπεζικού απορρήτου” για σκοπούς πάταξης της 
φοροδιαφυγής.   
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από νοµικά πρόσωπα στα διοικητικά συµβούλια και στους αξιωµατούχους τους, η 

δυνατότητα  διακανονισµού σε περιπτώσεις που φορολογούµενοι αδυνατούν να 

καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους. 

• Ενοποίηση του µειωµένου συντελεστή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) στις 

υπηρεσίες επισιτισµού και ξενοδοχείων µαζί µε το καταβλητέο για τις υπηρεσίες αυτές 

τέλος προς 3% του ΚΟΤ. 

• Υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων για σκοπούς της νοµοθεσίας για το φόρο 

προστιθέµενης αξίας και επιβολή ποινών για τους παρανοµούντες. 

• Υπολογισµός και παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος από τους µισθούς από τον ίδιο 

τον εργοδότη µε ταυτόχρονη κατάργηση των φορολογικών φακέλων. 

• Υποχρεωτική χρήση ταµειακών µηχανών µε φορολογική µνήµη. 

• Εντατικοποίηση των ερευνών από τις Υπηρεσίες Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και του 

Γραφείου Εσωτερικών Προσόδων για εντοπισµό νέων φορολογουµένων, είτε νοµικών 

είτε φυσικών προσώπων, που δεν έχουν φορολογικό φάκελο ή που δεν 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.  Προς το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί η 

ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της δηµόσιας υπηρεσίας. 

• Επαναφορά του συστήµατος της φορολογικής πίστωσης για τον υπολογισµό του 

οφειλόµενου ΦΠΑ. 

• ∆ιευθέτηση του θέµατος της φορολόγησης της εκκλησίας από επιχειρηµατικές της 

δραστηριότητες.  

 Η Επιτροπή θεωρεί όλα τα εξαγγελθέντα πιο πάνω γενικά και ειδικά µέτρα ως 

στρατηγική µεγιστοποίησης των κρατικών εσόδων και πιστεύει ότι θα 

συµβάλουν µαζί µε άλλες παραµέτρους στην εξισορρόπηση των 

δηµοσιονοµικών δεικτών.  Μερικά από τα πιο πάνω µέτρα, τα οποία 

στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

αποτελούν πραγµατικές καινοτοµίες και τολµηρά βήµατα προς τη σωστή 

κατεύθυνση, υποδηλούν δε την πολιτική βούληση για  εξυγίανση της 
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κατάστασης στη βάση µίας ισοζυγισµένη προσέγγισης των πραγµάτων.  

Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η εξαγγελθείσα ειδική διευθέτηση µυστικών 

λογαριασµών είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, όπως έγινε και σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν προβεί σε διευθέτηση του θέµατος των 

κρυφών λογαριασµών στη βάση ειδικής διευθέτησης.12   

 Η επιτροπή θεωρεί επιθυµητό στην παρούσα φάση, να διευθετηθεί το θέµα 

αυτό, αφού κεφάλαια που βρίσκονται παγιδευµένα είτε στην Κύπρο είτε σε 

τράπεζες του εξωτερικού, µετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ µε βάση 

σχετική κοινοτική νοµοθεσία δε θα είναι δυνατό να διατηρούνται µε τον τρόπο 

αυτό.  Είναι πρόδηλο ότι η µη διευθέτηση του θέµατος θα έχει ως συνέπεια τη 

φυγάδευση των κεφαλαίων αυτών σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, όπου είναι 

γνωστό ότι υπάρχει ελεύθερο φορολογικό καθεστώς και δεν υφίστανται 

οποιεσδήποτε συναφείς δεσµεύσεις. 

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα εξαγγελθέντα από τον Υπουργό µέτρα, η επιτροπή 

θεωρεί ότι η πρόταση για µερική άρση του τραπεζικού απορρήτου, ως µέτρο 

πάταξης της φοροδιαφυγής, το οποίο κατατέθηκε στο µεταξύ στη Βουλή, θα 

πρέπει να συζητηθεί σε έκταση από την επιτροπή και ακολούθως να ληφθούν 

τελικές αποφάσεις.  Ταυτόχρονα δηλώνει ότι επικροτεί την εισαγωγή του 

θεσµού του φορολογικού διακανονισµού υποθέσεων φορολογουµένων που 

αδυνατούν να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους, αφού η περίπτωση αυτή θα 

οδηγήσει επίσης σε εισροή εσόδων ή σε κλείσιµο φορολογικών φακέλων, 

γεγονός που θα µειώσει σηµαντικά το διοικητικό κόστος.  Η επιτροπή κρίνει 

                                            

12  Στο µεταξύ οι βουλευτές κ. Ά. Χρυσοστόµου, Στ. Ευαγόρου και Μ. Σιζόπουλος κατέθεσαν στις 4 
∆εκεµβρίου 2003 σχετική µε το θέµα της ειδικής διευθέτησης µυστικών λογαριασµών, πρόταση νόµου, 
η οποία παραπέµφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 
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ότι όπου τα κρατικά έσοδα είναι λιγότερα από το διοικητικό κόστος είσπραξης 

των αντίστοιχων φόρων, θα πρέπει να λαµβάνονται τολµηρές αποφάσεις, το 

ίδιο δε ισχύει και για τις εισπράξεις από την επιβολή ΦΠΑ όπου αυτό είναι 

επιτρεπτό από το κεκτηµένο.   Ο εκσυγχρονισµός επίσης του τρόπου 

παρακράτησης του φόρου εισοδήµατος, στη βάση της αποκοπής του 

οφειλόµενου φόρου από τον ίδιο τον εργοδότη, αποτελεί ένα µέτρο 

απλοποίησης και διοικητικής αποσυµφόρησης, που θα οδηγήσει σε αύξηση 

εσόδων, το οποίο επικροτείται από την επιτροπή. 

 Συναφώς η επιτροπή κρίνει ότι το θέµα της πάταξης της φοροδιαφυγής µε την 

εντατικοποίηση των ερευνών φορολογουµένων αποτελεί θέµα καθαρά 

πολιτικής βούλησης, ειδικά όσον αφορά την πάταξη  της φοροδιαφυγής, στην 

οποία κατά τεκµήριο προβαίνει µεγάλος αριθµός αυτοεργοδοτουµένων και 

εταιρειών, σε τελευταία ανάλυση εις βάρος των φορολογουµένων που 

εκπληρούν τις νόµιµες υποχρεώσεις τους, και την καλεί να λάβει σύντοµα 

πρακτικές αποφάσεις σε σχέση µε το ειδικό αυτό ζήτηµα.  Προς την 

κατεύθυνση αυτή συγκαταλέγεται σίγουρα η εντατικοποίηση των επιτόπιων 

ελέγχων από το αρµόδιο τµήµα και η καθίδρυση µηχανισµών ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της δηµόσιας υπηρεσίας, 

γεγονός που η επιτροπή επίσης ανάγει σε ζήτηµα πολιτικής βούλησης για 

τελική διευθέτησή του και υπερπήδηση οποιωνδήποτε τεχνικών, διοικητικών 

ή ενδεχοµένως νοµοθετικών κωλυµάτων που έχουν κατά καιρούς προταχθεί.  

Συναφώς η κυβέρνηση καλείται επίσης να προχωρήσει σε δηµιουργία 

κλιµακίων ελέγχου κατά επαρχία και σε αριθµό που να αναλογεί στον αριθµό 

φορολογουµένων της επαρχίας για την ενίσχυση της φοροεισπρακτικότητας 

του τµήµατος παγκύπρια. 
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 Πέραν των πιο πάνω η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προσεγγίσει το 

θέµα της φοροδιαφυγής από διαφορετική σκοπιά, θεωρώντας ότι υπάρχουν 

περιθώρια µελέτης του θέµατος, κατά τρόπο που ο πολίτης να αποκτήσει 

συνείδηση του κόστους που θα υφίσταται σε περίπτωση φοροδιαφυγής, 

εφόσον οι συντελεστές των άµεσων φόρων κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα.  

Ταυτόχρονα εντός του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων σε περίπτωση 

περαιτέρω αύξησης του αφορολόγητου ποσού, θα υπάρξει η δυνατότητα 

µετακίνησης µεγάλου αριθµού από το προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγµή 

είναι αποσπασµένο στην εξέταση φορολογικών φακέλων φυσικών 

προσώπων, στην εξέταση υποθέσεων εταιρειών και αυτοεργοδοτουµένων και 

κυριότερα σε σχέση µε επαγγέλµατα που κατά τεκµήριο παρουσιάζουν και το 

µεγαλύτερο ποσοστό φοροδιαφυγής.    

 Η επιτροπή δηλώνει επίσης ότι επιπρόσθετα από την πάταξη της 

φοροδιαφυγής θα πρέπει να υπάρξει η αναγκαία βούληση, η κυβέρνηση να 

εγκύψει στο θέµα των διάφορων παραοικονοµικών δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται και λειτουργούν συστηµατικά, θεωρώντας ότι υπάρχουν 

προσεγγίσεις που αν µελετηθούν είναι δυνατό να δώσουν ισοζυγισµένες 

λύσεις του ειδικού αυτού θέµατος και ένταξης των δραστηριοτήτων αυτών 

στην οικονοµία.  

 Η συγκράτηση των ανελαστικών δαπανών, δηλαδή του κρατικού µισθολογίου, 

το οποίο καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισµού 

και ανέρχεται σε ποσοστό 30% του ετήσιου προϋπολογισµού13 και η χαµηλή 

παραγωγικότητα στο δηµόσιο τοµέα,  αποτελούν επίσης χρόνια ζητήµατα, τα 

                                            

13  Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτού – 2002 (σελ. 429). 
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οποία απασχολούν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών.  Η εξεύρεση 

συγκεκριµένων τρόπων απάµβλυνσης των προβληµατικών αυτών 

καταστάσεων και συνεπακόλουθα βελτίωσης της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης, στην παρούσα κρίσιµη φάση προσαρµογής προς τις συνθήκες 

που θα δηµιουργηθούν µε την ένταξη της Κύπρου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον 

και τις ευαίσθητες ισορροπίες που θα δηµιουργηθούν, απαιτούν σαφή και 

ειλικρινή βούληση όλων των εταίρων.  Στόχος θα πρέπει να είναι η 

στρατηγική συγκράτησης της περαιτέρω µεγέθυνσης της δηµόσιας υπηρεσίας 

µε τη µείωση των νέων προσλήψεων στις απολύτως απαραίτητες καθώς και 

των αναβαθµίσεων θέσεων, τη διαφύλαξη των κεκτηµένων δικαιωµάτων και 

συµφερόντων των εργαζοµένων, αλλά και την εξεύρεση τρόπων αύξησης της 

παραγωγικότητας.  Η πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να επικεντρωθεί 

στην επίτευξη µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα σύγκλισης µεταξύ 

µισθών, αυξήσεων και παραγωγικότητας, πολιτική που ποτέ µέχρι σήµερα 

δεν ακολουθήθηκε και που είναι η µόνη που ενδέχεται να επενεργήσει στις 

διαρθρωτικές αδυναµίες της δηµόσιας υπηρεσίας. 

 Εν πάση περιπτώσει η επιτροπή στη έκθεσή της για τον προϋπολογισµό του 

2003 είχε κάµει αναφορά στην εδραιωµένη αντίληψή της, σύµφωνα µε την 

οποία για χρόνια η µείωση και/ή περικοπή των δαπανών (µισθολόγιο και 

λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες της δηµόσιας υπηρεσίας) που ανέρχονται στα 

£750 εκατοµ. και αυξάνονται µε ρυθµό 8% ετησίως, δεν αντιµετωπιζόταν µε τη 

δέουσα σπουδή ή µε συγκεκριµένο προγραµµατισµό.  Από την όλη 

προσέγγιση της νέας κυβέρνησης  επί του ζωτικού αυτού ζητήµατος, η 

επιτροπή έχει συναποκοµίσει την αντίληψη ότι από τούδε και στο εξής 

υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση για αυστηρή δηµοσιονοµική διαχείριση 
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και πειθαρχία, στα θέµατα της δηµόσιας υπηρεσίας, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται σε µια σειρά αποφάσεων που έχουν ληφθεί, όπως είναι για 

παράδειγµα η απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 2 

Οκτωβρίου 2003, µε βάση την οποία δε θα γίνεται πλέον αποδεκτή καµία 

αναβάθµιση θέσεων τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνει ειδική αναφορά σε 

συµπληρωµατικό προϋπολογισµό του 200314, ο οποίος προνοεί για τη 

δηµιουργία 779 νέων θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία, έναντι συνολικής µέσης 

ετήσιας µακροπρόθεσµης δαπάνης ύψους £15.069.109 (και πρόσθετης 

δαπάνης £15.132.533 και εξοικονόµησης £63.424). 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο στάδιο εξέτασης του θέµατος 

από την επιτροπή, οι νέες αυτές θέσεις προορίζονται για σκοπούς κάλυψης 

υποχρεώσεων εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο (62 νέες θέσεις), 

πηγάζουν από συµφωνίες µε τη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού (ΜΕΠ) και τη 

Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ) (212 νέες 

θέσεις), από ειληµµένες αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου (δηµιουργία 68 

νέων θέσεων µεταφορά, µετονοµασία και κατάργηση θέσεων), από δεσµεύσεις που 

αναλήφθηκαν σε διάφορα στάδια από το Υπουργείο Οικονοµικών (δηµιουργία 

173 νέων θέσεων), ή είναι το αποτέλεσµα µελετών που διεξήγαγε το Τµήµα 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού σε αριθµό κυβερνητικών τµηµάτων στα 

πλαίσια των οποίων εντοπίστηκαν οργανωτικές διαρθρωτικές αδυναµίες (264 

νέες θέσεις). 

 Συναφώς σηµειώνεται ότι στον προϋπολογισµό του 2004 προτείνεται 
                                            

14  Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος (Αρ. 14) του 2003 κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 
Νοεµβρίου 2003. 



 

 34

επιπρόσθετα η δηµιουργία 22 νέων θέσεων και η κατάργηση 88 θέσεων. 

 Στο στάδιο αυτό, η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να προχωρήσει σε εισήγηση 

για έγκριση της δηµιουργίας των προτεινόµενων σύµφωνα µε τα πιο πάνω 

θέσεων, αφού αποτελούν δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν σε διάφορα στάδια.  

Παρά ταύτα κρίνει σκόπιµο να επισηµάνει ότι εφόσον οι σχετικές αποφάσεις 

βασίζονται σε µελέτες και αξιολόγηση των δεδοµένων από τα αρµόδια 

τµήµατα, η επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει τα δεδοµένα επί των 

οποίων βασίσθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις και ειδικότερα εφόσον πρόκειται 

για αναληφθείσες δεσµεύσεις.  Πρέπει όµως να καταγραφεί ότι πρόκειται για 

ένα πολύ µεγάλο αριθµό νέων θέσεων, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε 

ένα ήδη µεγάλο αριθµό νέων θέσεων που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια για 

διάφορους σκοπούς της ίδιας φύσης µε τους πιο πάνω.  Για το γεγονός αυτό 

η επιτροπή προέβαινε σε συνεχείς παρατηρήσεις στις προηγούµενες της 

εκθέσεις και στην παρούσα φάση είναι δυνατό να εκλάβει ότι η δηµιουργία 

των νέων αυτών θέσεων έρχεται σε αντίθεση µε τη γενικότερη πολιτική 

τοποθέτηση για περισυλλογή και πειθαρχία. 

 Στο σηµείο αυτό η επιτροπή καλεί τον Υπουργό Οικονοµικών στη βάση των 

δηλώσεών του ενώπιον της επιτροπής, κατά τη συζήτηση του σχετικού πιο 

πάνω συµπληρωµατικού προϋπολογισµού, να προχωρήσει αµέσως σε 

εξεύρεση τρόπων απορρόφησης των εκτάκτων υπαλλήλων που 

εργοδοτούνται µε διάφορους τρόπους στη δηµόσια υπηρεσία, καλύπτοντας 

κατά την πλήρωση των υπό αναφορά νέων θέσεων την ανάγκη για επίλυση 

του σοβαρού αυτού θέµατος, το οποίο απασχολεί τη Βουλή για πολλά χρόνια 

και όλες οι πλευρές της οποίας επιθυµούν το διακανονισµό του το ταχύτερο. 

 Τέλος η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση εντός του 2004 να ρυθµίσει οριστικά 
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µε την κατάθεση στη Βουλή για ψήφιση ολοκληρωµένου σχεδίου νόµου µε το 

οποίο το θέµα της διαδικασίας εγγραφής τίτλων από το Τµήµα Κτηµατολογίου 

και Χωροµετρίας για προβληµατικές οικιστικές και άλλες µονάδες να ρυθµιστεί 

οριστικά.  Όπως είναι γνωστό η πρωτοβουλία για ρύθµιση του θέµατος αυτού 

προήλθε από την ίδια τη Βουλή, µε την κατάθεση σχετικών προτάσεων 

νόµου15, η οποία εκκρεµεί ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.  Η ρύθµιση του 

θέµατος αναµένεται σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών να 

αποφέρει στα δηµόσια ταµεία £150-£200 εκατοµ. από καταβολή 

κτηµατολογικών δικαιωµάτων.16 

 Όσον αφορά την προσέγγιση του θέµατος της φορολόγησης δραστηριοτήτων 

της εκκλησίας, η επιτροπή θεωρεί ότι διευθέτηση του θέµατος αυτού το 

συντοµότερο µε βάση συζήτησης και επίτευξης συναίνεσης είναι επιθυµητή, 

αφού για πρώτη φορά το θέµα αυτό προσεγγίζεται µε εξαγγελία οριστικής 

διευθέτησής του. 

2. Οικονοµική πολιτική και βασικές αρχές της κυβερνητικής πολιτικής - 

Προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας 

Αναλύοντας τη φιλοσοφία της κυβερνητικής πολιτικής, ο Υπουργός 

Οικονοµικών αναφέρθηκε στους κυριότερους στόχους αυτής, τους οποίους 

ιεράρχησε ως ακολούθως:   

• Επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. 

• Οικονοµική εξυγίανση και διαρθρωτικές αλλαγές. 

                                            

15 Προτάσεις νόµου των βουλευτών κ. ∆. Συλλούρη και κ. Μ. Κυριακού «Ο περί Πολεοδοµίας και 
Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2002» και «Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών 
(Προσωρινές ∆ιατάξεις για τη Νοµιµοποίηση σε Καθορισµένες Περιπτώσεις Υφιστάµενων Οικοδοµών) 
Νόµος του 2002». 

16  Επιστολή Υπουργείου Εσωτερικών - 20 Νοεµβρίου 2003. 
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• Απεξάρτηση της Κύπρου από τον τουρισµό και εξεύρεση άλλων πηγών εισοδήµατος. 

• ∆ιατήρηση του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα. 

• Σύγκλιση µε τα κριτήρια του Μάαστριχ µε στόχο την ένταξη στην ευρωζώνη. 

Ως απώτερο στόχο καθόρισε την ευηµερία των πολιτών και όχι την ευηµερία 

των αριθµών. 

Συναφώς ο Υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι ο περιορισµός του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος θα επιτευχθεί χωρίς επιβράδυνση της 

ανάπτυξης και δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση επιβολής νέων φορολογιών 

εντός του 2004.  Περαιτέρω κατέθεσε τις δεσµεύσεις της παρούσας 

κυβέρνησης µε βάση το πρόγραµµα εκλογής του νέου Προέδρου της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

• Εκσυγχρονισµός της κυπριακής κοινωνίας για να αντιµετωπίσει επιτυχώς και οµαλά τη 

διαµορφούµενη νέα εποχή. 

• Έµπρακτη εµπέδωση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους. 

• Έµπρακτη υλοποίηση της χρηστής διοίκησης στη βάση της αρχής της διαφάνειας. 

• ∆ηµοσιονοµική εξυγίανση και ουσιαστική µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. 

• Ενσωµάτωση της Κύπρου στην ΕΕ και αποτελεσµατική συµµετοχή της στα θεσµικά 

όργανά της. 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, οι πιο πάνω στόχοι συναρτώνται µε 

την ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί την 

επίτευξή τους, σοβαρό όµως ρόλο διαδραµατίζει η πτυχή της δικαιότερης 

κατανοµής του εθνικού εισοδήµατος και των φορολογικών βαρών.  Η 

οικονοµική φιλοσοφία που διέπει την κυβερνητική πολιτική, στηρίζεται στην 

προσπάθεια για επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού αειφόρου ανάπτυξης µέσα 

σε συνθήκες µακροοικονοµικής σταθερότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και 
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κοινωνικής συνοχής. 

Στην οικονοµική στρατηγική εντάσσεται η διατήρηση του πληθωρισµού σε 

χαµηλά επίπεδα για την εµπέδωση εσωτερικής σταθερότητας, η σταδιακή 

απεξάρτηση της οικονοµίας από τον τουρισµό µε την παράλληλη και 

περαιτέρω ανάπτυξη των άλλων τοµέων και υπηρεσιών στους οποίους η 

Κύπρος διαθέτει αναξιοποίητες δυνατότητες και πλεονεκτήµατα και η 

ανάπτυξη της νέας οικονοµίας στη βάση της γνώσης και της πληροφορίας.  

Τέλος σηµαντικό στοιχείο της κυβερνητικής στρατηγικής αποτελεί η αύξηση 

των παραγωγικών επενδύσεων και η αναδιάρθρωση των ηµικρατικών 

οργανισµών και των οργανισµών κοινής ωφέλειας για να καταστούν πιο 

ευέλικτοι και να ανταγωνιστούν το νέο καθεστώς της ανοικτής αγοράς, χωρίς 

αλλαγή του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.   

Περαιτέρω, η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης αντικατοπτρίζεται στο 

νέο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης που καλύπτει την περίοδο 2004-2006.  Το 

εν λόγω Σχέδιο αποτελεί τη βάση για την ετοιµασία των προγραµµατικών 

εγγράφων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ και στα οποία περιλαµβάνονται 

δράσεις και έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από την ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, το 2003 ήταν µία δύσκολη χρονιά 

λόγω κυρίως του ιδιαίτερα δυσµενούς εξωτερικού περιβάλλοντος, του 

κλίµατος αβεβαιότητας που επεκράτησε και των πολεµικών συρράξεων στο 

γειτονικό Ιράκ.  Το δυσµενές εξωτερικό περιβάλλον είχε συνεπακόλουθη 

επίδραση στο τουριστικό ρεύµα προς την Κύπρο µε αλυσιδωτές επιπτώσεις 

στο σύνολο της οικονοµίας, παρά τα µέτρα που λήφθηκαν για τόνωση του 
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τοµέα17.  Η µείωση της τουριστικής ζήτησης είχε ως επακόλουθο την άµεση 

συγκράτηση της οικονοµικής δραστηριότητας, τη µικρή αύξηση της ανεργίας 

και τη µείωση των φορολογικών εσόδων του δηµοσίου.  Για το 2003, οι 

αφίξεις τουριστών θα σηµειώσουν µείωση της τάξης του 5% και τα έσοδα 

από τον τουρισµό µείωση της τάξης του 9%, εξέλιξη σύµφωνα µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών που υπό τις περιστάσεις µπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική.  Τα µέτρα που λήφθηκαν από την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια 

του πολέµου στο Ιράκ βοήθησαν στη µείωση των αρνητικών επιδράσεων 

στον τουριστικό τοµέα και συνεπακόλουθα στην οικονοµία του τόπου.   

Υπό το φως των πιο πάνω, σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών η 

οικονοµία το 2003 θα κινηθεί σε περιοριστικά πλαίσια και ο ρυθµός 

ανάπτυξης εκτιµάται ότι θα κυµανθεί γύρω στο 2% σε πραγµατικούς όρους, 

επίδοση που κρίνεται ικανοποιητική αν συγκριθεί µε το ρυθµό ανάπτυξης 

στην ΕΕ, ο οποίος προβλέπεται για το 2003 στο 0,5%.  Η εγγεγραµµένη 

ανεργία παρουσιάζει µία µικρή αύξηση και θα ανέλθει στο 3,5% ιδιαίτερα σε 

κλάδους που συνδέονται µε τον τουρισµό.  Ο ρυθµός πληθωρισµού για όλο 

το 2003 θα κυµανθεί στο 4,5%, ενώ ο δοµικός πληθωρισµός κυµαίνεται γύρω 

στο 2%.   

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γραφείου Προγραµµατισµού που κατατέθηκαν 

τον Οκτώβριο του 2003 (Σηµείωµα για την πορεία της κυπριακής οικονοµίας το 2003 - 

Προοπτικές για το 2004) η διεθνής οικονοµία αντιµετώπιζε σηµαντικά 

προβλήµατα και πριν τα γεγονότα στο Ιράκ, όµως η κρίση στο Ιράκ 

καθυστέρησε τελικά την πορεία σταδιακής ανάκαµψης των ανεπτυγµένων 

                                            

17  Πρόσθετες πιστώσεις £7 εκατοµ. υποβλήθηκαν µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό και εγκρίθηκαν 
για να διατεθούν για τόνωση του τουριστικού τοµέα, στις 27 Μαρτίου 2003.  
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οικονοµιών αφού είχε διαφανεί πριν από τις εξελίξεις στο Ιράκ.  Σύµφωνα µε 

τα ίδια στοιχεία κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003 προβλέπεται σταδιακή 

βελτίωση της πορείας της διεθνούς οικονοµίας που θα είναι περισσότερο 

αισθητή το 2004 και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν ότι θα υπάρξει αξιόλογη 

ανάκαµψη της οικονοµίας της ΕΕ µε το ρυθµό ανάπτυξης να επιταχύνεται 

γύρω στο 2% που εξακολουθεί ωστόσο να αποκλίνει από το δυνητικό ρυθµό 

οικονοµικής ανάπτυξης (Potential Growth - GDP) που είναι το 2,5%.   

Περαιτέρω το έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

εκτιµάται ότι θα συγκρατηθεί στο 4,5% περίπου του ΑΕΠ από 5,3% το 2002 

παρά την αναµενόµενη περαιτέρω µείωση των εσόδων από τον τουρισµό 

λόγω της προβλεπόµενης µείωσης των εισαγωγών. 

Σχόλια 

Η κρίση στην παγκόσµια οικονοµία από την αβεβαιότητα που δηµιούργησε η 

κατάσταση προ της σύρραξης στο Ιράκ και γενικότερα η παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση και οι επιπτώσεις στην οικονοµία της Κύπρου που 

αντικατοπτρίζεται στη µείωση των αφίξεων, καταδεικνύουν ότι παρά το 

γεγονός ότι λήφθηκαν µέτρα για αποτροπή στο µέτρο του δυνατού των 

επιπτώσεων αυτών στο τουριστικό ρεύµα προς την Κύπρο, οι επιπτώσεις δεν 

κατέστη δυνατό να αποτραπούν πλήρως. Καθίσταται λοιπόν ανάγκη 

µεταστροφής της κυπριακής οικονοµίας προς άλλες πηγές εισοδήµατος 

πέραν του ευαίσθητου τοµέα του τουρισµού και η ανάγκη αυτή είναι 

παραδεκτή από όλους όσους εµπλέκονται στα οικονοµικά πράγµατα της 

Κύπρου. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών παρουσιάζοντας τις προοπτικές της κυπριακής 
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οικονοµίας για το 2004 δήλωσε ότι αναµένεται αύξηση στο τουριστικό ρεύµα, 

µείωση του πληθωρισµού, ο δε ρυθµός ανάπτυξης για το 2004 προβλέπεται 

γύρω στο 4%.  Παρά ταύτα η κυπριακή οικονοµία κατέδειξε και πάλι τις 

διαρθρωτικές αδυναµίες της, αφού οι περυσινές προβλέψεις για το 2003 

µιλούσαν για ρυθµό ανάπτυξης γύρω στο 4,3%, για ποσοστό ανεργίας γύρω 

στο 3,2% και για ρυθµό πληθωρισµού γύρω στο 4,1%.  Οι προβλέψεις αυτές 

ανατράπηκαν εκ των πραγµάτων µε το ρυθµό ανάπτυξης για το 2003 µόλις 

στο 2%, την εγγεγραµµένη ανεργία στο 3,5% και τον πληθωρισµό στο 4,5%. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επικεντρώνεται στη διαρθρωτική δοµή 

της κυπριακής οικονοµίας, η οποία παρουσιάζει εδώ και δεκαετίες αρκετές 

στρεβλώσεις.  Η απουσία εγχώριων πρώτων υλών, το µικρό µέγεθος της 

αγοράς και των επιχειρήσεων όπως και η παραγωγή προϊόντων χαµηλής 

προστιθέµενης αξίας περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, καθ’  

ην στιγµή οι δυνατότητες στροφής της οικονοµίας προς νέες επιλογές φαίνεται 

εκ πρώτης όψεως περιορισµένη.  Η υπερεξάρτηση από τον ευάλωτο τοµέα 

του τουρισµού συνεχίζεται, γεγονός που δεν αποτελεί υγιές φαινόµενο.   

Για την επίλυση των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων της κυπριακής 

οικονοµίας, χωρίς να υποβαθµίζεται µε κανένα τρόπο η πηγή εισοδηµάτων 

που προκύπτουν από τον τουρισµό επιβάλλεται η αναδιάρθρωση της 

οικονοµίας, µε την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού, την ενθάρρυνση 

και ανάπτυξη τοµέων όπως είναι η τριτοβάθµια εκπαίδευση, η προσφορά 

υψηλού επιπέδου ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη της 

έρευνας και εξειδικευµένης τεχνολογίας.  Συναφώς η επιτροπή θεωρεί την 

ενίσχυση των δαπανών για την εφαρµογή της πληροφορικής και της έρευνας 

ως τη µεγαλύτερη επένδυση για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας, 
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επισηµαίνεται δε και πάλι ότι, παρά τη σχετική αύξηση που παρουσιάζεται 

στον προϋπολογισµό του 2004, οι δαπάνες για έρευνα στην Κύπρο είναι 

περίπου της τάξης του 0,2% του ΑΕΠ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό που 

αποτελεί λιγότερο από το 1/10 των αντίστοιχων πρωτοπόρων χωρών της 

Ευρώπης.  

Πέραν της ενδελεχούς µελέτης των αδυναµιών που επικρατούν σήµερα στην 

κυπριακή οικονοµία διαρθρωτικών και άλλων και εκτός της άµεσης λήψης 

διορθωτικών µέτρων, τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί για βελτίωση των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα στον ιδιωτικό τοµέα 

λαµβάνοντας υπόψη το θετικό περιβάλλον που θα επικρατήσει µε τη πλήρη 

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ από την 1η Μαίου 2004 και να δηµιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις εκείνες που θα προσελκύσουν ξένες επενδύσεις και το 

κυριότερο θα καταστήσουν την Κύπρο ένα ελκυστικό επενδυτικό προορισµό 

στο χώρο της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Η κυβέρνηση πρέπει να λάβει επίσης σοβαρά υπόψη τις προοπτικές και τα 

οικονοµικά “ανοίγµατα”, στα οποία πρέπει να προβεί σε περίπτωση 

επανένωσης της Κύπρου και το κυριότερο να διαφοροποιήσει έγκαιρα την 

οικονοµία µε την ανάπτυξη των τοµέων εκείνων όπου παρουσιάζονται 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη τους εξωγενείς 

παράγοντες που επηρεάζουν την κυπριακή οικονοµία.. 

Προς επίτευξη των στόχων αυτών η επιτροπή προτείνει τη µελέτη των 

ακόλουθων µεταξύ άλλων µέτρων: 

• Την προώθηση άµεσης απεξάρτησης από τον τουρισµό. 

• Την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων. 
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• Τη µετατροπή της Κύπρου σε διεθνές και περιφερειακό κέντρο υπηρεσιών. 

• Την ενίσχυση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα µε νέα τεχνολογία και 

τεχνογνωσία. 

• Τη συνέχιση των αναπτυξιακών έργων που θα συµβάλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και τη µείωσης της ανεργίας. 

• Την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε την παροχή σε αυτές 

ολοκληρωµένης πληροφόρησης για τις νέες αγορές, τη νέα τεχνολογία, τις καινοτοµίες 

µέσα στα πλαίσια πάντα των ρυθµίσεων του κοινοτικού κεκτηµένου. 

• Την εκπόνηση νέων προγραµµάτων στήριξης της βιοµηχανίας. 

Όσον αφορά ειδικά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη των οποίων 

η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σηµασία, τονίζεται ότι 

πρέπει να ακολουθηθεί πολιτική τέτοια που να δώσει την ώθηση για 

εκσυγχρονισµό τους και εφαρµογή καλύτερων οργανωτικών και διοικητικών 

δοµών.  Θα πρέπει να υποβοηθηθούν για να εφαρµόσουν καλύτερη 

τεχνογνωσία και τεχνολογία γεγονός που θα συντελέσει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητάς τους.  Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι η επικείµενη ένταξη στην ΕΕ, όχι µόνο θα εντείνει τον 

ανταγωνισµό, αλλά θα θέσει και σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα των εταιριών 

αυτών.   

Η επιτροπή έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο θέµα της 

ανάπτυξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και ότι για το λόγο αυτό έχει 

αναπτύξει ειδικά προγράµµατα για αναδιοργάνωση και εξειδίκευσή τους, ώστε 

να προσφέρουν προϊόντα αναβαθµισµένα σε ποιότητα και σε ανταγωνιστικές 

τιµές, καλεί την κυβέρνηση να λάβει ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη υποστήριξης 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω των κοινοτικών προγραµµάτων, 
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έχοντας ως δεδοµένο ότι η κυπριακή οικονοµία δεν µπορεί να προσεγγίσει το 

επίπεδο των µεγάλων βιοµηχανικών χωρών της ΕΕ.  Η επιτροπή θεωρεί ότι η 

προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για να έχει επιτυχία πρέπει να 

είναι διαρκής και ολοκληρωµένη.  Βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει 

οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και το κυριότερο τεχνολογικό 

εκσυγχρονισµό, δηλαδή ανανέωση και/ή προσαρµογή του κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες απαιτήσεις της ποιότητας 

που απαιτούν οι σύγχρονες αντιλήψεις.  Μέσα στα πλαίσια αυτά η επιτροπή 

επικροτεί την έναρξη υποστήριξης των ΜΜΕ, µε τη λειτουργία Κέντρου 

Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης ΜΜΕ από τον Υπουργό Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

Στο σηµείο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέµα του 

τουριστικού προϊόντος και της αναβάθµισης της Κύπρου ως τουριστικού 

προορισµού για την προσέλκυση υψηλής ποιότητας τουρισµού.  Η υλοποίηση 

του αναθεωρηµένου επταετούς Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισµό, στη 

βάση της επανατοποθέτησης των ποιοτικών στόχων µε την ανάδειξη των 

στοιχείων µοναδικότητας της Κύπρου και της ανάπτυξης εξειδικευµένου 

τουρισµού ώστε αυτή να διαφοροποιηθεί σε σχέση µε πραγµατικά 

ανταγωνιστικές χώρες και προορισµούς, και το κυριότερο η έµφαση στην 

ποιότητα, θα επιφέρει αύξηση των εσόδων µεσοπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα.  Χωρίς αµφιβολία το θέµα του τουριστικού προϊόντος της 

Κύπρου δεν πρέπει να αποτελεί πλέον ζήτηµα ερασιτεχνικής προσέγγισης 

στη σηµερινή εποχή που η “ποιότητα” προέχει και καθ’  ην στιγµή οι τιµές που 

προσφέρονται για τουριστικές υπηρεσίες στην Κύπρο είναι κατά πολύ 

ψηλότερες του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών σε γειτονικές χώρες ή 
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χώρες µε χαρακτηριστικά που προσοµοιάζουν µε την Κύπρο. 

Συναφώς η επιτροπή σηµειώνει ότι η επαλήθευση των προβλέψεων για 

ανάκαµψη του ρυθµού ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας, θα έχει ως 

αποτέλεσµα την ανάκαµψη του ρυθµού ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας 

και συνεπακόλουθα την επαλήθευση της κυβερνητικής πρόβλεψης για ρυθµό 

ανάπτυξης της τάξης του 4% για το 2004. 

Υπό το φως µιας τέτοιας προοπτικής, ο στρατηγικός στόχος ένταξης της 

Κύπρου στην ευρωζώνη και η συναλλαγµατική σταθερότητα της ισοτιµίας της 

λίρας έναντι του ευρώ κρίνεται ως ρεαλιστικός. 

Η επιτροπή συναφώς δηλώνει ότι είναι ενήµερη για την τελευταία έκθεση της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, η οποία αναγνωρίζει τη δυνατότητα 

της κυπριακής οικονοµίας να ανακάµψει και να ακολουθήσει το 

βραχυπρόθεσµο στόχο της για ικανοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχ και 

το µεσοπρόθεσµο στόχο της για υποβολή αίτησης για ένταξη στην ΟΝΕ.  Η 

επιτροπή θεωρεί από την πλευρά της ότι δεδοµένου ότι οι προβλέψεις για 

ανάκαµψη της οικονοµικής ανάπτυξης ικανοποιηθούν το 2004 και υπό το φως 

της δεδηλωµένης θέσης της κυβέρνησης για δηµοσιονοµική εξυγίανση, είναι 

εφικτός ο στρατηγικός στόχος για ένταξη στην ΟΝΕ, εντός των προθεσµιών 

που έχουν τεθεί. 

Η επιτροπή, σχολιάζοντας περαιτέρω την επιτοκιακή πολιτική της Κεντρικής 

Τράπεζας, δηλώνει ότι τη θεωρεί ισοζυγισµένη, µε την τελευταία µείωση 

επιτοκίων τον Απρίλιο του 2003 κατά 0,5% σε συνέχεια µείωσης κατά 0,5% το 

∆εκέµβριο του 2002, λαµβάνοντας υπόψη τα επίπεδα του πληθωρισµού, ο 

οποίος σίγουρα έχει επηρεασθεί από τις αυξήσεις στους φόρους 
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κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών αλλά και του συντελεστή του ΦΠΑ από 

την 1η Ιανουαρίου 2002, κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες.  Σύµφωνα µε το 

∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για τον καθορισµό των επιτοκίων εκτιµάται η 

όλη συµπεριφορά της οικονοµίας σε σχέση µε τον πληθωρισµό και το ρυθµό 

ανάπτυξης κατά το δεδοµένο χρόνο. 

Η επιτροπή, τέλος, εκφράζει µε την ευκαιρία αυτή την ικανοποίησή της για τη 

θέση του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση µε το θέµα της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας της κυπριακής λίρας και το ενδεχόµενο 

υποτίµησής της.  Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον της 

επιτροπής τάχθηκε κατηγορηµατικά εναντίον της υποτίµησης της κυπριακής 

λίρας, φήµη η οποία αιωρείται σε διάφορους κύκλους τον τελευταίο καιρό, 

αφού, όπως υποστήριξε, η ισοτιµία λίρας-ευρώ είναι ένα από τα πιο 

σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη που δείχνουν την ευρωστία και αξιοπιστία της 

κυπριακής οικονοµίας και θεωρείται αντικειµενική.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

• Παρουσίαση / µορφή προϋπολογισµού του 2004  

 Ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2004 έχει κατατεθεί στη Βουλή υπό νέα µορφή 

και παρουσίαση.  Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, µέσα στα πλαίσια 

στρατηγικού σχεδίου µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα, το Γενικό Λογιστήριο 

του κράτους σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, το Γραφείο 

Προγραµµατισµού και το Τµήµα Υπηρεσιών Πληροφορικής προχώρησαν στην 

υλοποίηση του έργου της ανάπτυξης και εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος 

διοικητικής και οικονοµικής πληροφόρησης18.  Σκοπός του έργου είναι η εισαγωγή 

ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήµατος, µε το οποίο µηχανογραφούνται και 

αναβαθµίζονται τόσο οι εργασίες και οι διαδικασίες του Γενικού Λογιστηρίου του 

κράτους, όσο και η κατάρτιση και υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισµού.  Η 

εφαρµογή του συστήµατος θεωρείται ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων εφόσον 

παρέχει πλειάδα µέσων για οικονοµική ανάλυση των εσόδων και δαπανών και 

πολυδιάστατη πληροφόρηση σε τοµείς όπως αναπτυξιακά προγράµµατα, σχέδια, 

έργα και εισροές κοινοτικών πόρων.  Το σύστηµα προνοεί αλλαγές στη δοµή 

κατάρτισης του προϋπολογισµού, η οποία προβλέπει νέα λειτουργική ανάλυση 

υπουργείων τµηµάτων και υποδιαιρέσεων. 

 Η επιτροπή κρίνει ότι λόγω της νέας παρουσίασης, µε την οποία κατατέθηκε ο 

κρατικός προϋπολογισµός για σκοπούς σωστής πληροφόρησης θα πρέπει να 

διαγράψει, µε βάση πάντα τα στοιχεία που κατατέθηκαν, τις βασικές αρχές και τη 

φιλοσοφία του νέου συστήµατος έτσι που να γίνει κατανοητή στο βαθµό του 

δυνατού η φιλοσοφία και οι στόχοι του. 

                                            

18  Integrated Financial and Management Accounting Information System (FIMAS). 
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 Σηµειώνεται ότι ο νέος τρόπος κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισµού αποτελεί 

την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου, αναµένεται δε η πλήρης εφαρµογή του 

συστήµατος από την 1η Ιανουαρίου 2004 και η εφαρµογή της δεύτερης φάσης 

από την 1η Ιανουαρίου 2005.  Η αλλαγή του συστήµατος διοικητικής και 

οικονοµικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου αποτελεί την πρώτη αλλαγή που 

γίνεται στο υφιστάµενο σύστηµα από της ίδρυσης της ∆ηµοκρατίας. 

 Με το νέο προϋπολογισµό επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 

• Η ανακατανοµή των άρθρων-δαπανών στα κεφάλαια που λόγω αρµοδιότητας ανήκουν, µε 

στόχο την πληρέστερη κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη λειτουργικότητα, τη 

µείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.  Επιπρόσθετα διάφορα 

αναπτυξιακά σχέδια που περιλαµβάνουν λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες για αγορά 

εξοπλισµού µηχανηµάτων, την κατασκευή έργων υποδοµής, καταβολή επιδοτήσεων κ.ά. 

καταργούνται ή συµπτύσσονται σε ευρύτερα προγράµµατα/δράσεις µε τη δηµιουργία νέων 

άρθρων σύµφωνα µε τη φύση και το είδος της δαπάνης και ανάλογα µε το στόχο και σκοπό 

που εξυπηρετούν. 

• Η κατάργηση της διαδικασίας παραχώρησης πιστώσεων µεταξύ τµηµάτων, δηλαδή της 

εκχώρησης πιστώσεων από ένα τµήµα σε άλλο για τη διενέργεια δαπανών και της 

εισαγωγής των παραγγελιών µεταξύ τµηµάτων ούτως ώστε να διαφαίνεται το πραγµατικό 

κόστος κάθε εκτελεστικής µονάδας του δηµοσίου.  Με τη διαδικασία, αυτή αποκλείεται η 

δυνατότητα κάποιος ελέγχων λειτουργός να έχει πρόσβαση στα κονδύλια άλλου, ενώ οι 

δαπάνες που θα διενεργούνται από το Τµήµα Παροχής των Υπηρεσιών θα χρεώνονται στα  

κονδύλια δαπανών τόσο του παροχέα όσο και του αποδέκτη των υπηρεσιών µε ταυτόχρονη 

πίστωση του κονδυλίου εσόδων του παροχέα των υπηρεσιών.   

• Η τήρηση στοιχείων και κεφαλαιουχικού κόστους για την εκτέλεση διαφόρων έργων, σχεδίων 

και προγραµµάτων.  Η απευθείας χρέωση των δαπανών για εργατικά, οδοιπορικά, 

υπερωρίες, πρόσληψη προσωπικού, ταξίδια στο εξωτερικό κ.α. πάνω στα διάφορα 

αναπτυξιακά έργα σχέδια και προγράµµατα δε θα είναι πλέον εφικτή, αλλά θα χρεώνονται 

µόνο στα σχετικά άρθρα του προϋπολογισµού των επιµέρους κεφαλαίων.  Η αναλυτική 
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κοστολόγηση των διάφορων σχεδίων θα γίνεται µε την υιοθέτηση κέντρων κόστους και 

άλλων αναλυτικών διαδικασιών που προσφέρει το σύστηµα, οι οποίες είναι εκτός της 

διαδικασίας κατάρτισης, έγκρισης εφαρµογής και παρακολούθησης του προϋπολογισµού. 

• Η απευθείας χρέωση του συνόλου της δαπάνης σε άρθρο του προϋπολογισµού και η 

είσπραξη του µεριδίου του συνεισφορέα µε απευθείας πίστωση των εσόδων όσον αφορά την 

εκτέλεση έργων µε κυβερνητική συνεισφορά, αντί επιµερισµού της σχετικής δαπάνης µεταξύ 

προϋπολογισµού και συνεισφοράς της ενδιαφερόµενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, 

διαδικασία που ακολουθείτο µέχρι σήµερα. 

• Η δυνατότητα κατανοµής των εσόδων και δαπανών κατά επαρχία/περιφέρεια και κατά 

συνέπεια η µείωση της γραφειοκρατίας στη διεκπεραίωση της λογιστικής εργασίας µέσα στο 

ίδιο το τµήµα/υπηρεσία. (Η κατανοµή αναµένεται να ολοκληρωθεί µε τον προϋπολογισµό του 

2005).   

Σύµφωνα µε τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, τα κεφάλαια του προϋπολογισµού 

κατανέµονται στις ακόλουθες βασικές οµάδες: 

− Συνταγµατικές εξουσίες (Κωδικός 01) 

− Συνταγµατικές υπηρεσίες (Κωδικός 02) 

− Ανεξάρτητες Υπηρεσίες (Κωδικός 03) 

− Ανεξάρτητα Γραφεία (Κωδικός 19) 

− Υπουργεία/Τµήµατα (Κωδικός 11-22) 

 Η κωδικοποίηση όλων των άρθρων των εσόδων και δαπανών τροποποιείται 

ριζικά, µε την εισαγωγή νέας λειτουργικής και οικονοµικής ανάλυσης των δαπανών 

και εσόδων σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δηµόσιο τοµέα, τις 

απαιτήσεις της ΕΕ αναφορικά µε την ετοιµασία των λογαριασµών της γενικής 

κυβέρνησης και µέσα στα πλαίσια της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 

 Το νέο σύστηµα καθιστά τεχνικά και λειτουργικά αδύνατη τη δηµιουργία 

υπερβάσεων στον προϋπολογισµό (µε εξαίρεση τις πληρωµές µισθών, ωροµισθίων, την 
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προµήθεια ειδών από το Τµήµα Κρατικών Αγορών και Προµηθειών και τις πληρωµές πρεσβειών 

που θα διενεργούνται εκτός συστήµατος). 

 Σηµειώνεται τέλος ότι η ανακατάταξη και κατανοµή των διαφόρων δαπανών και η 

οµαδοποίηση άρθρων παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση, όπως είναι για 

παράδειγµα το κεφάλαιο “Παιδεία”, το οποίο έχει διαχωρισθεί σε υποκεφάλαια 

ανάλογα µε τη φύση τους, δηλαδή στην Ανώτατη και Ανώτερη Εκπαίδευση, στη 

Μέση Εκπαίδευση στην Τεχνική Μέση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση στη 

∆ηµοτική Εκπαίδευση κ.ά. 

 Σχόλια  

 Η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη νέα µορφή, την οποία έχει 

προσλάβει ο κρατικός προϋπολογισµός και  µε την οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή.  

Με τη νέα αυτή µορφή επιτυγχάνονται ριζικές αλλαγές, όπως είναι η άσκηση 

άµεσου ελέγχου, η µείωση της γραφειοκρατίας, η αποφυγή υπερβάσεων, η εκ των 

υστέρων έγκριση κονδυλίων κ.ά.  Η προσπάθεια αυτή εκ µέρους της εκτελεστικής 

εξουσίας είχε εξαγγελθεί πριν από δύο χρόνια, αναµενόταν δε ότι ο κρατικός 

προϋπολογισµός του 2003 θα υποβαλλόταν στη Βουλή µε σηµαντικές 

τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις τόσο όσον αφορά τον τρόπο κατάρτισης και 

υποβολής του προς το Υπουργικό Συµβούλιο όσο και ως προς την τελική µορφή, 

µε την οποία αυτός θα κατατίθετο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Ο στόχος αυτός 

δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί µε τον προϋπολογισµό του 2003 για διάφορους 

λόγους, οι οποίοι είχαν επεξηγηθεί στη Βουλή.  

 Η επιτροπή είχε ήδη ενηµερωθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών στις 21 Ιουλίου 

2003 σε ειδική παρουσίαση για το νέο τρόπο κατάρτισης του ετήσιου 

προϋπολογισµού και το νέο σύστηµα διοικητικής και οικονοµικής πληροφόρησης 

του Γενικού Λογιστηρίου. 



 

 50

 Συνεπώς η επιτροπή στην παρούσα φάση είναι υποχρεωµένη να επικροτήσει τη 

σηµαντική προσπάθεια που κατεβλήθη στο µεταξύ και που είχε ως αποτέλεσµα ο 

κρατικός προϋπολογισµός του 2004, ένας σηµαντικός προϋπολογισµός, αφού 

αποτελεί τον πρώτο προϋπολογισµό, µε τον οποίο η Κύπρος εισέρχεται στην ΕΕ 

να έχει τεθεί σε νέες βάσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που η ίδια είχε κατ’  

επανάληψη απαιτήσει, δηλαδή της απλούστευσης, του ορθολογιστικού 

διαχωρισµού των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισµού σύµφωνα µε το 

σκοπό που εξυπηρετούν, τη συγχώνευση κονδυλίων για τον ίδιο σκοπό, την 

οµαδοποίηση υπηρεσιών και τµηµάτων στη βάση του θεσµικού πλαισίου από το 

οποίο αρύονται τις εξουσίες τους και τις αρµοδιότητές τους και γενικά την πιο 

ορθολογιστική παρουσίασή του.  

 Η επιτροπή, παρά το γεγονός ότι θα παρακολουθεί µε διάφορους τρόπους και θα 

ενηµερώνεται για τον τρόπο της λειτουργικής εφαρµογής του νέου 

προϋπολογισµού, ο οποίος όπως είναι φυσικό στην πορεία θα καταδείξει τα 

ενδεχόµενα κενά ή αδυναµίες του, δεν µπορεί παρά να συµφωνήσει απόλυτα µε 

τους στόχους της νέας παρουσίασης του προϋπολογισµού, αφού οι στόχοι αυτοί 

είχαν αποτελέσει πάγιο αίτηµα της επιτροπής, το οποίο είχε συναφώς αναφερθεί 

στις προηγούµενες της εκθέσεις για τον κρατικό προϋπολογισµό.  Στις 

παρατηρήσεις της αυτές, η επιτροπή είχε επισηµάνει την ανάγκη τεχνικής 

παρουσίασης του προϋπολογισµού και του τρόπου παράθεσης των κονδυλίων 

κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η δέουσα διαφάνεια και να υπάρχει ευκολία 

χειρισµού του κειµένου του προϋπολογισµού, βασικές αρχές που πρέπει να 

διέπουν κάθε σύγχρονο προϋπολογισµό, καθώς επίσης και η αποφυγή 

διάσπαρτων κονδυλίων για τον ίδιο σκοπό και για δαπάνες της ίδιας µορφής, η 

αποφυγή επικαλύψεων και ο ορθολογιστικός διαχωρισµός των κεφαλαιουχικών και 
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καταναλωτικών δαπανών.  Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισµός του 2004 

συνοδεύεται από σωρεία επεξηγηµατικών σηµειώσεων που περιλαµβάνονται στα 

Επεξηγηµατικά Υποµνήµατα για τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες που το 

συνοδεύουν και που για πρώτη φορά κατατίθενται στη Βουλή, αλλά για να είναι σε 

θέση η επιτροπή να εκφράσει την τελική της θέση επί του νέου τρόπου 

παρουσίασης του προϋπολογισµού, θα πρέπει να παρέλθει σηµαντικό χρονικό 

διάστηµα ωρίµανσης της νέας κατάστασης και αφοµοίωσης της νέας δοµής και 

παρουσίασης.  Για το λόγο αυτό η επιτροπή επιφυλάσσεται να εκφέρει απόψεις επί 

εξειδικευµένων και άλλων επιµέρους θεµάτων που θα προκύψουν ενδεχοµένως 

από τη µελέτη και το χειρισµό του κειµένου του προϋπολογισµού σε εύθετο χρόνο.  

 Αναµένεται πάντως ότι θα επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η παρακολούθηση και ο 

έλεγχος των κονδυλίων.  Όσον αφορά το γεγονός ότι η υλοποίηση του νέου 

συστήµατος βρίσκεται σε µεταβατική περίοδο και σύµφωνα µε τον Υπουργό 

Οικονοµικών αναµένεται να υπάρξουν κάποιες δυσκολίες και προβλήµατα, 

ειδικότερα όσον αφορά τα ζητήµατα συγκρισιµότητας του προϋπολογισµού του 

2004 µε τα αντίστοιχα µεγέθη του προϋπολογισµού του 2003 σε αριθµητικά 

στοιχεία, κρίνεται  σκόπιµο να σηµειωθεί ότι πράγµατι υφίστανται κάποιες 

δυσκολίες στη συγκριτική µελέτη του προϋπολογισµού του 2004 ειδικά εκεί που 

υπήρξε µετακίνηση ή συγχώνευση άρθρων.  Ο Υπουργός Οικονοµικών όµως είναι 

στη διάθεση της Βουλής ώστε οι οποιεσδήποτε απορίες ή αναγκαία επιπρόσθετα 

στοιχεία σύγκρισης να κατατίθενται στη Βουλή ευθύς µόλις αυτά ζητηθούν. 

 Η επιτροπή δηλώνει την ικανοποίησή της διότι πολλά από τα προβλήµατα 

κακοδιαχείρισης, υπερβάσεων, καταχρήσεων, επικαλύψεων και άλλα συναφή 

ζητήµατα διαφαίνεται ότι µε το νέο τρόπο παρουσίασης του προϋπολογισµού θα 

παρεµποδιστούν.  Οι δυνατότητες που προσφέρει το νέο σύστηµα που είναι η 
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ενίσχυση του δηµοσιονοµικού ελέγχου, η αναβάθµιση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών, η αύξηση της παραγωγικότητας, η έγκαιρη διευθυντική πληροφόρηση 

και συνεπακόλουθα η πιο αποτελεσµατική διοίκηση, η καλύτερη και πιο αξιόπιστη 

κοστολόγηση και η παροχή της σωστής πληροφόρησης στο σωστό χρόνο, στη 

σωστή µορφή και στο σωστό πρόσωπο και τέλος ο αποκλεισµός δυνατότητας 

υπερβάσεων, λόγω ασφαλιστικών δικλίδων που παρέχουν στο σύστηµα αυξηµένη 

ασφάλεια και προστασία είναι αξιοσηµείωτα και αναµένεται να συµβάλουν στην 

αναµόρφωση του δηµόσιου τοµέα και στην ορθολογιστικότερη δηµοσιονοµική 

διαχείριση µε πολλαπλά οφέλη που η επιτροπή κρίνει ότι θα διαφανούν στην 

πορεία. 

 Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι η σύµφωνα µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών προωθούµενη  δηµιουργία Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, κατόπιν ψήφισης σχετικής νοµοθεσίας από τη Βουλή, η οποία θα 

λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση των 

οικονοµικών δεδοµένων του κράτους, τη διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων 

αναφορικά µε την παραγωγικότητα και την εξαγωγή συµπερασµάτων για τη σωστή 

και αντικειµενική λήψη αποφάσεων που αφορούν τα δηµοσιονοµικά. Η επιτροπή 

επικροτεί τη δηµιουργία της Υπηρεσίας αυτής γιατί θεωρεί ότι η, µε κάθε τρόπο 

ενδυνάµωση των συστηµάτων και µηχανισµών διαχείρισης και ελέγχου κονδυλίων 

θα συµβάλει στην περαιτέρω δηµοσιονοµική εξυγίανση.   

 Συναφώς η επιτροπή στο σηµείο αυτό καλεί το Υπουργείο Οικονοµικών να εγκύψει 

στους όρους και προϋποθέσεις υποβολής αιτηµάτων, έγκρισης και παραχώρησης 

κονδυλίων που παραχωρούνται ως απευθείας χορηγίες σε συνδέσµους, 

οργανώσεις και άλλους αιτητές.  Από την κτηθείσα πείρα της η επιτροπή λόγω της 

εµπλοκής της στη διαδικασία αποδεσµεύσεων τέτοιων κονδυλίων, έχει διαπιστώσει 
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και το έχει ήδη διαµηνύσει τόσο στον Υπουργό Οικονοµικών, όσο και σε άλλους 

υπουργούς ότι οι διαδικασίες παρουσιάζουν προβλήµατα και ότι οι διαδικασίες και 

ορισµένες πρακτικές θα πρέπει να εξορθολογιστούν.  ∆ιαδικασίες που αφορούν για 

παράδειγµα την παραχώρηση οικονοµικής βοήθειας προς τα αθλητικά σωµατεία ή 

προς συνδέσµους αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας δεν παρουσιάζουν τη 

δέουσα διαφάνεια όσον αφορά τα κριτήρια παραχώρησης και ούτε είναι σαφές αν 

πράγµατι εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο τα σχετικά κονδύλια διατίθενται.    

 Καλείται συνεπώς το Υπουργείο Οικονοµικών να επανεξετάσει το ειδικό αυτό θέµα 

και να ενηµερώσει ανάλογα την επιτροπή για τις αποφάσεις της. 

 Τέλος, η επιτροπή δηλώνει ότι εάν στην πορεία διαπιστώσει οποιαδήποτε 

συγκεκριµένα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου συστήµατος του 

προϋπολογισµού θα ενηµερώσει τους αρµοδίους ώστε να καταβληθεί από κοινού 

προσπάθεια για επίλυσή τους. 

• Βαθµός υλοποίησης αναπτυξιακών έργων  

 Το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων, αναµένεται σύµφωνα µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών να αυξηθεί και να προσεγγίσει το 80% µε 85% το 2004. 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2004 ανέρχονται σε £360,9 εκατοµ. σε σύγκριση 

µε τις αναθεωρηµένες δαπάνες ύψους £278,1 εκατοµ. για το 2003.  

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, στον προϋπολογισµό του 2004 έχουν 

περιληφθεί µόνο εκείνα τα αναπτυξιακά έργα, τα οποία βρίσκονται ήδη σε 

προχωρηµένο στάδιο ετοιµασίας.  Για το λόγο αυτό, αναµένεται ότι θα υπάρξει 

υψηλότερος βαθµός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών που θα 

προσεγγίσει ή θα ξεπεράσει το 80% του προϋπολογισµού, ποσοστό αισθητά 

υψηλότερο σε σχέση µε τους βαθµούς υλοποίησης προηγούµενων ετών που 



 

 54

κυµαίνονταν µεταξύ 60% και 70%.  Οι αναπτυξιακές δαπάνες που θα 

πραγµατοποιηθούν θα είναι υψηλότερες κατά 15%.  Με τη συµπερίληψη στον 

ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό εκείνων µόνο των έργων, των οποίων τα 

κατασκευαστικά έργα θα αρχίζουν εντός του ιδίου έτους, η στρέβλωση .στη 

σύγκριση του εκάστοτε προτεινόµενου προϋπολογισµού µε τις αναθεωρηµένες 

δαπάνες του έτους θα περιοριστεί σηµαντικά.  Στόχος της κυβέρνησης σύµφωνα 

µε τον Υπουργό Οικονοµικών είναι η έµπρακτη αύξηση του βαθµού υλοποίησης 

των αναπτυξιακών δαπανών που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του 

2004.  Μεγαλύτερος βαθµός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών 

συνεπάγεται, πάντα σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, ολοκλήρωση 

περισσότερων από τα προϋπολογιζόµενα έργα υποδοµής µε θετικές επιπτώσεις 

στην αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας.  Συναφώς ο υπουργός ανέφερε ότι µε το 

νέο σύστηµα οικονοµικής και λογιστικής πληροφόρησης κάποιες αναπτυξιακές 

δαπάνες του 2003 θα περιληφθούν στον τακτικό αντί στον αναπτυξιακό 

προϋπολογισµό, µε αποτέλεσµα η πραγµατική αύξηση µε βάση το νέο 

προσδοκώµενο βαθµό υλοποίησης να ανέλθει στο 30% συγκριτικά µε το 2003.   

 Σχόλια 

 Ο στόχος που έχει τεθεί από τη νέα κυβέρνηση για επίτευξη βαθµού υλοποίησης 

των αναπτυξιακών δαπανών για το 2004 πέραν του 80% του προϋπολογισµού 

αποτελεί πράγµατι ένα φιλόδοξο στόχο.   

 Για την επιτροπή αποτέλεσε για σειρά ετών αντικείµενο έντονης κριτικής η  τακτική 

της µη συµπερίληψης στον προϋπολογισµό εκείνων µόνο των έργων, των οποίων 

η κατασκευή θα ήταν δυνατό να αρχίσει πράγµατι εντός του έτους στον 

προϋπολογισµό του οποίου είχαν συµπεριληφθεί τα σχετικά κονδύλια.  Για το λόγο 

αυτό εκφράζει τη µεγάλη της ικανοποίηση γιατί η νέα κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη 
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προς την επιταγή αυτή της Βουλής, έχει προχωρήσει στη συµπερίληψη στον 

προϋπολογισµό εκείνων των έργων, για τα οποία θεωρεί ότι υπάρχει η δέουσα 

προεργασία για έναρξη της κατασκευής τους. 

 Σηµειώνεται συναφώς ότι τα προηγούµενα χρόνια το ποσοστό υλοποίησης 

αναπτυξιακών έργων σε σχέση µε τους κατατεθέντες προϋπολογισµούς ήταν της 

τάξης του 68% για το 2002, του 70% για το 2001, του 69% για το 2000, του 70% 

για το 1999, του 68% για το 1998, του 62% για το 1997 και του 61% για το 1996.  

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι µε τις αναπτυξιακές δαπάνες που προβλέπονται για το 

2004 και που ανέρχονται σε £360,9 εκατοµ. σε σύγκριση µε αναθεωρηµένες 

δαπάνες ύψους £313,9 εκατοµ. για το 2003, δε θα υπάρξει απόκλιση από τον 

τεθέντα στόχο για αύξηση του βαθµού υλοποίησης του αναπτυξιακού 

προγράµµατος κατά ποσοστό που να υπερβαίνει το 10% (αύξησης),  µε την 

περίληψη στον προϋπολογισµό των αναπτυξιακών έργων που είναι έτοιµα για 

εκτέλεση.   

 Συναφείς είναι οι οδηγίες που δόθηκαν κατά τον καταρτισµό του προϋπολογισµού 

για το 2004 όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες των υπουργείων από τον 

Υπουργό Οικονοµικών µέσω του Γραφείου Προγραµµατισµού στις 10 Απριλίου 

2003, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην επιτροπή.  Με βάση τις οδηγίες αυτές, 

για τη βελτίωση του ποσοστού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών, οι 

προτεινόµενες πρόνοιες θα πρέπει να περιοριστούν µε βάση τη δυνατότητα 

υλοποίησής τους.  Συναφώς στις ίδιες οδηγίες τονίζεται επίσης η ανάγκη επίτευξης 

του στόχου µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και δίδονται οδηγίες για 

περίληψη στον προϋπολογισµό έργων ή σχεδίων που είναι ήδη εγκεκριµένα, για 

τον περιορισµό των νέων έργων σε εκείνα που είναι ήδη έτοιµα για εκτέλεση, 

δηλαδή υπάρχουν οι µελέτες σκοπιµότητας, είναι έτοιµα τα σχέδια, έχει καλυφθεί η 
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περιβαλλοντική πτυχή τους και είναι υψηλής προτεραιότητας και για τα οποία 

έχουν γίνει οι δέουσες απαλλοτριώσεις ή σύµφωνα µε δεσµευτικό πρόγραµµα 

αναµένεται να γίνουν µέσα στο 2004.  

 Η τακτική που ακολουθείτο τα προηγούµενα χρόνια  να συµπεριλαµβάνονται στους 

ετήσιους προϋπολογισµούς έργα για τα οποία τα κατασκευαστικά έργα δεν 

εκπρόκειτο να αρχίσουν εντός του ίδιου έτους, δεν είναι αποδεκτή από την 

επιτροπή όχι µόνο διότι µπορεί να εκληφθεί ότι εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιµότητες, 

αλλά και διότι ως θέµα αρχής η υλοποίηση του προϋπολογισµού κατά το 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστική προσέγγιση.  Η 

επιτροπή δεν αποδεχόταν τον ισχυρισµό ότι αν δεν περιλαµβάνετο από την αρχή 

ειδική πρόνοια για συγκεκριµένο έργο στον ετήσιο προϋπολογισµό, ακολούθως δεν 

ήταν δυνατό να προκηρυχθούν οι σχετικές προσφορές.  Η τακτική εκείνη δεν 

προσέδιδε τη σωστή εικόνα σε σχέση µε την αναπτυξιακή πολιτική της 

κυβέρνησης, δηµιουργούσε απατηλές εντυπώσεις και αλλοίωνε την πραγµατική 

εικόνα του προϋπολογισµού και των κυβερνητικών προθέσεων, γεγονός που 

δηµιουργούσε προβλήµατα όχι µόνο στην υλοποίηση των προϋπολογισµών, αλλά 

και όσον αφορά τη γενικότερη προσέγγιση της εκάστοτε ακολουθούµενης 

κυβερνητικής πολιτικής, η οποία αποτελούσε ουσιαστικά απλή εξαγγελία διαφόρων 

έργων. 

 Η ίδια η Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας στις ετήσιες της εκθέσεις είχε 

επισηµάνει ότι από ανάλυση των συγκεκριµένων κονδυλίων διαπιστωνόταν ότι 

εκτελείτο περίπου το 50% των νέων έργων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε 

κυρίως έργα του προηγούµενου προϋπολογισµού που δεν είχαν ολοκληρωθεί.  

Συναφώς εισηγείτο όπως στον προϋπολογισµό κάθε έτους γινόταν ειδική πρόνοια 

για ανεκτέλεστα έργα του προηγούµενου έτους, των οποίων η εκτέλεση 
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προβλεπόταν ότι θα ήταν εφικτή, και για την υιοθέτηση συστήµατος συνεχούς 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων του προϋπολογισµού κάθε έτους, 

παρατηρήσεις που σε τελευταία ανάλυση καταδεικνύουν ότι υπήρχε σοβαρό 

πρόβληµα σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό. 

 Στο µεταβατικό αυτό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγµή η υλοποίηση της 

απόφασης της κυβέρνησης για συµπερίληψη στον προϋπολογισµό εκείνων των 

έργων των οποίων πράγµατι η υλοποίηση θα προχωρήσει, η επιτροπή δεν έχει 

παρά να επισηµάνει ότι θα αναµένει και θα παρακολουθεί την όλη κατάσταση.  

Αναµένει επίσης ότι µε τον ακριβή προγραµµατισµό, τον κατάλληλο συντονισµό των 

εµπλεκοµένων κυβερνητικών υπηρεσιών θα αποφευχθούν οι καθυστερήσεις που 

παρατηρούνταν τα προηγούµενα χρόνια και µε τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τελικά 

ο ψηλός βαθµός υλοποίησης που έχει εξαγγελθεί.  Ενδεχόµενη απόκλιση από τις 

κυβερνητικές προβλέψεις ειδικότερα σε σχέση µε τη µη εκτέλεση συγκεκριµένων 

έργων που έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισµό θα πρέπει να δικαιολογείται και 

η επιτροπή σε εύθετο χρόνο θα ζητά τη συγκεκριµενοποίηση των λόγων 

ενδεχόµενης απόκλισης σε συνάρτηση µε τους λόγους της καθυστέρησης, εφόσον 

το κρίνει σκόπιµο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

• Σηµαντικά κεφάλαια του προϋπολογισµού του 2004  

1. Γεωργία   

Για το έτος 2004 προνοούνται τακτικές δαπάνες ύψους £129,6 εκατοµ., ποσό 

που αντιστοιχεί στο 6,5% του κρατικού προϋπολογισµού, σε σύγκριση µε 

£104,4 εκατοµ. του εγκεκριµένου προϋπολογισµού για το 2003, 

παρουσιάζεται δηλαδή µια αύξηση της τάξης του 24,1%. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες προϋπολογίζονται στα £48,7 εκατοµ. έναντι £48,0 

το 2003 (αύξηση 1,4%). 

Οι αυξήσεις των τακτικών δαπανών οφείλονται στην ανακατάταξη άρθρων 

και τη µεταφορά τους από τον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως στον Τακτικό 

Προϋπολογισµό λόγω της διαφοροποίησης της δοµής του προϋπολογισµού.  

Με το σύστηµα αυτό χάνεται η βάση σύγκρισης µε τα προηγούµενα χρόνια 

και παρατηρείται κάποια διόγκωση τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα. 

Το έτος 2004 είναι το πρώτο έτος εφαρµογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

στην Κύπρο, γεγονός που αντανακλάται στον προϋπολογισµό.  Πέραν των 

επιδοτήσεων που θα καταβληθούν από τους προϋπολογισµούς της ΕΕ, θα 

καταβληθούν στους αγρότες σηµαντικές ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, 

ούτως ώστε να αναβαθµιστεί το µειωµένο ποσοστό που εγκρίθηκε για τις 

νεοεισερχόµενες στην ΕΕ χώρες και να µη µειωθεί το εισόδηµα των 

παραγωγών. 

Οι δύο βασικές πολιτικές που θα εφαρµοστούν είναι οι ακόλουθες: 

α. τα µέτρα στήριξης των παραγωγών, όπως θα εφαρµόζονται µε βάση την εναρµόνιση 

µε το κοινοτικό κεκτηµένο και 

β. τα µέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, το οποίο θα 
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συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και 

Εγγυήσεων. 

Παράλληλα, θα συνεχιστεί, εκεί όπου επιβάλλεται, µέχρι πλήρους 

κατάργησής τους, η εφαρµογή των υφιστάµενων µέτρων στήριξης και 

σχεδίων ανάπτυξης. 

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια και για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη 

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που θα συµπληρώνουν τις εθνικές 

δαπάνες, θα ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για τη λειτουργία όλων των 

κοινοτικών διαδικασιών, παράλληλα µε τις κυβερνητικές διαδικασίες. 

Πιο συγκεκριµένα, τα κυριότερα µέτρα που θα εφαρµοστούν θα είναι η 

παροχή ενισχύσεων για τη βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών, η 

βελτίωση της αποδοτικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η εκπαίδευση 

των παραγωγών, η εφαρµογή σηµαντικών αγροπεριβαλλοντικών µέτρων 

µέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, η ορθολογιστική χρήση του νερού, 

η προστασία φυτών κ.λπ. 

Σχόλια 

Η ένταξη στην ΕΕ διαφοροποιεί τους τρόπους στήριξης του τοµέα που 

παραδοσιακά γίνονταν µε τη µέθοδο της επιδότησης των τιµών και άλλες 

ενισχύσεις µέσα από εθνικούς πόρους.  Ο τοµέας προς το παρόν συνεχίζει 

να τυγχάνει στήριξης µε τον ίδιο τρόπο ή µέσω επιδότησης των επιτοκίων για 

δάνεια που αφορούν επενδύσεις σε διάφορους τοµείς της φυτικής 

παραγωγής και εφαρµογής τεχνολογίας στους τοµείς αυτούς ή µε κάλυψη 

επιχορηγήσεων για διάφορα σχέδια. 

Στην παρούσα φάση, η µεγάλη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση και για τον 

τοµέα είναι η πρόσβαση στα κοινοτικά κονδύλια µέσω των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής.  Η επιτροπή πολύ έγκαιρα είχε επισηµάνει 
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την αδήριτη αυτή ανάγκη, ήδη στην έκθεσή της για τον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2002 είχε κάµει ειδική αναφορά στην ανάγκη 

προσαρµογής των µηχανισµών, ώστε να γίνει έγκαιρα η απορρόφηση 

κοινοτικών πόρων.  Λόγω της µη έγκαιρης καθίδρυσης και λειτουργίας του 

Οργανισµού Αγροτικών Πληρωµών η Κύπρος ενδέχεται να απολέσει 

κοινοτικούς πόρους, αφού είναι η µόνη χώρα που δεν έχει προχωρήσει 

έγκαιρα στις δέουσες διαδικασίες.  Παρά ταύτα, ο αρµόδιος υπουργός έδωσε 

στην επιτροπή δηµόσια διαβεβαίωση ότι µέχρι το Φεβρουάριο του 2004 θα 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε ο οργανισµός να διαπιστευθεί στην ΕΕ. 

Όσον αφορά την έµµεση στήριξη του τοµέα, η επιτροπή σηµειώνει µε 

ικανοποίηση το “Ειδικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη” (2004-2006), το 

οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Προσανατολισµού και Εγγυήσεων.   

Περαιτέρω η επιτροπή σηµειώνει την ικανοποίηση του αιτήµατος των 

αγροτών για χρήση γεωργικού πετρελαίου σε µειωµένη τιµή και την οριστική 

ρύθµιση της παροχής χρωµατισµένου πετρελαίου εντός του 2003 µε την 

ψήφιση σχετικής νοµοθεσίας, η οποία ρυθµίζει το όλο σύστηµα.  Θα πρέπει 

να σηµειωθεί ότι το θέµα της χρήσης χρωµατισµένου πετρελαίου σε µειωµένη 

τιµή από τους αγρότες, πάντα στα πλαίσια του κοινοτικού κεκτηµένου, είχε 

αρχικά τεθεί από την ίδια τη Βουλή προς την προηγούµενη κυβέρνηση και ότι 

τελικά το όλο σύστηµα θεσµοθετήθηκε και εφαρµόσθηκε µε την υποστήριξη 

των επηρεαζόµενων αγροτών από την ίδια τη Βουλή.   

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί επίσης µε ικανοποίηση η εφαρµογή µέσα στο 

2003 του ειδικού καθεστώτος των αγροτών σε σχέση µε την επιστροφή του 

καταβληθέντος ΦΠΑ για γεωργικά χρειώδη και για οτιδήποτε σχετίζεται µε τη 
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γεωργική παραγωγή και µε την εφαρµογή συγκεκριµένου σχεδίου δράσης και 

την ενηµέρωση και διαφώτιση των αγροτικών οργανώσεων και άλλων 

φορέων αναφορικά µε αυτό. 

 Περιβάλλον  

Η επιτροπή προσδίδει πρωταρχική σηµασία στον τοµέα του περιβάλλοντος 

που αποτελεί βασικό τοµέα τόσο στην όλη διαδικασία εναρµόνισης µε το 

ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αλλά και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ζωής. 

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, µεγάλο µέρος της περιβαλλοντικής 

πολιτικής δε συνεπάγεται αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά τη δηµιουργία όλων 

εκείνων των προϋποθέσεων που απαιτούνται για αποτελεσµατική 

διαµόρφωση και εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και αποδοτική 

εφαρµογή των σχετικών νοµοθεσιών. 

Ειδικότερα στο νοµοθετικό τοµέα, ύστερα από τη θέσπιση των βασικών 

νοµοθετηµάτων (προστασία των νερών και της ατµόσφαιρας, διαχείριση των αποβλήτων, 

προστασία της φύσης) η εργασία επικεντρώνεται σε ετοιµασία νέων 

νοµοθετηµάτων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, την 

εκτίµηση των επιπτώσεων από σχέδια και προγράµµατα και για 

περιβαλλοντική ευθύνη, τα οποία θα υποβληθούν για έγκριση µέσα στο 

2004. 

Στον οργανωτικό τοµέα, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ενισχύεται µε µόνιµο 

προσωπικό, ενώ για τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες προτείνεται η περαιτέρω 

ενίσχυσή της µε έκτακτες θέσεις.  Μέσα στο 2004, η υπηρεσία θα έχει είκοσι 

οκτώ υπαλλήλους, σε σύγκριση µε επτά πριν από δύο µόλις χρόνια.  

Μεσοµακροπρόθεσµα, θα προωθηθεί η ουσιαστική αναδόµηση και 

ενδυνάµωση του όλου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ώστε να 
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µπορέσει να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις υποχρεώσεις από την ένταξη 

στην ΕΕ.  Για το θέµα αναµένονται αποφάσεις αµέσως µετά την υποβολή, το 

Μάρτιο του 2004, των εισηγήσεων ειδικού συµβούλου της κυβέρνησης. 

Στον τοµέα της εφαρµογής, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί µέσα στο 2004 στους 

τοµείς της διαχείρισης των αποβλήτων, της προστασίας περιοχών µε 

ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία και των αποχετευτικών της υπαίθρου.  Η 

κατάστρωση ολοκληρωµένης στρατηγικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων έχει, ήδη, ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί για έγκριση στο 

Υπουργικό Συµβούλιο πριν το τέλος του χρόνου.  Σηµαντικές πρόνοιες για 

υλοποίηση ορισµένων βασικών συστατικών της µερών, ιδιαίτερα σε σχέση µε 

τους χώρους ταφής αποβλήτων, έχουν περιληφθεί στις προτάσεις για τον 

προϋπολογισµό, στα κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών.  Για τη φύση, 

περιλαµβάνονται πιστώσεις για την ετοιµασία διαχειριστικών σχεδίων για 

περιοχές που θα επιδιωχθεί να ενταχθούν στο ∆ίκτυο “Φύση 2000” της ΕΕ.  

Πριν το τέλος του 2003, θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο πρόταση 

για οριστικοποίηση του πλαισίου διαχείρισης του Ακάµα, ενώ µέσα στο 2004 

θα ολοκληρωθούν τα σχέδια και µελέτες για τα αποχετευτικά και τους 

σταθµούς επεξεργασίας των µεγάλων κοινοτήτων της υπαίθρου. 

Όσον αφορά άλλους τοµείς, σηµειώνεται ότι προϋπολογίζεται αύξηση των 

χορηγιών προς τους περιβαλλοντικούς συνδέσµους και των κονδυλιών για 

την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών και τα προγράµµατα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

Σηµαντικές επίσης δαπάνες προβλέπονται στα πλαίσια του Προγράµµατος 

“Life” της ΕΕ για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ορισµένων ειδικών 

κατηγοριών αποβλήτων, όπως τα ηλεκτρονικά, καθώς και τη διαχείριση του 
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θορύβου. 

Παράλληλα, ουσιαστικές δαπάνες προβλέπονται σε διάφορα άλλα κονδύλια 

του υπουργείου, όπως για τη βιολογική γεωργία, τα υπολείµµατα γεωργικών 

φαρµάκων, την ευηµερία των ζώων, την προστασία των δασών από την 

ατµοσφαιρική ρύπανση και τις πυρκαγιές, την επαναφορά υποβαθµισµένου 

περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εθνικών δασικών πάρκων και άλλα. 

Σηµαντικά κονδύλια, τέλος, για το περιβάλλον περιλαµβάνονται και στις 

προτάσεις άλλων υπουργείων, όπως για την ενεργειακή διαχείριση και την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

Σχόλια 

Η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να σχολιάσει ότι στα πλαίσια της συζήτησης 

του προϋπολογισµού για το 2002 η επιτροπή είχε ζητήσει: 

1. Τη συγκέντρωση των διάσπαρτων για το περιβάλλον κονδυλίων σε άλλα 

υπουργεία, αποκλειστικά υπό την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, έτσι που η 

αρµόδια υπηρεσία να αποκτήσει ουσιαστική και όχι συντονιστική 

αρµοδιότητα. 

2. Τη δηµιουργία ανεξάρτητης αρχής για το περιβάλλον.  

Περαιτέρω, κατά την εξέταση του προϋπολογισµού του 2003, η επιτροπή είχε 

επικροτήσει τη ληφθείσα τότε απόφαση για ενοποίηση των διάσπαρτων 

κονδυλίων για το περιβάλλον κάτω από ένα κεφάλαιο, ενοποίηση που 

αποτελούσε αναγκαιότητα για σκοπούς καλύτερου ελέγχου και συντονισµού.   

Υπό το φως των πιο πάνω, παρατηρείται όµως ότι κονδύλια για το 

περιβάλλον εξακολουθούν να βρίσκονται διάσπαρτα στις πρόνοιες διάφορων 

υπουργείων, γεγονός που δε συµβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των 

θεµάτων του περιβάλλοντος. 
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Περαιτέρω, η επιτροπή δηλώνει ότι εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι αναγκαία 

η σύσταση ενιαίας αρχής για το περιβάλλον, µε στόχο την αναδόµηση του 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης και την προώθηση επίλυσης 

χρόνιων περιβαλλοντικών προβληµάτων, όπως και των απαιτήσεων που 

προκύπτουν από την ένταξη στην ΕΕ και δηλώνει ότι αναµένει τις τελικές 

αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, θα 

ληφθούν, αφού υποβληθούν οι εισηγήσεις ειδικού για το θέµα συµβούλου της 

κυβέρνησης. 

2. Παιδεία  

Στον προϋπολογισµό για το 2004 περιλαµβάνονται προτάσεις £318 εκατοµ. 

περίπου για τακτικές δαπάνες (δηλαδή το 16% επί του συνόλου των αντίστοιχων 

δηµοσίων) και £43 εκατοµ. περίπου για αναπτυξιακές δαπάνες (δηλαδή το 12,2% 

επί του συνόλου των αντίστοιχων δηµοσίων).  Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, 

ο όγκος των τακτικών δαπανών αφορά κυρίως το µισθολόγιο των 

εκπαιδευτικών, ενώ µεγάλο µέρος των αναπτυξιακών προγραµµάτων του 

υπουργείου θα καλυφθεί µε δανεισµό και συνεπώς οι ανάγκες γι’ αυτά τα 

προγράµµατα δεν είναι εκπεφρασµένες στις πρόνοιες του προϋπολογισµού 

ή περιλαµβάνονται µόνο µε ονοµαστικό ποσό (π.χ. δαπάνες που θα γίνουν για 

περαιτέρω προώθηση της πληροφορικής στα σχολεία) όπως και άλλες για κτιριακή 

υποδοµή.  Κονδύλια που προηγούµενα περιλαµβάνονταν στον 

προϋπολογισµό έχουν τώρα µεταφερθεί στις τακτικές δαπάνες του Γενικού 

Λογιστηρίου (π.χ. για τοκοχρεολύσια δανείων που έχουν συναφθεί από τις σχολικές 

εφορείες για διάφορα έργα).  Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, υπάρχουν 

ευρύτερες αλλαγές στη δοµή του προϋπολογισµού και, ως εκ τούτου, 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη σύγκριση δαπανών µε προηγούµενα 
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χρόνια19.  Οι βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση 

στους τοµείς της παιδείας και του πολιτισµού είναι οι ακόλουθες: 

α. Η διοικητική αναδόµηση του υπουργείου και η ορθολογιστική διεύθυνση του 

προσωπικού. 

β. Η δηµιουργία δοµών/φορέων για σχεδιασµό και διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, 

καθώς και για προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης.   

γ. Η αντιµετώπιση της σχολικής αποτυχίας (µε τη σταδιακή µείωση του αριθµού 

µαθητών κατά τάξη και την πιλοτική εισαγωγή των ζωνών εκπαιδευτικής 

προτεραιότητας). 

δ. Η θεσµοθέτηση της προδηµοτικής εκπαίδευσης και η ένταξη του τελευταίου έτους πριν 

από την εισδοχή στο δηµοτικό σχολείο στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 

ε. Η διεύρυνση της βάσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, προκειµένου η πλειοψηφία 

των Κυπρίων φοιτητών να σπουδάζει στην Κύπρο. 

στ. Η επέκταση της εφαρµογής νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

ζ. Η δηµιουργία νέων πολιτιστικών δοµών και έργων πολιτιστικής υποδοµής.  Η 

προώθηση των προγραµµάτων κτιριακής υποδοµής και πληροφορικής στην 

εκπαίδευση βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης.  

Επιπλέον, έχουν ήδη γίνει ενέργειες για συγχρηµατοδότηση µε κονδύλια της ΕΕ 

τοµέων που αφορούν την προώθηση και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και της διά βίου µάθησης. 

Σχόλια 

Αποτελεί πάγια και δεδηλωµένη θέση της επιτροπής ότι η παιδεία είναι και 

πρέπει να αναγνωρίζεται ως εθνική επένδυση. 

Οι αδυναµίες του εκπαιδευτικού συστήµατος της Κύπρου είναι γνωστές και το 
                                            

19  Επισυνάπτεται παράρτηµα µε τις δαπάνες για την παιδεία για τα έτη 2002, 2003, 2004 - Στοιχεία 
Υπουργείου Οικονοµικών (επιστολή ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου 2003). 
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γεγονός ότι αυτό χρήζει τοµών και µεταρρυθµίσεων, ώστε να µπορεί να 

συµβαδίζει µε τα αντίστοιχα συστήµατα στον ευρωπαϊκό χώρο, στη βάση της 

διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας, δεν αµφισβητείται πλέον από κανένα.   

Η επιτροπή πιστεύει ότι το υπόβαθρο επί του οποίου το εκπαιδευτικό 

σύστηµα βασίσθηκε εδώ και δεκαετίες και το οποίο εν πολλοίς ελάχιστα έχει 

διαφοροποιηθεί, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του.  Καλεί συναφώς την 

κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες προώθησης θεµελιώδους 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης στη 

βάση σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία έχει ληφθεί για τη µετάκληση 

ακαδηµαϊκών µε σκοπό την υποβολή σχετικών εισηγήσεων προς την 

κυβέρνηση.  Η επιτροπή κρίνει το εκπαιδευτικό σύστηµα ανέτοιµο να 

αντιµετωπίσει µε επιτυχία τις προκλήσεις που δηµιουργούνται µέσα στο 

ευρωπαϊκό περιβάλλον που εισέρχεται η Κύπρος µε την ένταξή της στην ΕΕ 

και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει ως συνέπεια η Κύπρος να παραµείνει 

ουραγός στην παρακολούθηση των ακαδηµαϊκών και τεχνολογικών 

επιτευγµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος και να καταστεί αδύνατο να 

καλύψει την απόσταση και να προσεγγίσει τα επίπεδα των εταίρων της στην 

ΕΕ. 

Η επιτροπή στο σηµείο αυτό εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη λήψη 

απόφασης για θεσµοθέτηση της προδηµοτικής εκπαίδευσης και την ένταξη 

του τελευταίου έτους πριν από την εισδοχή στο δηµοτικό σχολείο στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

  Πολιτισµός 

Στον πολιτιστικό τοµέα το υπουργείο επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη 
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δηµιουργία συνθηκών µεγιστοποίησης των πνευµατικών και δηµιουργικών 

ικανοτήτων του ατόµου, των οργανωµένων οµάδων και του συνόλου και 

ταυτόχρονα στην παροχή δυνατοτήτων σ’ ολόκληρο το λαό για πολιτιστική 

συµµετοχή και για “ποιότητα ζωής”.  Προβλέπεται συναφώς η οικονοµική 

ενίσχυση και επιχορήγηση των πολιτιστικών φορέων, η ενίσχυση της 

πολιτιστικής ανάπτυξης της υπαίθρου και η προβολή της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Οι βασικές πτυχές της πολιτιστικής πολιτικής του υπουργείου που 

αντανακλώνται στις πρόνοιες του προϋπολογισµού αφορούν: 

α. Έργα υποδοµής τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο µε την ανέγερση Κρατικής 

Πινακοθήκης και Μεγάρου Πολιτισµού, το οποίο θα στεγάσει το κέντρο µουσικής και 

την κρατική βιβλιοθήκη, ενώ έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για µετατροπή του “Παλλάς” 

σε αίθουσα µουσικών, χορευτικών, κινηµατογραφικών και άλλων εκδηλώσεων και για 

το κτίριο ΣΠΕΛ για προσωρινή στέγαση µέρους της κυπριακής βιβλιοθήκης, τη 

δηµιουργία αποθηκών για έργα τέχνης και εκθεσιακό χώρο. 

β. Ενδυνάµωση του συστήµατος πληροφόρησης µε την ολοκλήρωση εντός του 2004 της 

δηµιουργίας της κύριας πύλης πολιτιστικής πληροφορίας, µέσω της οποίας θα 

προβάλλεται στο διαδίκτυο ο πολιτισµός της Κύπρου και σύνδεση µεγάλου αριθµού 

βιβλιοθηκών της Κύπρου µε το αντίστοιχο ελληνικό δίκτυο. 

γ. Ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας µε διάφορα µέτρα και θεσµούς 

περιλαµβανοµένου σχεδίου επιχορήγησης και στήριξής της. 

δ. Αξιοποίηση των πολιτιστικών προγραµµάτων της ΕΕ.  Ήδη η Κύπρος µετέχει στο 

πρόγραµµα “Culture 2000”, το δε υπουργείο είναι το πολιτιστικό σηµείο επαφής του 

προγράµµατος για την Κύπρο.  Σηµειώνεται επίσης η προώθηση συνεργασίας µε την 

Ελλάδα και ιδιαίτερα για το 2004 (έτος του “Αθήνα 2004”) στα πλαίσια της πολιτιστικής 

ολυµπιάδας.  

ε. Κρατική χορηγία προς το Θεατρικό Οργανισµό Κύπρου (ΘΟΚ) και ενισχυµένες 
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πιστώσεις για άλλες δραστηριότητες προώθησης της θεατρικής κίνησης, όπως είναι το 

σχολικό θέατρο, θεατρικό συµπόσιο και άλλες εκδηλώσεις. 

 Όσον αφορά τον αθλητισµό, πέραν των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, το 

υπουργείο ενθαρρύνει σχέδιο δράσης για ενίσχυση της σωµατικής υγείας 

των µελλοντικών πολιτών στα πλαίσια της ενίσχυσης του αθλητισµού και της 

υγιούς διαβίωσης, οι δε πιστώσεις για τον αθλητισµό καλύπτουν χορηγία 

προς τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) και την Κυπριακή 

Ολυµπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) για έργα υποδοµής και για το σχολικό 

αθλητισµό.   

Σχόλια  

Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, πέραν των 

λειτουργικών και άλλων τακτικών δαπανών, προϋπολογίζονται σε £7,3 

εκατοµ. για το 2004, έναντι £7,1 εκατοµ. για το 2003.  Πέραν των πιο πάνω, 

προϋπολογίζεται κονδύλι για χορηγία προς το ΘΟΚ ύψους £3.380.000 για το 

2004 σε σύγκριση µε £3.400.000 για το 2003 µέσω του οποίου προωθείται η 

θεατρική παιδεία. 

Η επιτροπή, συνεπής προς προηγούµενές της αναφορές για το θέµα της 

πολιτιστικής ανάπτυξης, δηλώνει ότι η πολιτική ανάπτυξης του τοµέα 

χρειάζεται ουσιαστική ενδυνάµωση µε πρόνοιες για δηµιουργία σύγχρονης 

υποδοµής για ανάπτυξη του πολιτιστικού τοµέα τόσο σε εθνικό όσο και 

περιφερειακό επίπεδο.  Στο κεφάλαιο “Πολιτισµός” θα πρέπει να αποδοθεί 

ιδιαίτερη σηµασία, στη βάση των εξαγγελιών της κυβέρνησης.  Συναφώς 

παρατηρείται ότι προϋπολογισθέντα κονδύλια, εν πολλοίς, ανακατανέµονται 

στα ίδια έργα και για τους ίδιους σκοπούς.  Εν πάση περιπτώσει, χαιρετίζεται 

η εξαγγελία του αρµόδιου υπουργού για ανέγερση Κρατικής Πινακοθήκης και 



 

 69

Μεγάρου Πολιτισµού που θα στεγάσει το Κέντρο Μουσικής και την Κρατική 

Βιβλιοθήκη, καθώς και για επανατοποθέτηση της πολιτιστικής εκδήλωσης 

“Κύπρια” πάνω σε νέα βάση, ώστε να υπάρξει αποκέντρωση, ταυτόχρονα δε 

και ενθάρρυνση των Κυπρίων δηµιουργών.  Καλείται όµως η κυβέρνηση να 

προχωρήσει σε κατάρτιση συγκεκριµένου ειδικού µεσοπρόθεσµου και 

µακροπρόθεσµου προγράµµατος ανάπτυξης για τον πολιτιστικό τοµέα και να 

ενηµερώσει σύντοµα τη Βουλή για τις προθέσεις της. 

3. Υγεία  

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας για το 2004 έχει ως στόχο την 

αναβάθµιση της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης που προσφέρεται τόσο 

από τις κρατικές υπηρεσίες όσο και µέσω αγοράς υπηρεσιών από τον 

ιδιωτικό τοµέα.  Το ποσό των £218.644.386, που είναι ο συνολικός 

προϋπολογισµός της διοίκησης του υπουργείου και των τµηµάτων του, ποσό 

το οποίο αθροίστηκε µε το νέο τρόπο ετοιµασίας του προϋπολογισµού (όπου 

περιλαµβάνονται κονδύλια που στα προηγούµενα έτη βρίσκονταν κάτω από άλλα τµήµατα), 

δεν παρουσιάζει µεγάλη αύξηση από το µέχρι σήµερα αναθεωρηµένο του 

2003 (αναθεωρηµένος £198.580.195 - αρχικός £173.807.545).  Παρ’ όλα αυτά, 

στοχεύει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το υπουργείο για την 

επόµενη χρονιά και τους οποίους άρχισε να υλοποιεί από το έτος 2003, εξ ου 

και ο αυξηµένος µέχρι σήµερα αναθεωρηµένος προϋπολογισµός του 2003.  

Κατά τη διάρκεια του 2003, είχαν προκύψει γεγονότα, τα οποία ανάγκασαν το 

Υπουργείο Υγείας να ζητήσει αυξηµένο συµπληρωµατικό προϋπολογισµό, 

για να αντιµετωπίσει τις νέες καταστάσεις που δηµιουργήθηκαν.  Η 

τροποποίηση της νοµοθεσίας που διέπει τα τέλη των ιατρικών ιδρυµάτων και 

υπηρεσιών και η εφαρµογή των νέων εισοδηµατικών κριτηρίων για τους 
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δικαιούχους ασθενείς, αύξησε τον αριθµό των δικαιούχων δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης κατά 15% µε όλα τα συνεπακόλουθα.  

Περαιτέρω, η απόφαση της κυβέρνησης για παροχή ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης στους Τουρκοκυπρίους επηρέασε τον προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Υγείας, δεδοµένου ότι ο αριθµός των Τουρκοκυπρίων ασθενών 

που επισκέφθηκαν τα κρατικά νοσηλευτήρια αυξήθηκε από 200 άτοµα τον 

Απρίλιο του 2003 σε 1100 το Σεπτέµβριο του 2003. 

Υπό το φως των πιο πάνω, ο προϋπολογισµός του 2004, σε σύγκριση µε το 

µέχρι σήµερα αναθεωρηµένο προϋπολογισµό του 2003, παρουσιάζει 

πραγµατική αύξηση της τάξης του 2% περίπου, αφού σ’ αυτό έχουν 

ενσωµατωθεί τόσο τα νέα δεδοµένα όσο και η πολιτική της νέας κυβέρνησης, 

η οποία έχει αρχίσει να εφαρµόζεται από το 2003 και έχει περιληφθεί στους 

αναθεωρηµένους προϋπολογισµούς20.   

Σχόλια 

Η αναµόρφωση του τοµέα της δηµόσιας υγείας αναµένεται µέσα από την 

εφαρµογή των προνοιών του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), το οποίο 

θεσµοθετήθηκε από τις 19 Απριλίου 200021.   

∆εδοµένου ότι η ευθύνη για εφαρµογή του σχεδίου έχει πλέον ανατεθεί στον 

Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) που είναι ηµικρατικός οργανισµός και 

λειτουργεί στη βάση διοικητικού συµβουλίου, η επιτροπή δηλώνει ότι από δω 

και πέρα θα ασκεί τον έλεγχό της επί των αποφάσεων του οργανισµού αυτού, 

ο οποίος εν πάση περιπτώσει καλείται να επισπεύσει όλες τις διαδικασίες που 
                                            

20  Επισυνάπτεται πίνακας µε τις δαπάνες για την υγεία για τα έτη 2002, 2003, 2004 - Στοιχεία 
Υπουργείου Οικονοµικών (επιστολή ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου 2003). 

21  Προτεινόµενες πιστώσεις για το 2004 (£400.000) για τις ανάγκες προώθησης του ΓΕΣΥ, σε σχέση µε 
£400.000 για το 2003. 
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απαιτούνται για την πλήρη εισαγωγή του ΓΕΣΥ, οι οποίες έχουν καθυστερήσει 

απαράδεκτα.  Η εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου αναµένεται να αναβαθµίσει 

την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών µε το συγκερασµό των υπηρεσιών του 

κρατικού και ιδιωτικού τοµέα και την καθολικότητα που θα προσφέρει όσον 

αφορά την κάλυψη και την ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών, η οποία 

σήµερα κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε το καταβλητέο κόστος.   

Αναφορικά µε ειδικότερα θέµατα, η επιτροπή επισύρει την προσοχή της 

κυβέρνησης στο πολυσυζητηµένο θέµα των δαπανών που γίνονται για 

σκοπούς αγοράς φαρµάκων, για το οποίο προϋπολογίζεται κονδύλι ύψους 

£35.064.958 για το 2004, σε σύγκριση µε £38.023.330 (αναθεωρηµένες δαπάνες) 

για το 2003, και στην καθίδρυση πιο αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου 

της διάθεσης των  φαρµάκων.  Συναφώς, η επιτροπή αναφέρει ότι απαιτείται 

η πλήρης µηχανογράφηση του συστήµατος διάθεσης φαρµάκων, έτσι που να 

επιτυγχάνεται ο αναγκαίος έλεγχος και ο σωστός προγραµµατισµός και καλεί 

την κυβέρνηση να εγκύψει στο ζήτηµα αυτό, λαµβάνοντας τις δέουσες 

αποφάσεις, αφού το θέµα έχει πολλές φορές µέχρι σήµερα συζητηθεί, χωρίς 

να έχει παρατηρηθεί πρόοδος. 

Όσον αφορά το θέµα της επαναδιαπραγµάτευσης του καθεστώτος 

συνεργασίας της κυβέρνησης µε το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας 

Κύπρου, θέµα που απασχολεί την επιτροπή τα τελευταία χρόνια, υπό το φως 

της ενηµέρωσης που έγινε, σύµφωνα µε την οποία έχει ετοιµασθεί προσχέδιο 

νέας συµφωνίας για αγορά υπηρεσιών από το κέντρο αυτό, το οποίο τυγχάνει 

νοµοτεχνικής επεξεργασίας από τη Νοµική Υπηρεσία, η επιτροπή δηλώνει ότι 

θα αναµένει το αποτέλεσµα της επαναδιαπραγµάτευσης βάσει του περί 

Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµου και θα επανέλθει σε εύθετο χρόνο. 
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4. Κοινωνικές Παροχές 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για το 2004 ανέρχεται σε £242,8 εκατοµ. σε σύγκριση µε £241 εκατοµ. το 

2003.  Οι τακτικές δαπάνες σηµείωσαν µηδαµινή αύξηση αφού παρέµειναν 

στα £234,3 εκατοµ. σε σύγκριση µε £234, 2 τον προηγούµενο χρόνο.  Από 

την άλλη οι αναπτυξιακές δαπάνες αυξήθηκαν κατά £1,7 εκατοµ. ή 26% 

περίπου φθάνοντας τα £8,5 εκατοµ.  Οι κυριότερες αυξήσεις αφορούν 

παροχές και σχέδια για ευάλωτες οµάδες όπως οι λήπτες δηµόσιου 

βοηθήµατος, τα άτοµα µε αναπηρίες και οι συνταξιούχοι. 

Οι στόχοι, τα σχέδια και προγράµµατα που περιλαµβάνονται στον 

προϋπολογισµό του 2004 εντάσσονται και συνάδουν µε το “Στρατηγικό 

Πρόγραµµα 2003-2007” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και εξαγγέλθηκε 

από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Το πρόγραµµα 

στοχεύει σε µια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, µε κύριους άξονες την 

κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωµάτωση22. 

 Σχόλια 

Η ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίων βοηθηµάτων και υπηρεσιών 

διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για κάθε πολίτη.  Η επιτροπή 

είναι ενήµερη ότι από τον Ιούλιο του 2002 το ανώτατο ποσό των βασικών 

αναγκών είναι £175 το µήνα για το λήπτη £87,50 για κάθε εξαρτώµενό του 

άνω των δεκατεσσάρων ετών και £52,50 για κάθε εξαρτώµενό του κάτω των 

δεκατεσσάρων ετών.  Στα ποσά αυτά προστίθενται διάφορα άλλα επιδόµατα 
                                            

22  Αναλυτική κατάσταση  κοινωνικών παροχών για τα έτη 2000 έως 2004 επισυνάπτονται ως Παράρτηµα 
Β΄.  Στοιχεία Υπουργείου Οικονοµικών (επιστολή 20 Νοεµβρίου 2003). 
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για ειδικές ανάγκες όπως ενοίκιο, δίαιτα, φροντίδα, µεταφορικά, προσωπικά 

µικροέξοδα κ.λπ. 

Στα πλαίσια της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, η επιτροπή τονίζει την 

ανάγκη εκσυγχρονισµού της σχετικής νοµοθεσίας ώστε να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες τάσεις και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για κοινωνική 

ενσωµάτωση, ανάγκη, η οποία αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση, η οποία 

καλείται γι’ αυτό να προωθήσει το ταχύτερο την κατάθεση σχετικού 

νοµοσχεδίου στη Βουλή.  Οι βελτιώσεις που προωθούνται και που αφορούν 

διασαφήνιση όρων και εννοιών και εισαγωγή προνοιών που να αναβαθµίζουν 

το είδος, την έκταση και το ύψος των παροχών, βρίσκουν απόλυτα σύµφωνη 

την επιτροπή, αφού µε αυτές, όπως σχετικά έχει δηλωθεί, επιδιώκεται η 

διασφάλιση στους δικαιούχους αξιοπρεπούς διαβίωσης τέτοιας που να 

ανταποκρίνεται στο βιοτικό επίπεδο της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας, 

αφετέρου δε στην ενθάρρυνση της απεξάρτησης από τις δηµόσιες παροχές 

προσφέροντας κίνητρα για επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

Η επιτροπή θα παρακολουθεί το θέµα αυτό και αναµένει ότι εντός του 2004 θα 

υπάρξουν εξελίξεις που θα αναπροσαρµόσουν το όλο σύστηµα παροχής 

δηµόσιων βοηθηµάτων στη βάση των πραγµατικών αναγκών και των 

σύγχρονων κοινωνικών αντιλήψεων. 

Τέλος η επιτροπή σηµειώνει την εξαγγελθείσα πολιτική σε σχέση µε την 

αγορά εργασίας, η οποία, σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, θα είναι 

περιοριστική σε σχέση µε τους αλλοδαπούς εργάτες και καλεί την κυβέρνηση 

να λάβει στον καθορισµό της πολιτικής της υπόψη τα νέα δεδοµένα που θα 

δηµιουργηθούν µετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.  Για το θέµα αυτό η 

κυβέρνηση καλείται να ενηµερώσει τη Βουλή για τα αποτελέσµατα της 
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σχετικής συζήτησης που διεξάγεται στη σχετική εξ’ υπουργών επιτροπή. 

5. Άµυνα - Αµυντική Θωράκιση 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Άµυνας περιλαµβάνει συνολικές 

δαπάνες ύψους £179.882,73 για το έτος 2004 σε σύγκριση µε £255.734,021 

για το έτος 2003 παρουσιάζεται δηλαδή µείωση της τάξης του 29,7% 

περίπου.  Η προϋπολογιζόµενη πρόνοια καλύπτει δαπάνες συντήρησης και 

λειτουργίας του Υπουργείου Άµυνας και της Εθνικής Φρουράς. 

Στο κεφάλαιο για την αµυντική θωράκιση γίνεται πρόνοια για δαπάνες που 

αφορούν εξοπλιστικά προγράµµατα και τη συντήρησή τους, ως επίσης 

δαπάνες για την εκτέλεση των έργων στρατωνισµού και εγκαταστάσεων της 

Εθνικής Φρουράς.  Η σχετική πρόνοια για το 2004 ανέρχεται στα 

£70.000.000 σε σύγκριση µε £160.000.000 το 2003, υπάρχει δηλαδή µείωση 

£90.000.000, (ποσοστό 56,25%). 

Σχόλια   

Όπως είναι γνωστό µε βάση θεσµοθετηµένη κοινοβουλευτική διαδικασία, 

αναλυτική συζήτηση επί των προϋπολογισθέντων δαπανών για σκοπούς 

αµυντικής θωράκισης και για την πολιτική της κυβέρνησης στον τοµέα αυτό 

διεξάγεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας, η οποία αφού 

ενηµερωθεί δεόντως διαβιβάζει τις σχετικές παρατηρήσεις της και/ή 

αποφάσεις της προς την κυβέρνηση υπό τη µορφή έκθεσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

• Άλλα συναφή θέµατα 

1. ∆ηµόσια υπηρεσία 

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, η δηµόσια υπηρεσία πρέπει να 

εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον διοικεί. 

 Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι ενέργειες που προβλέπονται για το 

2004 σε σχέση µε τη δηµόσια υπηρεσία, έχουν ως ακολούθως: 

 Με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας/αποτελεσµατικότητας και την 

αύξηση της παραγωγικότητας στη δηµόσια υπηρεσία, καθώς επίσης και την 

αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οι 

προσπάθειες κατά το 2004 θα εντατικοποιηθούν προς τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις: 

− Στην επέκταση και σε άλλα τµήµατα ή υπηρεσίες των µελετών οργάνωσης, 

στελέχωσης, διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, όπως και των προγραµµάτων 

επιµόρφωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, 

− στην εισαγωγή και σε άλλα τµήµατα ή υπηρεσίες, τα οποία εξυπηρετούν κοινό του 

θεσµού του “Χάρτη του Πολίτη”, εν είδει συµβολαίου µεταξύ της διοίκησης και του 

πολίτη, ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

− στη δηµιουργία γραφείων εξυπηρέτησης του πολίτη και υπηρεσιών τηλε-

εξυπηρέτησης του πολίτη για αµεσότητα και εύκολη πρόσβαση, 

− στην επανεξέταση του πλαισίου και την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών 

πλήρωσης των µόνιµων θέσεων, 

− στην αναθεώρηση του θεσµού εργοδότησης έκτακτων υπαλλήλων κατά τρόπο που, 

αφενός να επιτρέπει την ανάσχεση της αριθµητικής αύξησης του αριθµού τους, και, 

αφετέρου να διευκολύνει την αξιοποίηση του προσωπικού αυτού για σκοπούς 
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ικανοποίησης πολλαπλών αναγκών και 

− στην ενσωµάτωση στον περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο, κώδικα δεοντολογίας, στον 

οποίο να περιγράφεται το σύστηµα συµπεριφοράς του δηµόσιου υπάλληλου. 

Σχόλια 

Η αναµόρφωση της δηµόσιας υπηρεσίας ενός οργανισµού, ο οποίος µε την 

πάροδο του χρόνου αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο δυσκίνητος και τα 

ειδικότερα ζητήµατα που την απασχολούν, αποτελούν θέµατα µε τα οποία η 

επιτροπή ασχολήθηκε για σειρά ετών στις εκθέσεις της για τον κρατικό 

προϋπολογισµό.  Η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί στο θέµα αυτό σίγουρα δεν 

είναι η αναµενόµενη.  Η δηµόσια υπηρεσία εξακολουθεί να πάσχει από 

χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα, των οποίων η επίλυση δεν είναι δυνατή 

χωρίς τη λήψη τολµηρών αποφάσεων και χωρίς τοµές που να 

δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις µετεξέλιξης του υδροκέφαλου αυτού 

σώµατος σε ένα µοντέρνο και βασισµένο σε σύγχρονα πρότυπα οργανισµό 

τόσο όσον αφορά τη διοίκησή του αλλά και όσον αφορά τις διαδικασίες 

ελέγχου. 

Η παρούσα κυβέρνηση είναι ακόµη νωρίς να κριθεί σε σχέση µε αποφάσεις 

της για αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό της δηµόσιας υπηρεσίας.  

Ειληµµένες αποφάσεις, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί κατά την περσινή 

συζήτηση του προϋπολογισµού για το 2003, όπως η τροποποίηση του 

συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων και η εισαγωγή του 

θεσµού της µετάταξης δηµόσιων υπαλλήλων, στη φετινή παρουσίαση του 

κρατικού προϋπολογισµού από τον Υπουργό Οικονοµικών δεν έχουν ακόµη 

οριστικοποιηθεί και η επιτροπή δεν είναι ενήµερη για τα σχετικά 

χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί, δηλώνει όµως ότι θα παρακολουθεί τα 
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ζητήµατα αυτά µε πρόθεση να εκφράσει τις θέσεις της σε εύθετο χρόνο. 

Εν πάση περιπτώσει, εξαγγελίες του αρµόδιου υπουργού για τη δηµιουργία 

επαρχιακών κέντρων εξυπηρέτησης, χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

εισαγωγής του θεσµού της χρήσης πιστωτικών καρτών για τη διενέργεια 

πληρωµών προς το κράτος χαρακτηρίζονται από την επιτροπή ως ορθά 

βήµατα προς την ορθή κατεύθυνση. 

Η επιτροπή θεωρεί ως τη µεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση τον 

εκσυγχρονισµό της νοοτροπίας και του συστήµατος εργασίας των δηµοσίων 

υπαλλήλων, µε τη συνεπακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την 

προσαρµογή στο νέο περιβάλλον που δηµιουργείται µε την ένταξη της 

Κύπρου στην ΕΕ.  Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να µελετηθούν και να 

εφαρµοσθούν, ανάλογα, σύγχρονα µοντέλα λειτουργίας και διοίκησης 

(management).  Περαιτέρω να µελετηθούν σχέδια που να δίδουν στους 

υπαλλήλους κίνητρα και αµοιβές βάσει της επιµέτρησης της απόδοσης και της 

ανάληψης ευθύνης, η αξιολόγηση δε των δηµόσιων υπαλλήλων να γίνεται στη 

βάση του βαθµού της ευθύνης τους για το τελικό αποτέλεσµα. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι στη δηµόσια υπηρεσία πρέπει επιπρόσθετα να 

εισαχθούν µακροπρόθεσµοι σχεδιασµοί για σκοπούς εφαρµογής νέας 

τεχνολογίας (new technology) και αυτοµατοποίησης, υιοθετώντας παράλληλα 

καλύτερη τεχνογνωσία (know-how), η οποία θα την καταστήσει πιο αποδοτική 

και πιο παραγωγική. 

Τέλος, η επιτροπή δηλώνει ότι θεωρεί ως βασική προϋπόθεση για την 

αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση της δηµόσιας υπηρεσίας τη βελτίωση και 

τον εκσυγχρονισµό της ποιότητας του συστήµατος δηµόσιας διοίκησης µε την 
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ανάληψη επιµόρφωσης πάνω σε συνεχή βάση των ανώτερων διευθυντικών 

στελεχών στις σύγχρονες µεθόδους διοίκησης, αφού οι υφιστάµενες 

αδυναµίες στο σύστηµα διοίκησης, προκαλούν το µεγαλύτερο µέρος των 

προβληµάτων δυσλειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας. 

2. Ηµικρατικοί οργανισµοί 

 Με βάση τη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ενώπιον της επιτροπής, η 

κυβέρνηση δε συνηγορεί στην αποξένωση ή εκποίηση βασικών τοµέων 

δηµόσιας ωφελείας ούτε του µεριδίου συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο 

διάφορων εταιρειών και ούτε θεωρεί τον τρόπο αυτό ως πρόσφορο µέσο 

µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.  Αντίθετα προωθεί την 

απεξάρτηση των οργανισµών κοινής ωφελείας από την κυβέρνηση και τη 

Βουλή µε τη διατήρηση εποπτείας µόνο επί θεµάτων στρατηγικής και 

πολιτικής. 

 Σχόλια 

 Η συγκεκριµένη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ξεκαθαρίζει το τοπίο σε 

σχέση µε το πολυσυζητηµένο θέµα των ιδιωτικοποιήσεων ή µετοχοποιήσεων 

των ηµικρατικών οργανισµών ή άλλως “οργανισµών κοινής ή δηµόσιας 

ωφελείας”.  Η κυβέρνηση σαφώς δεν ευνοεί και ούτε συνηγορεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο στις “ιδιωτικοποιήσεις” ή “αποκρατικοποιήσεις” 

ηµικρατικών οργανισµών ή στην εκποίηση του µεριδίου συµµετοχής της σε 

κρατικής ή άλλες εταιρείες.   

 Η επιτροπή συναφώς καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει χωρίς 

καθυστέρηση τη Βουλή το συγκεκριµένο τρόπο, µε τον οποίο προτείνεται ο 

εκσυγχρονισµός του συστήµατος λειτουργίας τοµέων δηµόσιας ωφέλειας, 
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ώστε αυτοί να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά µέσα σε ένα φιλελεύθερο και 

ελαστικό σύστηµα παροχής βασικών υπηρεσιών, όπως είναι και η σχετική 

υπουργική δήλωση και δηλώνει ότι η θέση αυτή θα πρέπει τάχιστα να 

µετουσιωθεί σε πράξη, γιατί υπάρχουν εξελίξεις, π.χ. η παροχή δεύτερης 

άδειας κινητής τηλεφωνίας, η ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισµού εντός 

του 2004, γεγονότα που επιβάλλουν αµέσως τη διασαφήνιση του τρόπου µε 

τον οποίο οι οργανισµοί αυτοί θα λειτουργήσουν εφεξής. 

3. Φορολογική µεταρρύθµιση 

Η τελευταία φορολογική µεταρρύθµιση έτυχε πλήρους εφαρµογής και 

ολοκληρώνεται µε την περαιτέρω αύξηση του αφορολόγητου ποσού από 

£9.000 για το 2003 στις £10.000, από την 1η Ιανουαρίου 2004, για σκοπούς 

καταβολής φόρου εισοδήµατος από φυσικά πρόσωπα.  Ολοκληρώθηκε 

επίσης, στα πλαίσια της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο η επιβολή 

των ελάχιστων φόρων κατανάλωσης επί των πετρελαιοειδών στις 2 

Οκτωβρίου 200323, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής ΦΠΑ 

αυξήθηκε από 13% σε 15% για σκοπούς εναρµόνισης µε τον ελάχιστο 

σχετικό συντελεστή που επιβάλλεται από το κοινοτικό κεκτηµένο. 

Στο µεταξύ, µέρος της φορολογικής µεταρρύθµισης, που αφορούσε µειώσεις 

στους φόρους κατανάλωσης επί των οχηµάτων, του οποίου η τελευταία 

φάση επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2004, έχει 

τροποποιηθεί περαιτέρω µε νοµοθεσία που ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου 

2003 από τη Βουλή και εφαρµόσθηκε αµέσως.  Με βάση την τελευταία αυτή 

νοµοθεσία, έχουν µειωθεί ακόµη περισσότερο οι συντελεστές της εν λόγω 

                                            

23  Φόρος κατανάλωσης στα 14 σεντ το λίτρο. 
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φορολογίας.  Εφεξής η σχετική φορολογία υπολογίζεται, αντί στη βάση της 

αξίας εισαγωγής, στη βάση του κυβισµού κάθε οχήµατος, χωρίς όµως 

οποιαδήποτε µείωση στα δηµόσια έσοδα.  Προνοούνται επίσης εκπτώσεις 

στο φόρο κατανάλωσης, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ενθάρρυνση της οικονοµίας στην κατανάλωση καυσίµων.  Περαιτέρω, 

διαφοροποιήθηκε ο τρόπος υπολογισµού του καταβλητέου φόρου εγγραφής 

και τελών κυκλοφορίας όλων των µηχανοκινήτων οχηµάτων, έτσι που από 

την 1η Ιανουαρίου 2004 να γίνεται µε βάση τον κυβισµό της µηχανής και όχι 

το απόβαρό τους. 

 Σχόλια 

Ο συναινετικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη ρύθµιση όλων των 

θεµάτων που προκύπτουν από τη φορολογική µεταρρύθµιση, αλλά και για την 

περαιτέρω ρύθµιση του θέµατος της φορολόγησης αυτοκινήτων, είναι 

αξιοσηµείωτες.   

Όσον αφορά άλλα ζητήµατα που προκύπτουν από τη φορολογική 

µεταρρύθµιση, ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει για την εντός του 2003 

οριστική ρύθµιση του θέµατος του επιδόµατος τέκνου.  Με βάση νοµοθετική 

ρύθµιση που θεσπίσθηκε τον Ιούνιο του 2003, το επίδοµα τέκνου 

καταβάλλεται πλέον για όλες τις οικογένειες σε ποσά ανάλογα µε τον αριθµό 

τέκνων και ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων, ενώ αυξάνεται σηµαντικά το ύψος 

του επιδόµατος για οικογένειες µε χαµηλά οικογενειακά εισοδήµατα.  Η νέα 

ρύθµιση διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό την αρχική ρύθµιση παροχής 

επιδόµατος τέκνου, στη βάση εισοδηµατικών κριτηρίων, η οποία δεν ήταν 

αποδεχτή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.   
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Αρρύθµιστο παραµένει ακόµη το θέµα της αύξησης των καταβλητέων 

συντάξεων, σύµφωνα µε απόφαση που λήφθηκε στα πλαίσια της 

φορολογικής µεταρρύθµισης και που, ως γνωστό, εκκρεµεί και τυγχάνει 

µελέτης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση 

µε την επίπτωσή του επί του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).  Η 

σχετική απόφαση που λήφθηκε στα πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης 

προνοεί για αναθεώρηση του ύψους της κοινωνικής, της βασικής σύνταξης 

γήρατος και της κατώτατης σύνταξης24, δεδοµένου ότι θα προηγηθεί σχετική 

αναλογιστική µελέτη.    

Για τα αποτελέσµατα της φορολογικής µεταρρύθµισης όσον αφορά άλλες 

πρόνοιές της, όπως την παρακράτηση φορολογίας για την άµυνα σε 

εισοδήµατα από τόκους µετά την εφαρµογή του συστήµατος αποκοπής τους 

στην πηγή, η επιτροπή θα καλέσει τον αρµόδιο υπουργό να την ενηµερώσει 

για τυχόν κενά ή προβλήµατα και κατά πόσο τα κρατικά έσοδα από την 

εφαρµογή της ρύθµισης αυτής έχουν αυξηθεί.  Πιο συγκεκριµένα, σε σχέση µε 

το θέµα της επιστροφής φόρων από τόκους στην πηγή για φυσικά πρόσωπα 

που δεν έχουν φορολογικό φάκελο και για το ενδεχόµενο κάποιοι να µη 

γνωρίζουν τις διαδικασίες επιστροφής των ποσών που τους αποκόπτονται ως 

φορολογία για την άµυνα, η επιτροπή θα ζητήσει ειδική ενηµέρωση.   

Τέλος, η επιτροπή θα ζητήσει από την κυβέρνηση να καταθέσει ενώπιόν της 

τα αποτελέσµατα αξιολόγησης σε σχέση µε τη συµπεριφορά των εταιρειών 

διεθνών δραστηριοτήτων από την εφαρµογή του ενιαίου συντελεστή 

                                            

24  Για το ειδικό αυτό θέµα γίνεται ειδική αναφορά σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης στο Κεφάλαιο 
που αφορά το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
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φορολόγησης προς 10% (ενιαίος εταιρικός φόρος) και πιο συγκεκριµένα κατά 

πόσο τέτοιες εταιρείες έχουν εγκαταλείψει την Κύπρο ή αντίθετα ο αριθµός 

τους έχει αυξηθεί. 

4. Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Η επιτροπή, µε αφορµή τη συζήτηση του θέµατος της αυξητικής 

αναθεώρησης των συντάξεων µε βάση τις αποφάσεις που λήφθηκαν στα 

πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης για τη βιωσιµότητα του Ταµείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενηµερώθηκε σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 15 Σεπτεµβρίου 2003.  Σύµφωνα µε τον 

υπουργό, οι κατά καιρούς αυξήσεις στις συντάξεις του ταµείου (το 1999 κατά 

10%, το 2000 επίσης κατά 10% και η απόφαση για καταβολή ειδικής χορηγίας) έχουν 

διαβρώσει την αρχή της ασφάλισης µε αρνητικές προεκτάσεις επί του ίδιου 

του ταµείου.  Η διάβρωση επήλθε λόγω της αυξητικής εκταµιευτικής τάσης 

από το ταµείο χωρίς αντίστοιχη συνεισφορά, για παράδειγµα από µέρους 

των αυτοτελώς εργαζοµένων.  Συναφώς ο αρµόδιος υπουργός δήλωσε ότι µε 

βάση τις θέσεις του αναλογιστή, ο οποίος µελετά το σχέδιο του ταµείου, δεν 

είναι δυνατό να γίνουν πρόσθετες αυξήσεις στις συντάξεις που να 

επιβαρύνουν το ΤΚΑ και για το λόγο αυτό θα πρέπει ολόκληρο το σύστηµα 

να επαναξιολογηθεί προτού ληφθούν τελικές αποφάσεις.  Συναφώς 

σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις στατιστικές προβλέψεις υπολογίζεται ότι το 

2028, το ποσοστό πληθυσµού άνω των εξήντα πέντε ετών θα αυξηθεί στο 

17,6% σε σύγκριση µε 11% που ήταν το 1998.  Με βάση τα δεδοµένα αυτά 

το 2050 θα αναλογούν εξήντα τρεις συνταξιούχοι σε κάθε εκατόν 

ασφαλισµένους σε σύγκριση µε είκοσι οκτώ που ήταν η αναλογία το 2000. 

Η τελευταία αναλογιστική ανασκόπηση, µε έτος αναφοράς το 2000, 
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επιβεβαίωσε για ακόµα µία φορά ότι το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι 

µεσοπρόθεσµα βιώσιµο, ταυτόχρονα, όµως, στην έκθεσή του ο αναλογιστής 

υπέδειξε την ανάγκη λήψης µέτρων ώστε να διαφυλαχθεί η βιωσιµότητα του 

ταµείου µακροπρόθεσµα.  Η ανάγκη λήψης µέτρων επιβάλλεται τόσο λόγω 

των δυσµενών δηµογραφικών εξελίξεων όσο και λόγω του γεγονότος ότι οι 

διαφοροποιήσεις που έγιναν στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 (παροχή δικαιώµατος συνταξιοδότησης στο εξηκοστό 

τρίτο έτος, αύξηση στην κατώτατη σύνταξη από το Πάγιο Ταµείο, διπλές συντάξεις και ειδική 

χορηγία στα πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης), έχουν αυξήσει σηµαντικά τις 

υποχρεώσεις του ταµείου.  Εν πάση περιπτώσει η επαναξιολόγηση 

καθορίσθηκε στη βάση διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς εταίρους και τα 

άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µέχρι τις αρχές του 2004, για την υποβολή τελικής 

εκτίµησης από τον αναλογιστή περί τα µέσα του 2004 και για την κατάθεση 

στη Βουλή σχετικού νοµοσχεδίου περί το τέλος του 2004 ή αρχές του 2005. 

Σχόλια   

Η επιτροπή χωρίς να παραγνωρίζει τις θέσεις του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το µέλλον του ΤΚΑ, δηλώνει ότι στο παρόν 

µεταβατικό στάδιο παρατηρείται ένα µεγάλο κενό µέχρι της ολοκλήρωσης της 

µελέτης από τον αναλογιστή, σε σχέση µε την ειληµµένη απόφαση στα 

πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης για αύξηση του ύψους των 

συντάξεων.  Ταυτόχρονα η απόφαση για την καταβολή ειδικής χορηγίας 

αρχικά ανά εξάµηνο και ακολούθως ανά τρίµηνο για να καλυφθεί προσωρινά 

η σχετική πιο πάνω απόφαση για αύξηση των συντάξεων, δηµιουργεί 

πρόσθετο διοικητικό κόστος.  Για το λόγο αυτό η οριστική διευθέτηση του 

όλου θέµατος θα πρέπει οπωσδήποτε να λήξει εντός του 2004 µε την ψήφιση 
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σχετικής νοµοθεσίας από τη Βουλή.  Σηµειώνεται µε ικανοποίηση ότι οι 

προσωρινές ρυθµίσεις που η επιτροπή είχε ζητήσει από τον αρµόδιο 

υπουργό, έτσι που η  καταβολή ειδικής χορηγίας να ενσωµατωθεί στις 

υφιστάµενες συντάξεις, έχει διευθετηθεί µε την κατάθεση σχετικής 

τροπολογίας25 στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.  Από την 1η Ιανουαρίου 

2004 και µέχρις οριστικής ρύθµισης του θέµατος, η ειδική χορηγία θα 

ενσωµατώνεται στις υφιστάµενες συντάξεις και θα καταβάλλεται µε την έκδοση 

ενιαίας επιταγής υπό την ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.    

Η επιτροπή περαιτέρω θεωρεί ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια του κράτους 

κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να εξεύρει τρόπους σµίκρυνσης του χάσµατος 

µεταξύ υψηλών και χαµηλών στρωµάτων των συνταξιούχων, ενδεχοµένως µε 

την εφαρµογή κλιµακωτής παραχώρησης αυξήσεων επί των συντάξεων προς 

αποφυγή στρεβλώσεων και άνισης µεταχείρισης, στη βάση πάντων των 

θέσεων του αναλογιστή. 

5. Έργα ανάπτυξης - Μέθοδοι χρηµατοδότησης 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων προχωρούν οι 

διαδικασίες για την εισαγωγή των νέων µεθόδων κατασκευής έργων, όπου 

κρίνεται πρόσφορο να αναληφθούν και που διαλαµβάνουν µελέτη 

/κατασκευή /χρηµατοδότηση /συντήρηση /διαχείριση τόσο στον τοµέα των 

οδικών όσο και των κτιριακών έργων.  Σε πρώτη φάση προωθήθηκαν µε τη 

µέθοδο αυτή ο δρόµος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, η αναβάθµιση των 

αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου και οι επεκτάσεις/βελτιώσεις στα κτίρια 

της κλειστής φυλακής, τα οποία θα είναι και τα καθοδηγητικά σχέδιο (pilot 

                                            

25  Τροπολογία του προϋπολογισµού του 2004, αρ. 9. 
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schemes) για µελλοντικά έργα. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, το υπουργείο του επιβαρύνεται µε την 

υλοποίηση του µεγαλύτερου µέρους του αναπτυξιακού προγράµµατος της 

πολιτείας, στη βάση όµως πάντοτε της εξαγγελίας της νέας κυβέρνησης ότι ο 

αναπτυξιακός προϋπολογισµός θα αποδίδει όσο το δυνατό πιο πραγµατική 

εικόνα, κατά τρόπο που να γίνεται εύκολα η αποτίµησή του κατά τη διάρκεια 

του χρόνου υλοποίησης αλλά και στο τέλος του έτους. 

Συναφώς αναφέρθηκε ότι το αναπτυξιακό πρόγραµµα της κυβέρνησης δεν 

είναι χαµηλότερο από το περσινό παρά µόνο σε ονοµαστικούς αριθµούς και 

σε καµία περίπτωση σε πραγµατικούς όρους.  Σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο 

υπουργό, έχουν υιοθετηθεί νέες µέθοδοι κατασκευής έργων µε βάση τις 

οποίες ιδιώτες εργολάβοι καλούνται µέσω νενοµισµένων διαδικασιών να 

υλοποιήσουν έργα υποδοµής αναλαµβάνοντας και την ευθύνη 

χρηµατοδότησης.  Με τον τρόπο αυτό δίδεται η ευκαιρία στο κράτος να 

υπογράφει συµβόλαια, µε τα οποία επιφορτίζονται οι εργολάβοι και µε την 

υποχρέωση συντήρησης των έργων αποφέροντας στο κράτος όφελος της 

τάξης του 15%.  Για το λόγο αυτό δαπάνες οι οποίες θα γίνουν για την 

κατασκευή µεγάλων έργων µε τις µεθόδους αυτές δεν περιλαµβάνονται στον 

προϋπολογισµό.  Εάν προστεθούν στα ήδη προϋπολογισθέντα κονδύλια για 

σκοπούς αναπτύξεως και αυτά τα ποσά συγκριτικά η βελτίωση στον τοµέα 

των αναπτυξιακών δαπανών θα είναι ακόµα µεγαλύτερη.   

Όσον αφορά ειδικότερα το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων γίνονται 

προγραµµατισµοί για µετεξέλιξή του σε τµήµα που να έχει επιτελικό ρόλο στα 

θέµατα προγραµµατισµού έργων µαζί µε το Γραφείο Προγραµµατισµού, 

σχεδιασµού και παρακολούθησης των έργων, τα οποία κρίνεται ότι πρέπει να 
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δοθούν στον ιδιωτικό τοµέα για εκτέλεση.   

Σχόλια  

Η επιτροπή τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της χρήσης νέων µεθόδων 

χρηµατοδότησης κατασκευής αναπτυξιακών έργων, είτε οδικών είτε κτιριακών 

εφόσον η ανάληψη τέτοιων µεθόδων γίνεται µέσα στα πλαίσια νενοµισµένων 

διαδικασιών να που εξασφαλίζουν τα συµφέροντα του δηµοσίου.  Τέτοιες 

µέθοδοι χρηµατοδότησης, αλλά ταυτόχρονα και ανάληψης της ευθύνης 

συντήρησης ή και διαχείρισης των έργων µέσω συµβατικών όρων που να 

αποφέρουν µακροπρόθεσµα όφελος στις δηµόσιες δαπάνες κρίνονται 

πρόσφορες για ενδυνάµωση των δηµόσιων οικονοµικών.   

Περαιτέρω η επιτροπή τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής µελέτης µετεξέλιξης του 

Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων από το ρόλο του κατασκευαστή-εργολάβου σε 

ρόλο επιτελικό που σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό θα έχει ουσιαστικό 

ρόλο προγραµµατισµού και παρακολούθησης.  Η επιτροπή πιστεύει ότι η 

εµπλοκή µε τον τρόπο που έχει αναλυθεί, του ιδιωτικού τοµέα στο σχεδιασµό, 

κατασκευή και διαχείριση δηµοσίων έργων θα αποβεί προς όφελος όλων των 

διαδικασιών µε τη γρήγορη κατασκευή και παράδοση των έργων, πέραν της 

εξοικονόµησης σηµαντικών δηµόσιων πόρων που µπορούν να διατεθούν για 

άλλους σκοπούς.    

6. Κεφαλαιαγορά  

Η ανάγκη επαναπροσδιορισµού του ρόλου του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) µέσω του στρατηγικού προσδιορισµού του ρόλου του και του 

καθορισµού και της οριοθέτησης των ρυθµιστικών και εποπτικών 

αρµοδιοτήτών του, θέµα γνωστό ως “Blue Print”, εκκρεµεί ενώπιον της 
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Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 

Περαιτέρω, το θέµα των επενδυτικών δανείων απασχολεί επίσης τη Βουλή 

και την επιτροπή και ήδη διάφορες προτάσεις βουλευτών υποβλήθηκαν προς 

την κυβέρνηση.  Συναφώς, η επιτροπή συζήτησε το θέµα µε τον Υπουργό 

Οικονοµικών στις 26 Ιουνίου 2003.   

Τέλος βρίσκεται υπό εξέλιξη το δεύτερο µέρος της έρευνας για το θέµα του 

χρηµατιστηριακού σκανδάλου του 1999 που διενεργείται από την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και 

Ελέγχου ∆ηµόσιων ∆απανών από κοινού µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού. 

Σχόλια  

Η επιτροπή θεωρεί ότι ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου του ΧΑΚ έτσι που 

να υποβοηθηθεί να επιβιώσει στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο 

εισέρχεται η κυπριακή οικονοµία ενόψει της ένταξής στην ΕΕ είναι προφανής, 

ώστε να δοθούν οι αναγκαίες ευκαιρίες ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς και 

εξόδου από το υποτονικό περιβάλλον στο οποίο έχουν περιπέσει τα 

χρηµατιστηριακά πράγµατα.  Η επιτροπή θα καταλήξει σύντοµα και θα 

ενηµερώσει τους αρµοδίους ποιο µοντέλο µετεξέλιξης θεωρεί ότι θα 

εξυπηρετήσει καλύτερα τους τεθέντες στόχους είτε αυτό αφορά την 

αποκλειστική συµµετοχή κρατικών φορέων στη κεφαλαιουχική του βάση ή 

ευρύτερα µια πλειάδα ενδιαφεροµένων όπως είναι θεσµικοί επενδυτές, 

στρατηγικοί επενδυτές, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι, οι οποίοι µπορεί να 

κληθούν να δηλώσουν ενδιαφέρον για συµµετοχή τους στο µετοχικό του 

κεφάλαιο. 
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Όσον αφορά το θέµα των επενδυτικών δανείων, η επιτροπή είναι ενήµερη 

τόσο για τις αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν από διάφορες εµπλεκόµενες 

πλευρές όσο και από αξιωµατούχους της ΕΕ και άλλους οίκους σε σχέση µε 

ενδεχόµενη κρατική παρέµβαση για ρύθµιση του θέµατος.  Είναι γνωστές 

επίσης οι δυσκολίες που υπάρχουν σε περίπτωση που θα επιχειρηθεί 

διευθέτηση, χωρίς τη συναίνεση των τραπεζών και της Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου, όπως και άλλες επιπλοκές, όπως είναι για παράδειγµα ο 

καθορισµός του όρου “επενδυτικό  δάνειο” και κατά πόσο η ερµηνεία αυτή θα 

πρέπει να είναι στενή ή ευρύτερη, γεγονός που θα καθορίσει τις κατηγορίες 

των επενδυτών που θα επωφεληθούν ενδεχόµενης διευθέτησης. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι πέρα από τις δυσκολίες και τα κωλύµατα που 

υπάρχουν, θα πρέπει µε τον ένα ή άλλο τρόπο να δοθεί ένα τέλος στο θέµα 

αυτό, αν η επιχειρούµενη διευθέτηση δεν είναι δυνατή για νοµικούς ή άλλους 

λόγους, γιατί η αβεβαιότητα δεν µπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον. 

Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε σχέση µε τις διάφορες 

έρευνες που βρίσκονται σε εκκρεµότητα για το χρηµατιστηριακό σκάνδαλο 

του 1999 και η επιτροπή δηλώνει ότι στο βαθµό που η ίδια εµπλέκεται σε 

τέτοιες έρευνες και ειδικότερα στην έρευνα που διεξάγεται από κοινού µε την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για 

ολοκλήρωσή της στις αρχές του 2004.  Συναφώς, η επιτροπή θα καλέσει 

επίσης εντός του Ιανουαρίου 2004 τον Υπουργό Οικονοµικών και τον 

πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής για το ΧΑΚ να την ενηµερώσει για την 

πορεία της έρευνας που διενεργείται από την τελευταία, καθότι τα χρονικά 

περιθώρια εξέλιπαν, αν ληφθούν υπόψη οι δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν 

εκατέρωθεν για ολοκλήρωσή της στις αρχές του επόµενου έτους. 
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Σηµειώνεται τέλος η περαιτέρω ρύθµιση του θέµατος της παραγραφής 

απαιτήσεων που πηγάζουν από χρηµατιστηριακές συναλλαγές του 1999 και 

εντεύθεν, µε σχετική πρόταση νόµου που κατατέθηκε και ψηφίσθηκε εντός του 

∆εκεµβρίου 200326 και σύµφωνα µε την οποία η περίοδος µετά την πάροδο 

της οποίας θα παραγράφονται οι σχετικές απαιτήσεις επεκτείνεται σε οχτώ 

αντί πέντε έτη, όπως προνοούσε η υφιστάµενη ρύθµιση για να δοθεί 

περισσότερος χρόνος στους επηρεαζοµένους να επιτύχουν τις διεκδικήσεις 

τους. 

7. Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Τουρισµού 

Η επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2002 ενηµερώθηκε από τον Υπουργό 

Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού για το “Επταετές Στρατηγικό Σχέδιο για 

τον Τουρισµό - 2004-2010”, µε το οποίο γίνεται επανατοποθέτηση των 

ποιοτικών στόχων σε σχέση µε τον τουρισµό, µε την προσέλκυση τουρισµού 

στη βάση της ανάδειξης των στοιχείων µοναδικότητας της Κύπρου και τις 

διαφοροποίησής της σε σχέση µε ανταγωνιστικές χώρες και προορισµούς ως 

προς το χαρακτήρα και την ταυτότητά της. 

Ο κυριότερος στόχος του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου είναι η αύξηση των 

εσόδων από τον τουρισµό σε πραγµατικούς όρους, µε την ανάπτυξη 

επιµέρους τοµέων αυτού, όπως είναι ο συνεδριακός τουρισµός, ο αθλητικός 

τουρισµός κ.ά. µε κύριο δείκτη την εξασφάλιση ποιότητας των 

προσφερόµενων υπηρεσιών. 

Καθορίζονται ταυτόχρονα επακριβώς οι τρόποι υλοποίησης του εν λόγω 

σχεδίου και από ποιους θα αναληφθεί, τίθενται δε ορισµένα 
                                            

26  Η πρόταση νόµου µε τίτλο «Ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος 
του 2003» ψηφίσθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2002. 
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χρονοδιαγράµµατα, τα οποία θα τηρηθούν αυστηρά µε συνεχείς ελέγχους και 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης, αφού στην όλη διαδικασία εµπλέκονται 

5 υπουργεία και 22 συνολικά κυβερνητικές υπηρεσίες.   Ο ορίζοντας του 

σχεδίου είναι το 2010, έχουν δε επαναπροσδιοριστεί οι ποσοτικοί στόχοι και 

έχουν τεθεί σε χαµηλότερη βάση αφού υπήρξε µείωση στις αυξήσεις λόγω 

της διεθνούς κρίσεως. 

 Σχόλια 

Η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της τόσο για την ενηµέρωση που είχε 

από τον αρµόδιο Υπουργό στον κατάλληλο χρόνο, όσο και για τις αποφάσεις 

που λήφθηκαν για προώθηση της υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου.  

Συναφώς ο αρµόδιος υπουργός έχει δεσµευτεί να καταθέτει στη Βουλή 

τριµηνιαίες εκθέσεις προόδου σχετικά µε την υλοποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου για τον Τουρισµό, η δε επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την 

όλη κατάσταση και θα ασκεί το δέοντα έλεγχο.  Η επιτροπή θεωρεί το υπό 

αναφορά σχέδιο στην παρούσα φάση ως αναγκαιότητα, αναµένει δε ότι µε την 

εµπλοκή σε µεγάλο βαθµό του ιδιωτικού τοµέα, δηµιουργούνται νέες οδοί 

επικοινωνίας και κίνητρα, τα οποία στο σύνολό τους αναµένεται να 

αποφέρουν αποτελέσµατα τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο και την 

αύξηση των ποσοτικών στόχων στον τοµέα αυτό. 

8. Ενεργειακή πολιτική  

 Στον τοµέα της ενέργειας σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον 

Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, προωθούνται έργα 

υποδοµής και προγράµµατα τόσον όσον αφορά τις συµβατικές µορφές 

ενέργειας όσο και τις ανανεώσιµες πηγές.  Συναφώς επίκειται η 
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απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού από το Μάιο του 2004, ενώ θα 

εφαρµοστεί πλήρως η δηµιουργία αποθεµάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών 

τόσο στην Κύπρο µε τη µετατροπή του Κυπριακού ∆ιυλιστηρίου Πετρελαίου 

σε τερµατικό αποθήκευσης όσο και στο εξωτερικό, αν χρειαστεί.  

Προωθούνται επίσης οι διαδικασίες για τη δηµιουργία ενεργειακού κέντρου, 

το οποίο µε την επάρκεια αποθηκευτικών χώρων θα δηµιουργήσει συνθήκες 

ανταγωνισµού στην αγορά πετρελαιοειδών.  Περαιτέρω προωθείται εντός του 

2004, διαδικασία για τη διεξαγωγή µελετών για την ανέγερση και λειτουργία 

τερµατικού εισαγωγής και αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Κύπρο και 

τέλος ενίσχυση της υποδοµής ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών 

που θα συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών. 

Σηµειώνεται περαιτέρω ότι στα πλαίσια απόφασης για µείωση της τιµής του 

πετρελαίου για σκοπούς θέρµανσης έγινε κατά τη διάρκεια του 2003 µείωση 

της βασικής τιµής του πετρελαίου από τις 16 Ιανουαρίου 2003 και µέχρις 

επιστροφής στους καταναλωτές του ποσού που είχε υπολογιστεί ότι 

αντιστοιχούσε στη µείωση της τιµής του πετρελαίου για σκοπούς θέρµανσης, 

για κάλυψη της περιόδου από 15 Νοεµβρίου 2002 µέχρι 31 Μαρτίου 2003.  

Σηµειώθηκαν επίσης µέχρι της στιγµής δύο αυξήσεις στη λιανική τιµή 

πώλησης του πετρελαίου, στις 13 Μαρτίου 2003 και στις 26 Ιουνίου 2003, 

αντίστοιχα.  Οι σχετικές αναπροσαρµογές έγιναν στη βάση του ισχύοντος 

συστήµατος Price Negotiations Balance Sheet (PNBS), µε βάση το οποίο τα 

τυχόν ελλείµµατα των εταιρειών των πετρελαιοειδών καλύπτονται από το 

κράτος µέχρις ότου οι εταιρείες πετρελαιοειδών ασφαλίσουν το 

συµφωνηµένο κέρδος τους. 
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Σχόλια 

Η επιτροπή θεωρεί ότι χωρίς καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός του 

2004 η πολιτική της επιδότησης των πετρελαιοειδών µε βάση το υφιστάµενο 

σύστηµα PNBS πρέπει να τερµατισθεί27  Το σύστηµα είναι πεπαλαιωµένο, δεν 

πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις του ελεύθερου ανταγωνισµού στην 

αγορά, δηµιουργεί απαράδεκτες στρεβλώσεις, αντίκειται δε στο κοινοτικό 

κεκτηµένο.  Η επιτροπή είναι ενήµερη ότι η ∆ηµοκρατία προχώρησε σε 

σταδιακό τερµατισµό των σταυροειδών επιδοτήσεων κατά το ήµισυ από την 1η 

Ιανουαρίου 2003, µε την πλήρη κατάργηση της επιδότησης των Κυπριακών 

Αερογραµµών και της EUROCYPRIA από την 1η Ιανουαρίου 2003 και τέλος 

µε την πλήρη κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων από την 1η Ιουλίου 

2003.   

Παρά ταύτα σηµειώνεται ότι µε βάση απόφαση του προηγούµενου 

Υπουργικού Συµβουλίου επρόκειτο να επέλθει πλήρης ελευθεροποίηση των 

τιµών των καυσίµων από την 1η Οκτωβρίου 2003, ηµεροµηνία όµως η οποία 

µετατέθηκε για τις αρχές του 2004 και ακολούθως για τα µέσα του 2004.  

Καλείται συνεπώς η κυβέρνηση να είναι σε ετοιµότητα για πλήρη 

ελευθεροποίηση του τοµέα ευθύς ως το Κυπριακό ∆ιυλιστήριο µετατραπεί σε 

τερµατικό σταθµό.  Η πολιτική της επιδότησης των τιµών των καυσίµων µόνο 

για το 2003 επιβάρυνε το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας απευθείας µε ποσό 

£11 εκατοµ., πέραν οποιωνδήποτε άλλων έµµεσων επιδοτήσεων.  Για το θέµα 
                                            

27  Σύµφωνα µε το PNBS, αναγνωρίζεται στις εταιρείες πετρελαιοειδών ποσοστό κέρδους (πριν τους 
φόρους της τάξης του 12% ετησίως πάνω σε ίδιο κεφάλαιο (Μετοχικό και Αποθεµατικό) χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε ανατιµήσεις στο πάγιο ενεργητικό των εταιρειών.  Σε περίπτωση 
που διαφαίνεται ότι υπάρχουν κέρδη πέραν των κανονικών, αυτά εισπράττονται µε βάση ειδική 
νοµοθεσία. 
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της ελευθεροποίησης του τοµέα, η ΕΕ έχει προβεί σε σειρά παρατηρήσεων 

στις εκθέσεις προόδου της για την Κύπρο. 

Η επιτροπή µέσα στα ίδια πλαίσια επικροτεί επίσης την εξαγγελία για 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισµού από το Μάιο του 2004.   

Παράλληλα η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προωθήσει χωρίς 

καθυστέρηση συγκεκριµένα προγράµµατα για υπαλλακτικές µορφές ενέργειας 

(ΑΠΕ) δεδοµένης και της υποχρέωσης της ∆ηµοκρατίας µε βάση τη συνολική 

πολιτική της ΕΕ (Λευκή Βίβλος)28 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 

σύµφωνα µε την οποία η Κύπρος έχει υποχρέωση να συµβάλει στο 

διπλασιασµό των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ, η οποία 

µέχρι το 2010 θα πρέπει να φτάσει το 12%29.   

Τέλος η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση τη διευθέτηση του θέµατος της 

επιδότησης για σκοπούς θέρµανσης, το οποίο απασχόλησε µε διάφορους 

τρόπους τη Βουλή.  Όπως είναι γνωστό, για πρώτη φορά, εφαρµόσθηκε το 

µέτρο της επιχορήγησης του πετρελαίου θέρµανσης για την περίοδο από 15 

Νοεµβρίου 2002 µέχρι 31 Μαρτίου 2003 για όλους τους καταναλωτές.  Το 

µέτρο αυτό έτυχε όµως, όπως διαπιστώθηκε, εκµετάλλευσης για άλλους 

σκοπούς και όχι αποκλειστικά για σκοπούς θέρµανσης, µια και ο τρόπος 

ρύθµισής του θέµατος έγινε µέσω µείωσης της τιµής του.  Σηµειώνεται ότι 

                                            

28  Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για την αναπροσαρµογή της λιανικής τιµής πώλησης των πετρελαιοειδών, 
ο Υπουργός Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού έχει εξουσία στο τέλος κάθε εξαµήνου από τον 
τελευταίο καθορισµό της λιανικής τιµής των πετρελαιοειδών να προβαίνει σε αναθεώρηση των τιµών, 
εκτός εάν για λόγους δηµοσίου συµφέροντος κρίνει σκόπιµο να προβεί σε αναπροσαρµογή νωρίτερα. 

 Η αναθεώρηση των τιµών γίνεται µε σχετικούς κανονισµούς που κατατίθενται στη Βουλή για έγκριση.  
Οι λιανικές τιµές των πετρελαιοειδών καθορίζονται µε βάση την τιµή αργού πετρελαίου και τη 
συναλλαγµατική ισοτιµία του δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας. 

29  Η συνολική πολιτική της ΕΕ για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εκφράζεται µέσω της καλούµενης 
“Λευκής Βίβλου”. 
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σύµφωνα µε τις επίσηµες εκτιµήσεις, µόνο το 20% του ποσού που 

παραχωρήθηκε για σκοπούς θέρµανσης µέσω επιχορήγησης του πετρελαίου 

διατέθηκε για τα νοικοκυριά, ενώ το υπόλοιπο 80% χρησιµοποιήθηκε από 

χρήστες αυτοκίνησης µε πετρέλαιο30. 

Για τη νέα χειµερινή περίοδο, 2003-2004, η σχετική διευθέτηση µε βάση 

απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου που λήφθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2003 

προνοεί για την παροχή έκτακτου βοηθήµατος θέρµανσης σε νοικοκυριά που 

βρίσκονται σε υψόµετρο πέραν των εξακόσιων µέτρων, σε νοικοκυριά 

συνταξιούχων µε συνολικές µηνιαίες απολαβές κάτω των £500 και σε 

νοικοκυριά που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα.  Η σχετική δαπάνη θα γίνει 

µέσω του κρατικού προϋπολογισµού και είναι ύψους £11 εκατοµ. για όλη την 

περίοδο.31  Τα ποσά που θα δοθούν ως έκτακτο βοήθηµα κατόπιν σχετικού 

ελέγχου, ώστε ένας δικαιούχος να µην εµπίπτει και σε άλλη κατηγορία 

δικαιούχων, ανέρχονται στις £200 ανά νοικοκυριό για τις ορεινές περιοχές για 

όλη την περίοδο, για δε τους συνταξιούχους µε απολαβές κάτω των £500 που 

δε διαµένουν σε ορεινές περιοχές, στις £70 ανά νοικοκυριό.  ∆ιευκρινίσθηκε 

επίσης ότι του ευεργετήµατος δε θα επωφεληθούν εξοχικές κατοικίες που 

ευρίσκονται σε ορεινές περιοχές. 

Η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί από τη ρύθµιση αυτή θα 

επωφεληθούν πράγµατι οι καταναλωτές που αποδεδειγµένα έχουν και τις 

µεγαλύτερες ανάγκες είτε λόγω των µηνιαίων εισοδηµάτων τους είτε διότι  

κατοικούν σε υψηλότερο υψόµετρο. 
                                            

30  ∆ιατέθηκαν £9 εκατοµ. για σκοπούς πετρελαίου θέρµανσης για την περίοδο από 15 Νοεµβρίου 2002 
µέχρι 31 Μαΐου 2003 και ακολούθως άλλα £2 εκατοµ., γιατί το πιο πάνω ποσό εξαντλήθηκε ενωρίτερα 
απ’  ό,τι είχε υπολογισθεί.  

31  Τροπολογία του προϋπολογισµού του 2004, αρ. 4. 
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9. ∆ήµοι - Κοινότητες  

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εσωτερικών, η ενίσχυση τόσο των δήµων όσο και 

των κοινοτήτων γίνεται µε την παραχώρηση ετήσιας χορηγίας.  Το ποσό της 

χορηγίας αυτής για το 2003 ανήλθε περίπου στα £14 εκατοµ. για τους 

δήµους και αναµένεται να φτάσει τα £19 εκατοµ. για το 2004.  Το ίδιο 

καθεστώς ισχύει και για τις κοινότητες, οι οποίες ενισχύονται µε διάφορες 

χορηγίες και που στον προϋπολογισµό του 2004 ανέρχονται υπό τη µορφή 

της άµεσης χορηγίας στα £5 εκατοµ.  Το ποσό αυτό δε συνδέεται µε 

οποιοδήποτε έργο και αποτελεί την πρώτη θεσµική απόφαση για οικονοµική 

ενίσχυση και των κοινοτήτων στη βάση σχετικής δέσµευσης.  Συνολικά η 

κυβερνητική χορηγία προς τους δήµους και τις κοινότητες για το 2004 

ανέρχεται στα £24 εκατοµ.   

Πέραν των πιο πάνω, για το 2004 θα καταβληθεί ποσό πέραν του £1 εκατοµ. 

υπό µορφή τοκοχρεολυσίων έναντι δανείου που έχουν συνάψει οι δήµοι για 

την υλοποίηση έργων υποδοµής, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να καταβάλλει 

το 50% της δαπάνης για µηχανογράφηση των υπηρεσιών των δήµων και 

µέχρι το 25% της δαπάνης ανέγερσης δηµοτικών µεγάρων (µε ανώτατο 

ποσό £250.000). 

Όσον αφορά ευρύτερα το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός 

Εσωτερικών τόνισε ενώπιον της επιτροπής την ανάγκη ενίσχυσής της σε 

όλους τους τοµείς και ειδικότερα επί θεµάτων πολεοδοµίας και χωροταξίας.  

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε πρέπει µε θάρρος και αποφασιστικότητα να 

µεταφερθεί εξουσία από την κεντρική κυβέρνηση στις τοπικές αρχές, χωρίς 

να παύσει ο κεντρικός έλεγχος, ο οποίος να καθορίζει τις γενικές 

κατευθύνσεις, να διευρυνθούν δε οι αρµοδιότητες των τοπικών αρχών και να 
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ενοποιηθούν υπηρεσίες όπως είναι για παράδειγµα η δηµιουργία µίας ενιαίας 

πολεοδοµικής αρχής.  Το όλο σύστηµα, υποστήριξε ο υπουργός, πρέπει να 

αποσυµφορηθεί και να εµπλακούν στις διαδικασίες οι οργανωµένοι 

σύνδεσµοι µηχανικών, αρχιτεκτόνων, πολεοδόµων και άλλων συναφών 

επαγγελµάτων.  Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν οι γνωστές 

καθυστερήσεις, οι περιττές δαπάνες και θα υπάρξει ανταπόκριση προς τις 

ανάγκες της ανάπτυξης.  Περαιτέρω τόνισε την ανάγκη συµπλεγµατοποίησης 

των κοινοτήτων, αφού συνυπολογισθούν οι τοπικές συνθήκες και κατά τρόπο 

που να θεσµοθετηθεί µία δευτεροβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, ενδεχοµένως 

κατά το πρότυπο χωρών προχωρηµένων σε θέµατα αυτονόµησης των 

τοπικών αρχών.   

  Σχόλια  

Ύστερα από την κατάργηση του επαγγελµατικού φόρου µε σχετικές 

νοµοθεσίες που ψηφίστηκαν στις αρχές του 2003, προς ικανοποίηση 

αποφάσεων που λήφθηκαν στα πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης, 

κατέστη αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των δήµων και των κοινοτήτων για 

να καλυφθούν οι απώλειες των εσόδων που συνεπάγεται η κατάργηση της 

σχετικής φορολογίας. 

Η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση την κυβερνητική χορηγία προς τους 

δήµους και τις κοινότητες, η οποία εκτείνεται σαφώς πέραν της απλής 

κάλυψης της απώλειας εσόδων από την κατάργηση του επαγγελµατικού 

φόρου.  Επισηµαίνει όµως για µία ακόµη φορά, ότι πέραν της οποιασδήποτε 

κυβερνητικής στήριξης των τοπικών αρχών, υφίσταται απόλυτη ανάγκη 

εξορθολογισµού των οικονοµικών των δήµων, χωρίς να παραγνωρίζεται η 

ανάγκη στο παρόν στάδιο άµεσης ενίσχυσής τους ώστε να µπορέσουν να 



 

 97

διακανονίσουν τις υποχρεώσεις τους και να προβούν σε σωστούς 

προγραµµατισµούς. 

Σηµειώνεται συναφώς ότι η Γενικός Ελεγκτής στην ετήσια της Έκθεση για το 

έτος 2002 διαπιστώνει ότι όλοι σχεδόν οι δήµοι αντιµετωπίζουν σοβαρά 

οικονοµικά προβλήµατα µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να καλύψουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις τους.  Στην ίδια έκθεση σηµειώνεται επίσης µια σειρά 

άλλων συγκεκριµένων παρατηρήσεων για τους δήµους, όπως είναι η 

υπογραφή συλλογικών συµβάσεων χωρίς την εξασφάλιση της έγκρισης του 

Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµικών, η εφαρµογή 

σχεδίων υπηρεσίας χωρίς να έχουν τύχει έγκρισης από το Υπουργικό 

Συµβούλιο, η τοποθέτηση δηµοτικών υπαλλήλων σε πιο ψηλές κλίµακες κατά 

παράβαση των σχεδίων υπηρεσίας τους ή η παραχώρηση επιπρόσθετων 

προσαυξήσεων κατά τον ίδιο τρόπο, οι λανθασµένες µισθολογικές 

τοποθετήσεις στις περιπτώσεις αναβάθµισης θέσεων, οι αδυναµίες και 

ελλείψεις στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και στη λειτουργία των 

υπηρεσιών των δήµων, ιδιαίτερα των οικονοµικών και καθυστερήσεις στην 

είσπραξη φορολογιών προηγούµενων ετών.  

Καθίσταται πρόδηλο υπό το φως των παρατηρήσεων της Γενικού Ελεγκτού, 

ότι η οποιαδήποτε οικονοµική ενίσχυση των δήµων χωρίς τη δέουσα 

εξυγίανση των προβληµατικών καταστάσεων που έχουν σηµειωθεί πιο πάνω 

δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε µεσοπρόθεσµα ούτε µακροπρόθεσµα την 

κατάσταση, αντίθετα ενδέχεται να δηµιουργήσει περαιτέρω προβλήµατα.  

Καλείται λοιπόν η κυβέρνηση να εγκύψει στο θέµα αυτό, για το οποίο πολλή 

συζήτηση έχει γίνει µέχρι σήµερα και να είναι σε θέση να παρουσιάσει σε 

εύθετο χρόνο συγκεκριµένο σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών και επίβλεψης 
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για την ορθή διαχείριση των οικονοµικών των τοπικών αρχών γενικά. 

Όσον αφορά τις θέσεις του Υπουργού Εσωτερικών για την ανάγκη 

µετεξέλιξης του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των τοπικών αρχών, η 

επιτροπή χαιρετίζει το όραµα, µε το οποίο προσεγγίζεται το θέµα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στη βάση του επανακαθορισµού του µοντέλου λειτουργίας της 

και τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της λήψης αποφάσεων για µετεξέλιξη των 

τοπικών αρχών σε πραγµατικά ευέλικτους και παραγωγικούς οργανισµούς 

στο επίπεδό τους, καλώντας τον αρµόδιο υπουργό να ενηµερώνει τη Βουλή 

για όλα τα συναφή ζητήµατα και για οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις 

προόδου επί του θέµατος αυτού.. 

10. Ευρωπαϊκή πορεία 

Η Κύπρος υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησης στην ΕΕ στις 16 Απριλίου 

2003.  Μια µακρά πορεία που άρχισε µε την υπογραφή συµφωνίας σύνδεσης 

µε την τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1972 και την 

Εγκαθίδρυση Τελωνειακής Ένωσης, την οποία ακολούθησε η υποβολή 

αίτησης της ∆ηµοκρατίας για ένταξή της στην ΕΕ στις 4 Ιουλίου 1990 και η 

έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων στις 30 Μαρτίου 1998, έχει 

στεφθεί µε απόλυτη επιτυχία.  Μετά την επικύρωση από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων της Συνθήκης Προσχώρησης στις 14 Ιουλίου 2003, η 

Κύπρος έχει πλέον τη θέση της στην Ενωµένη Ευρώπη ως ισότιµο µέλος.  

Αποµένει η πλήρης ένταξη την 1η Μαΐου 2004 και ακολούθως η συµµετοχή 

της ∆ηµοκρατίας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2004.  Η επικύρωση της νέας 

Συνταγµατικής Συνθήκης θα γίνει, εφόσον ολοκληρωθούν οι σχετικές 

διαδικασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε 

εξέλιξη, ενώ σε οικονοµικό επίπεδο επιδιώκεται η οµαλή µετάβαση της 
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Κύπρου προς το καθεστώς της Ευρωζώνης και ακολούθως η πλήρης ένταξη 

στην ΟΝΕ που αποτελεί το νέο µεγάλο στρατηγικό στόχο της ∆ηµοκρατίας. 

  Σχόλια 

Η επιτροπή εκφράζει την ιδιαίτερη της ικανοποίηση για τη συµπλήρωση όλων 

εκείνων των διαδικασιών και της επίπονης προεργασίας που απαιτήθηκε κατά 

τη διάρκεια της ενταξιακής πορείας της Κύπρου, θεωρεί δε ότι εφεξής οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν αφορούν πρώτιστα την εµπλοκή του απλού 

πολίτη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την καθίδρυση των αναγκαίων 

µηχανισµών εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι η σωστή ενηµέρωση του κύπριου πολίτη αποτελεί έργο 

της κυβέρνησης, η οποία χωρίς καθυστέρηση θα πρέπει να καθορίσει τα 

προγράµµατα και τις δράσεις που θα αναλάβει συστηµατικά στον τοµέα αυτό.  

Επισηµαίνεται συναφώς ότι η Βουλή από την πλευρά της, µε αφορµή τη 

∆ήλωση 23 που επισυνάφθηκε στη Συνθήκη της Νίκαιας και η οποία 

απηύθυνε πρόσκληση για τη διεξαγωγή ευρείας δηµόσιας συζήτησης µε τη 

συµµετοχή και των υποψηφίων για ένταξη χωρών, έχοντας δε την πεποίθηση 

ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν το µερίδιό τους στην ενηµέρωση και 

επικοινωνία µε τον πολίτη, έκρινε σκόπιµο να αναλάβει προσπάθεια για 

δραστηριοποίηση της Βουλής µε στόχο την ενηµέρωση του πολίτη για θέµατα 

ΕΕ.  Η δραστηριοποίηση αυτή προς το παρόν περιορίζεται σε διοργανώσεις 

ειδικών εκδηλώσεων32, ενώ το θέµα του µόνιµου µηχανισµού για τη γενική 

πληροφόρηση του πολίτη δεν έχει προωθηθεί, αφού για την υλοποίησή του 

απαιτείται η εξασφάλιση ειδικών κονδυλίων. 

                                            

32  Στα πλαίσια της οργάνωσης εκδηλώσεων ενηµέρωσης του πολίτη έχουν µέχρι στιγµής 
πραγµατοποιηθεί δεκατρείς εκδηλώσεις. 
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11. Κοινοτικοί πόροι - ∆ιαρθρωτικά ταµεία 

Ο Υπουργός Οικονοµικών ενηµέρωσε την επιτροπή για ειδικά θέµατα που 

αφορούν την απορρόφηση πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, 

αναλύοντας το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κύπρου 2004-2006 και των 

Ενιαίων Εγγράφων Προγραµµατισµού για σκοπούς απορρόφησης πόρων 

από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής.  

Το εν λόγω πρόγραµµα είναι τριετές και σε αυτό περιλαµβάνονται 

αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία επρόκειτο να υποβληθούν στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι τις 15 Μαΐου 2003 για συγχρηµατοδότησή τους 

από την ΕΕ.  Το ενιαίο αυτό σχέδιο αποτελεί τη βάση για την ετοιµασία των 

προγραµµατικών εγγράφων, στα οποία περιλαµβάνονται δράσεις και έργα 

που θα προτείνονται από τη ∆ηµοκρατία για συγχρηµατοδότηση από τα 

∆ιαρθρωτικά Ταµεία, το Ταµείο Συνοχής και το Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων.  

Η χρονική περίοδος που καλύπτει περιορίζεται ουσιαστικά µέχρι το τέλος της 

παρούσας προγραµµατικής περιόδου των υφιστάµενων διαρθρωτικών 

δράσεων της ΕΕ για το 2004-2006, αποτελεί δε έγγραφο πολιτικής 

φιλοσοφίας και προγραµµατισµού και όχι έγγραφο προϋπολογισµού.   

Στον προϋπολογισµό του 2004 προτείνονται πιστώσεις ύψους £10.000.000, 

για να καλύψουν τις δαπάνες για υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα 

Ενιαία Έγγραφα Προγραµµατισµού για τους Στόχους που προκρίνεται η 

Κύπρος και για την Αλιεία, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, καθώς και για 

απρόβλεπτα έργα που θα ενταχθούν στο Έγγραφο Στρατηγικής για το 

Ταµείο Συνοχής.  Τα έργα αυτά θα συγχρηµατοδοτηυθούν από τα Ταµεία της 

ΕΕ.  Για όσα έργα αναµένεται να εγκριθούν από την ΕΕ για 

συγχρηµατοδότηση από το Ταµείο Συνοχής έχουν δηµιουργηθεί κατάλληλα 
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άρθρα για κάθε έργο στα υπουργεία που θα αναλάβουν να τα εκτελέσουν.  

Κατά τη διάρκεια του έτους και όταν το Γραφείο Προγραµµατισµού 

συµφωνήσει µε την ένταξη στον προϋπολογισµό συγκεκριµένου έργου, τότε 

θα δηµιουργείται µε εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών κατάλληλο 

άρθρο στο κεφάλαιο που αφορά το αρµόδιο υπουργείο που θα αναλάβει ως 

τελικός δικαιούχος να το υλοποιήσει. 

Οι πόροι των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε βάση κανονισµούς της ΕΕ είναι 

δυνατό να συγχρηµατοδοτηθούν µέχρι το 50% της συνολικής δηµόσιας 

δαπάνης για το κάθε πρόγραµµα33.  Με βάση το σύστηµα της ΕΕ, οι 

δεσµεύσεις κάθε χρόνου θα πρέπει να δαπανηθούν και να ανακτηθεί η 

συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ εντός τριών χρόνων (συµπεριλαµβανοµένου του 

χρόνου που έχουν δεσµευθεί). 

Στον προϋπολογισµό του 2004, έχουν επίσης περιληφθεί πρόνοιες για τις 

υποχρεώσεις της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όσον αφορά τις συνεισφορές της 

Κύπρου ως χώρας-µέλους της ΕΕ στον κοινοτικό προϋπολογισµό που 

ανέρχονται για τους οκτώ µήνες του 2004 (Μάιος-∆εκέµβριος) στα £75 εκατοµ. 

Η Κύπρος ως γνωστό επωφελείται από το Στόχο ΙΙ, ο οποίος αφορά τις 

βιοµηχανικές αγροτικές και αστικές περιοχές που δε συγκαταλέγονται στο 

Στόχο Ι, ο οποίος προωθεί την ανάπτυξη και διαρθρωτική προσαρµογή 

περιοχών µε καθυστερηµένη ανάπτυξη (µόνο περιφέρειες των οποίων το ΑΕΠ είναι 

µικρότερο από το 70% του κοινοτικού µέσου όρου προκρίνονται για το Στόχο Ι).   Από το 

                                            

33  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε βάση το Συνολικό Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο που έχει συµφωνηθεί µε την 
Κύπρο και εµπεριέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης, έχει προβεί σε ετήσια κατανοµή των πόρων για 
κάθε πρόγραµµα.  Η ετήσια κατανοµή των πόρων, µε βάση το σύστηµα πολυετούς δηµοσιονοµικού 
προγραµµατισµού που ακολουθείται από την ΕΕ (Financial Framework) αφορά δεσµεύσεις 
(commitments) και όχι πραγµατικές πληρωµές. 
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Στόχο ΙΙ, η Κύπρος νοµιµοποιείται να υποβάλει αίτηση για τις ορεινές της 

περιοχές γα κάποιες περιοχές της Λευκωσίας και ιδιαίτερα του Αγίου 

∆οµετίου.   Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές η Κύπρος νοµιµοποιείται για 

το Στόχο ΙΙΙ που αφορά την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και της 

παιδείας.  Συναφώς αναφέρθηκε ότι ως Εθνική Αρχή Προγραµµατισµού έχει 

ορισθεί το Γραφείο Προγραµµατισµού και ως Αρχή Πληρωµών το Γενικό 

Λογιστήριο του κράτους ενώ για την απορρόφηση πόρων από το Ταµείο 

Συνοχής θα έχουν αρµοδιότητα τα Υπουργεία Συγκοινωνιών και Έργων, 

Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.  Για το Ταµείο 

που αφορά την Αλιεία αρµοδιότητα θα έχει το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος. 

  Σχόλια 

Η επιτροπή είναι ενήµερη για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και την 

πολυπλοκότητα του συστήµατος πρόσβασης στα κοινοτικά ταµεία αλλά και 

για τους αντίστοιχους µηχανισµούς ελέγχου.  Είναι επίσης ενήµερη για την 

πολιτική της κυβέρνησης και την ετοιµότητά της ώστε να µη χαθούν πόροι 

από την ΕΕ, καλεί όµως την κυβέρνηση να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση 

για ενδυνάµωση των διοικητικών µηχανισµών και όπου στην πορεία 

διαφαίνεται ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη δηλώνει ότι θα στηρίξει αµέσως 

οποιοδήποτε αίτηµα αχθεί ενώπιόν της σε σχέση µε το θέµα αυτό.   

∆εδοµένου του γεγονότος ότι αρχικά η Κύπρος θα ήταν µόνο καθαρός 

συνεισφορέας στον κοινοτικό προϋπολογισµό και ότι µε τελευταία απόφαση 

των κοινοτικών οργάνων, κανένα νέο κράτος µέλος δε θα είναι αποκλειστικός 

συνεισφορέας για την περίοδο 2004-2006, αλλά θα πρέπει να επωφεληθεί 

από τους κοινοτικούς πόρους, κρίνεται σκόπιµο να καταβληθεί κάθε 
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προσπάθεια απόκτησης της δέουσας εµπειρίας από τις επιφορτισµένες να 

εφαρµόσουν τους προγραµµατισµούς εξασφάλισης κοινοτικών πόρων 

υπηρεσίες, ενδεχοµένως στη βάση της εµπειρίας άλλων κρατών και ειδικά της 

Ελλάδας, έτσι που η Κύπρος να απορροφήσει ολόκληρο το ποσό ύψους 91 

εκατοµ ευρώ, το οποίο προορίζεται να επιστραφεί σε αυτή ως καθαρό 

κέρδος34. 

Συναφώς η επιτροπή καλεί  επίσης την κυβέρνηση να επικεντρώσει την 

προσοχή της στην ενίσχυση της παρουσίας της στα κέντρα προώθησης της 

περιφερειακής πολιτικής, δηλαδή της ενίσχυσης των περιφερειών που έχουν 

περισσότερη ανάγκη ανάπτυξης.  Η Κύπρος θα επωφεληθεί ιδιαίτερα από την 

ενσωµάτωση και ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής και προς το σκοπό 

αυτό καλείται να επιδιώξει συνεργασία µε άλλα κράτη µέλη του ίδιου 

µεγέθους. 

12. Έρευνα 

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα από τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού στοιχεία, η πολιτική στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης της 

τεχνολογίας έχει δύο βασικούς άξονες: 

1. Τη δηµιουργία υποδοµής και ανάπτυξης και έρευνας µε τεχνολογική και εφαρµοσµένη 

κατεύθυνση. 

2. Την προώθηση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, τοµέας που παρέχει τη 

δυνατότητα παραγωγής προϊόντων µη υψηλή προστιθέµενη αξία σε γνώση και 
                                            

34  Όλα τα κράτη µέλη έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν στον κοινοτικό προϋπολογισµό, µε βάση το 
σύστηµα των “Ίδιων Πόρων”.  Ο προϋπολογισµός της ΕΕ αποτελείται κυρίως από το 1,4% των 
εισπράξεων του ΦΠΑ των κρατών µελών, από τα έσοδα από την είσπραξη δασµών από τρίτες χώρες 
και από τις καθαρές εισφορές των κρατών µελών µε βάση το ΑΕΠ τους.   

 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της ΕΕ, αν µέσα σε περίοδο δύο χρόνων, αφότου παραχωρήθηκε 
βοήθεια µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων δεν εφαρµοσθούν τα διάφορα σχέδια στο κράτος µέλος, το 
ενδιαφερόµενο κράτος χάνει το δικαίωµά του στους πόρους αυτούς (disciplined system).    
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τεχνογνωσία, των οποίων η ζήτηση δεν είναι ευαίσθητη στην τιµή, αλλά στην ποιότητα 

και την καινοτοµία. 

 Στα πλαίσια της δηµιουργίας της αναγκαίας υποδοµής εντάσσεται η προώθηση της 

δηµιουργίας τεχνολογικού πάρκου, το οποίο θα φιλοξενήσει τις ερευνητικές µονάδες 

και άλλες συναφείς δραστηριότητες, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων καθώς και 

εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας. 

 Η πολιτική έρευνας εξυπηρετεί αφενός το στόχο της ΕΕ για την αύξηση των δαπανών 

έρευνας και αφετέρου τη στήριξη της δηµιουργίας επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, 

καθώς και την άντληση πόρων από τα ευρωπαϊκά ταµεία. 

 Σχόλια  

Η επιτροπή έχοντας ανατρέξει στα προϋπολογισθέντα κονδύλια για σκοπούς 

έρευνας για το 2004, έχει διαπιστώσει ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

κάποια σχετική αύξηση, αυτά εξακολουθούν να είναι πολύ περιορισµένα.  Πιο 

συγκεκριµένα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού περιλαµβάνεται πρόνοια ύψους £100.000 για διεξαγωγή 

ερευνών µέσω του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας για τους τοµείς του 

εµπορίου, της βιοµηχανίας και του τουρισµού και πρόνοια ύψους £50.000 για 

την ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων και εξειδικευµένου τύπου βιοµηχανικού 

πάρκου, στο οποίο να αναπτύσσονται µονάδες υψηλής τεχνολογίας και το 

οποίο να στεγάζει επιχειρήσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, ηλεκτρονικά, 

τηλεπικοινωνιακά, χηµείας, βιολογίας, ενέργειας, περιβάλλοντος. 

Πέραν των πιο πάνω, κονδύλια για έρευνα διατίθενται µέσω του 

Πανεπιστηµίου Κύπρου, του Ιδρύµατος Έρευνας και του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας.  Πιο συγκεκριµένα, προϋπολογίζεται κονδύλι, το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί ως χορηγία προς το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας ύψους 

£4.100.000, µέρος του οποίου χρησιµοποιείται για την παραχώρηση 
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χορηγιών σε φορείς ή ερευνητικές οµάδες του ιδιωτικού ή/και δηµόσιου τοµέα 

για τη διεξαγωγή εφαρµοσµένης κυρίως έρευνας σε θέµατα κοινωνικά, 

θετικών ή και άλλων επιστηµών  ως ακολούθως: 

− Χρηµατοδότηση για συγκεκριµένες ερευνητικές πρόνοιες ύψους £850.000. 

− Χρηµατοδότηση αριθµού νέων εργασιών που θα εξαγγελθούν ύψους £3.000.000. 

Περαιτέρω προϋπολογίζεται κονδύλι, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως 

συνεισφορά στο Ίδρυµα Τεχνολογίας ύψους £330,000 (Υπουργείο Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού). 

Τέλος µικρά κονδύλια για σκοπούς έρευνας υπάρχουν διάσπαρτα σε 

ορισµένα υπουργεία ή υπηρεσίες για σκοπούς αρµοδιότητας του κάθε 

υπουργείου.  

Η επιτροπή θεωρεί ότι τα κονδύλια που προϋπολογίσθηκαν για σκοπούς 

ανάπτυξης και υποδοµής για τη δηµιουργία τεχνολογικού πάρκου και 

προώθησης επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 

δεν είναι τα αναµενόµενα και ότι από το ύψος τους δε διαφαίνεται ότι εντός 

του 2004 είναι δυνατό να τεθεί σε λειτουργία η αναγκαία υποδοµή.  Πέραν 

τούτου τα ποσοστά δαπανών για σκοπούς έρευνας στην Κύπρο 

εξακολουθούν για σειρά ετών να κυµαίνονται περίπου στο 0,2% του ΑΕΠ 

αντιπροσωπεύοντας, όπως επανειληµµένα έχει σηµειωθεί, ποσοστό λιγότερο 

από το 1/10 των αντίστοιχων πρωτοπόρων χωρών της Ευρώπης, παρά τη 

µικρή αύξησή τους στο φετινό προϋπολογισµό. 

Συναφώς αναφέρεται ότι το θέµα της ανάπτυξης του τοµέα έρευνας αποτελεί 

θέµα µεγάλης προτεραιότητας στην ΕΕ και ότι στο στάδιο των διαβουλεύσεων 

για κατάρτιση του κοινοτικού προϋπολογισµού όλα τα κράτη προβάλλουν την 
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ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας µέσω των κοινοτικών πόρων, θέση που 

ασπάζονται και προωθούν ανάλογα τα αρµόδια κοινοτικά όργανα. 

Ο Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η 

ενοποίηση του τοµέα έρευνας και τεχνολογίας, ότι µελετάται το ενδεχόµενο 

δηµιουργίας ενός Συµβουλίου Έρευνας και ότι προωθούνται τρόποι 

χρηµατοδότησης µέσω χορηγίας από την ΕΕ και αντίστοιχης προσέλκυσης 

της ενεργοποίησης του ιδιωτικού τοµέα χωρίς άµεση εµπλοκή της 

κυβέρνησης.  Καθίσταται πρόδηλο ότι πέραν των χαµηλών δαπανών για 

σκοπούς έρευνας, ο µέχρι σήµερα τρόπος προώθησης του τοµέα δεν 

απέδωσε τα δέοντα και ότι απαιτείται επανακαθορισµός της πολιτικής και του 

προγραµµατισµού στο θέµα αυτό.  Η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί 

την πορεία εξέλιξης όλων των πιο πάνω θεµάτων και θα επανέλθει σε εύθετο 

χρόνο για να αξιολογήσει την κατάσταση. 



 

 107

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

• Ειδικά θέµατα 

1. Οικονοµική και λειτουργική αυτονοµία της νοµοθετικής εξουσίας 

Το θέµα της οικονοµικής και λειτουργικής αυτονοµίας της Βουλής των 

Αντιπροσώπων εξακολουθεί να απασχολεί την επιτροπή.  Σύµφωνα µε το 

Γενικό ∆ιευθυντή της Βουλής, το κυπριακό κοινοβούλιο εξακολουθεί να 

αποτελεί εξαίρεση σε σχέση µε το αυτόνοµο καθεστώς λειτουργίας άλλων 

ευρωπαϊκών ή στον ευρύτερο χώρο κοινοβουλίων, µε αποτέλεσµα να µην 

είναι σε θέση, αφού όλες οι οικονοµικές ανάγκες σύµφωνα µε το ισχύον 

σύστηµα τελούν υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την εκτελεστική 

εξουσία, να λαµβάνει µε ευελιξία εκείνες τις αποφάσεις, τις οποίες κρίνει 

αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. 

Σχόλια 

Είναι η θέση της επιτροπής ότι το θέµα της εξασφάλισης της δέουσας 

αυτονοµίας στο νοµοθετικό σώµα ώστε να αποφασίζει για τις ανάγκες του σε 

έµψυχο και άλλο υλικό, µπορεί να επιλυθεί µε το σωστό τρόπο, εφόσον 

υφίσταται η αναγκαία πολιτική βούληση.  Το υφιστάµενο σύστηµα δηµιουργεί 

συνθήκες υποτέλειας της νοµοθετικής εξουσίας έναντι µιας ισότιµης εξουσίας 

όπως είναι η εκτελεστική εξουσία, γεγονός που αυτοδίκαια υποβιβάζει την 

υπόσταση και την ανεξαρτησία της νοµοθετικής εξουσίας που είναι 

κατοχυρωµένη ρητά στο Σύνταγµα. 

Η επιτροπή έχει καλέσει τη γενική διεύθυνση της Βουλής να υποβάλει 

υπόµνηµα σε σχέση µε το θέµα της οικονοµικής και λειτουργικής 

ανεξαρτησίας της Βουλής, το οποίο η ίδια δεσµεύεται να διαβιβάσει στον 
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αρµόδιο υπουργό, παράλληλα µε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έχουν 

αναληφθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής σε ανάλογο επίπεδο, και στο µέτρο 

των δικών της αρµοδιοτήτων προτίθεται να επενεργήσει θετικά προς την 

κατεύθυνση αυτή.  

Την ίδια στιγµή η επιτροπή δηλώνει ότι η επίλυση του πολυσυζητηµένου 

αυτού θέµατος και η διασφάλιση όλων των µηχανισµών λειτουργίας της 

Βουλής στη βάση της αυτόνοµης οικονοµικής διαχείρισης και του αυτόνοµου 

καθορισµού της οργανωτικής δοµής των υπηρεσιών και των τµηµάτων της, µε 

κανένα τρόπο δε συνεπάγεται ασυδοσία ή ανυπαρξία µηχανισµών ελέγχου 

στην άσκηση της εν λόγω αυτονοµίας. 

Τέλος η επιτροπή σηµειώνει µε ευαρέσκεια τη θετική προσέγγιση του νυν 

Υπουργού Οικονοµικών προς τις διάφορες ανάγκες του κοινοβουλίου.  Ο 

Υπουργός Οικονοµικών, ως διατελέσας βουλευτής και πρόεδρος της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού είναι 

γνώστης τόσο των αναγκών του κοινοβουλίου, όσο και των πτυχών και 

προεκτάσεων του θέµατος της οικονοµικής και λειτουργικής του αυτονοµίας.  

Ως αποτέλεσµα του θετικού κλίµατος που επεκράτησε στο στάδιο των 

διαβουλεύσεων, οι πρόνοιες που υποβλήθηκαν στο Υπουργικό Συµβούλιο και 

περιλήφθηκαν τελικά στον προϋπολογισµό του 2004 είναι σηµαντικά 

αυξηµένες και οι ανάγκες που υποβλήθηκαν τόσο σε πρόσθετο προσωπικό 

όσο και για όλες τις άλλες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες έχουν 

ικανοποιηθεί. 

2. Ενίσχυση ανεξάρτητων υπηρεσιών  

Στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού για το 2004, η 
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επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί για τα προγράµµατα και τις 

δραστηριότητες των ανεξάρτητων υπηρεσιών και ειδικότερα της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισµού, του Γραφείου του Εφόρου Κρατικών 

Ενισχύσεων και του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα.  Οι υπηρεσίες αυτές έχουν καθιδρυθεί µε βάση 

ειδικές νοµοθεσίες και στη βάση των απαιτήσεων του κοινοτικού κεκτηµένου, 

ο προϋπολογισµός τους δε αποτελεί µέρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

  Σχόλια 

Οι υπηρεσίες αυτές που αποτελούν ανεξάρτητες διοικητικές αρχές µε 

αρµοδιότητα την εποπτεία εφαρµογής της αντίστοιχης νοµοθεσίας και την 

άσκηση των εξουσιών που ανατίθενται σε αυτές, αποτελούν σηµαντικές 

καινοτοµίες στο δηµόσιο τοµέα που σηµατοδοτούν σηµαντικές αλλαγές σε 

συγκεκριµένους τοµείς δράσεις.  Οι δράσεις αυτές σύµφωνα µε τις σχετικές 

νοµοθεσίες αφορούν την προστασία του ανταγωνισµού, την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων που γίνονται µερικώς ή ολικώς µε 

αυτοµατοποιηµένα µέσα ή και µη και στην προστασία από δηµόσιες 

ενισχύσεις που δίδονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού 

δικαίου µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα που αναπτύσσουν ανεξάρτητη 

οικονοµική δραστηριότητα έτσι που να διασφαλίζονται συνθήκες λειτουργίας 

των επιχειρήσεων αυτών πάνω σε ισότιµη βάση και χωρίς τις στρεβλώσεις 

που δηµιουργούνται από τις δηµόσιες ενισχύσεις. 

Η επιτροπή θεωρεί τους νέους αυτούς θεσµούς ως πολύ σηµαντικούς στην 

ανάπτυξη της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής ιδιαίτερα µέσα στο νέο 

περιβάλλον που δηµιουργείται από την ένταξη στην ΕΕ και έχοντας 

ενηµερωθεί για τις δραστηριότητες των εν λόγω υπηρεσιών, παρατηρεί ότι 
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δηµιουργούνται λειτουργικά προβλήµατα και γενικότερα δυσλειτουργία που 

οφείλεται στη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών αποκλειστικά µε έκτακτο 

προσωπικό. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι υφίστανται πρώτα απ’ όλα λόγοι αρχής που 

επιβάλλονται από την ίδια την καθίδρυση των εν λόγω υπηρεσιών, µε βάση 

νοµοθεσίες που προτάθηκαν από την εκτελεστική εξουσία και ψηφίσθηκαν 

από τη Βουλή.  Περαιτέρω η παρουσία των υπηρεσιών αυτών στο εξωτερικό 

και ιδιαίτερα στην ΕΕ, καθιστούν απαράδεκτη τη στελέχωσή τους 

αποτελεσµατικά µε έκτακτο προσωπικό.     

Η επιτροπή έχει ενηµερωθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών µε επιστολή 

ηµεροµηνίας 21 Νοεµβρίου 2003 για τους λόγους που προβάλλονται για τη 

µη στελέχωση κάποιων από τις υπηρεσίες αυτές µε µόνιµο προσωπικό, οι 

οποίοι εξάγονται µέσα από σχετική αλληλογραφία που έχει κατατεθεί ενώπιόν 

της και δηλώνει ότι για λόγους αρχής δε συµφωνεί µε τις προσεγγίσεις επί του 

θέµατος.   Ως εκ τούτου καλείται η κυβέρνηση να επανεξετάσει το όλο ζήτηµα 

και να επανέλθει µε πρότασή της στη Βουλή για στελέχωση των υπηρεσιών 

αυτών µε το κατάλληλο επιστηµονικό και άλλο προσωπικό εντός του 2004 

καταθέτοντας σχετικό συµπληρωµατικό προϋπολογισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

• Θέσεις των µελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής οµάδας 

του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2004 

∆ιατυπώθηκαν οι ακόλουθες θέσεις αναφορικά µε διάφορα κεφάλαια της 

παρούσας έκθεσης35 : 

1. ∆ηµοσιονοµική πολιτική - Ευρωπαϊκή πολιτική  

Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2004 διέπει τη λειτουργία του κράτους, κατά 

το πρώτο έτος συµµετοχής της Κύπρου ως πλήρους µέλους της ΕΕ.  

Ιδιαίτερη απογοήτευση και ανησυχίες προκαλεί το γεγονός ότι εκτός του 

ποσού των £75 εκατοµ., που προϋπολογίζεται ως συνεισφορά της 

∆ηµοκρατίας στον κοινοτικό προϋπολογισµό, ουδεµία άλλη σηµαντική 

πρόνοια του προϋπολογισµού αναφέρεται στη συµµετοχή της Κύπρου στην 

ΕΕ και ειδικότερα προς την κατεύθυνση άντλησης πόρων από ευρωπαϊκά 

προγράµµατα.   

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει το διαφαινόµενο πολύ σοβαρό πρόβληµα 

απορρόφησης κοινοτικών πόρων από τις υπηρεσίες του κράτους, όπως ήδη 

εµφανίσθηκε στο επίπεδο της προενταξιακής βοήθειας.  Όπως παρατήρησαν 

αξιωµατούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µέχρι τον περασµένο Αύγουστο η 

Κύπρος είχε απορροφήσει ποσό που δεν ξεπερνούσε το 25% των όσων 

εδικαιούτο ως προενταξιακή βοήθεια.  

Η κυβέρνηση διατηρεί ρηµατικά το στόχο της προηγούµενης κυβέρνησης για 

ένταξη της χώρας, το ταχύτερο δυνατό, στην ΟΝΕ, σύµφωνα µε τις 

                                            

35  Για το κείµενο που κατατέθηκε και συµπεριελήφθη στην παρούσα έκθεση έγινε µόνο γλωσσική 
επεξεργασία. 
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προθεσµίες που ορίζει η σχετική συνθήκη.  Αυτή όµως η φραστική 

διαβεβαίωση δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται από αποφάσεις και µέτρα 

πολιτικής.  Ιδιαίτερα φαίνεται να απουσιάζει κάποιο µεσοπρόθεσµο 

πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξοµάλυνσης και σταθερότητας.  Στόχοι και 

δεσµεύσεις που έχουν ληφθεί στα πλαίσια του ΠΟΠ φαίνεται να υπάρχει ήδη 

η ανάγκη να αναθεωρηθούν. 

Συγκεκριµένα το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, λαµβάνοντας υπόψη αριθµό 

τροποποιήσεων που ήδη έχει καταθέσει η κυβέρνηση για τον προϋπολογισµό 

του 2004, αλλά ακόµα και το γεγονός ότι διάφορα κονδύλια φαίνεται να 

περιλαµβάνουν υποτιµηµένα ποσά, πράγµα που σίγουρα θα οδηγήσει σε 

συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς, ενώ κάποιες άλλες αναµενόµενες 

δαπάνες δεν έχουν καν συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό, φαίνεται ότι όχι 

µόνο θα ξεπεράσει αρκετά το προϋπολογιζόµενο 3,7% του ΑΕΠ, αλλά θα 

βρεθεί τελικά πλησιέστερα στο 5% παρά στο 4% του ΑΕΠ.  

Συνεπακόλουθα το δηµόσιο χρέος θα ξεφύγει ακόµη περισσότερο από το 

σχετικό όριο που ορίζει η συνθήκη, ενώ µε τέτοια δηµοσιονοµική πολιτική δεν 

µπορεί να αποβεί αποδοτική η προσπάθεια συγκράτησης των τιµών και 

περιορισµού του πληθωρισµού, ο οποίος επίσης θα βρεθεί εκτός των 

κριτηρίων της συνθήκης.  

2. Κρατικός προϋπολογισµός και οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης 

Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι το κυριότερο όργανο οικονοµικής πολιτικής 

της κυβέρνησης και του κράτους.  Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της 

κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού θεωρούν ότι, ακόµη 

και αν δεν εξαντλεί, ο προϋπολογισµός οπωσδήποτε συγκεφαλαιώνει και 
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χαρακτηρίζει την πολιτική της κυβέρνησης στους περισσότερους τοµείς του 

δηµοσίου βίου.  Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνει η διεθνής οικονοµολογική θεωρία 

και πολιτική πρακτική.    

Ο προϋπολογισµός του 2004 αποτελεί συνέχεια των προϋπολογισµών των 

προηγούµενων ετών, χωρίς µεγάλες αλλαγές ούτε εκεί όπου πράγµατι 

χρειαζόταν.  Συνεπώς, τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της 

κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού δηλώνουν ότι δεν 

παραιτούνται από το δικαίωµα και την υποχρέωση να υποδεικνύουν στην 

κυβέρνηση σηµαντικές δοµικές αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, µέσω 

προϋπολογισµού, για τον εκσυγχρονισµό και τον επανακαθορισµό του ρόλου 

του κράτους, ιδιαίτερα µέσα στην ευρωπαϊκή εποχή που διανοίγεται για την 

Κύπρο. 

∆ηλώνουν περαιτέρω εκ µέρους της κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατος 

ότι µπορεί να υπερψηφίσουν µέρος του προϋπολογισµού, που θεωρείται 

απαραίτητο για συνέχεια της βασικής υποδοµής και της αρµονικής 

λειτουργίας των υπηρεσιών του κράτους, διατηρούν όµως το δικαίωµα και την 

υποχρέωση να τηρήσουν αποχή στην ψήφιση κονδυλίων που µαρτυρούν 

πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, την ευθύνη των οποίων δεν προτίθενται 

να αναλάβουν, αλλά ακόµα και να καταψηφίσουν κονδύλια που 

αντιπροσωπεύουν κακές ή ανεπαρκείς πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, 

αναλόγως δε να προτείνουν µάλιστα και τροπολογίες. 

3. Μορφή, εµφάνιση και πληρότητα του προϋπολογισµού και βαθµός 

απεικόνισης της δηµοσιονοµικής πολιτικής του κράτους 

Τα τελευταία χρόνια έγιναν βήµατα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης και 
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της αναδιάρθρωσης του προϋπολογισµού, παρατηρείται όµως ότι οι 

ανακατατάξεις που έγιναν και ο τρόπος που παρουσιάζονται πλείστα όσα 

κονδύλια στον προϋπολογισµό του 2004 καθιστούν αδύνατο να γίνουν 

συγκρίσεις µε προηγούµενα χρόνια.  Το γεγονός αυτό έχει τελικά δυσχεράνει 

αντί να υποβοηθήσει, όπως αναµενόταν, την εξέταση και τη συζήτηση του 

προϋπολογισµού.  

Υιοθετώντας µια πρωτοφανή και απολύτως αντιπαραγωγική για σκοπούς 

διαφάνειας και γόνιµης συζήτησης του προϋπολογισµού πρακτική, η 

κυβέρνηση δε συµπεριέλαβε στον προϋπολογισµό που κατέθεσε τους 

σχεδιασµούς της για τη δηµιουργία νέων θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία, αλλά 

προτίµησε να καταθέσει συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το έτος που 

λήγει αυτές τις µέρες.  Αυτή η πρακτική κατατεµαχισµού των οικονοµικών του 

κράτους ισοδυναµεί µε απόπειρα υπεκφυγής από τον εφ’ όλης της ύλης 

κοινοβουλευτικό έλεγχο που θα έπρεπε να ασκείται µε την ευκαιρία της 

συζήτησης του προϋπολογισµού.  Το µόνο ίσως που επιτυγχάνεται είναι να 

παρουσιασθεί εικονικά χαµηλότερο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.  

Συναφώς πρέπει να σηµειωθεί ότι η σηµερινή κυβέρνηση όχι µόνο συνεχίζει, 

αλλά έχει εντείνει την τακτική κατάθεσης συµπληρωµατικών 

προϋπολογισµών.  Τους τελευταίους µήνες έχουν κατατεθεί δεκατέσσερις 

συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί, µε συνολικό ύψος δαπανών 

£431.256.479.  

Σηµειώνεται µε ανησυχία ότι ούτε και φέτος ο προϋπολογισµός είναι 

πραγµατικά πλήρης, ενσωµατώνοντας όλα εκείνα τα στοιχεία και τις 

αποφάσεις πολιτικής που να συγκεφαλαιώνουν όλες τις δαπάνες και όλα τα 

έσοδα του κράτους.  
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Συγκεκριµένα, στον προϋπολογισµό του 2004 δε συµπεριελήφθησαν όλες οι 

δαπάνες.  Υπάρχει σηµαντικός όγκος εξωπροϋπολογισµικών δαπανών, οι 

οποίες ωστόσο θα µπορούσε να είχαν προβλεφθεί.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

απουσιάζουν πρόνοιες για τις νέες θέσεις στη δηµόσια υπηρεσία, οι οποίες 

και έχουν υποβληθεί µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό.  

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η απουσία προνοιών για δαπάνες που να 

αφορούν σε ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράµµατα. Υπάρχει πλειάδα 

συµβολικών προνοιών, µε το ποσό των £10, που αναφέρεται ότι αφορούν σε 

συγχρηµατοδότηση συµµετοχής σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.  Αν κάποια 

από αυτά τα προγράµµατα υλοποιηθούν, θα χρειασθούν σηµαντικές δαπάνες 

που όµως δεν εµφαίνονται στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.  

Απουσιάζουν επίσης οποιαδήποτε κονδύλια που να αφορούν σε 

µηχανισµούς ή υπηρεσίες του δηµοσίου που θα βοηθήσουν και θα 

καθοδηγήσουν τον ιδιωτικό τοµέα και ιδιαίτερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

καθώς και άλλους ενδιαφεροµένους, όπως µη κυβερνητικές οργανώσεις ή 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη συµµετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα και την απορρόφηση κονδυλίων.  Στον προϋπολογισµό του 

2004 η µόνη συγκεκριµένη πρόνοια συµµετοχής στην ΕΕ αφορά σε κονδύλι 

£75 εκατοµ. που αναφέρεται ως συνεισφορά της χώρας στην ΕΕ.  

Εκφράζεται ο φόβος ότι αυτό που καταµαρτυρούν οι ανισόρροπες πρόνοιες 

του προϋπολογισµού ως προς την οικονοµική συµµετοχή στην ΕΕ δε 

σηµαίνει κάτι άλλο, παρά την προέκταση και στο µέλλον της µέχρι στιγµής 

πολύ προβληµατικής ικανότητας του κυπριακού κράτους να απορροφήσει 

κοινοτικά κονδύλια και συγκεκριµένα την προενταξιακή βοήθεια.  
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Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι και άλλα κανονικά κονδύλια παρουσιάζονται 

είτε υποτιµηµένα είτε ελλιπή στον προϋπολογισµό, όπως, π.χ., η κρατική 

χορηγία στο Πανεπιστήµιο Κύπρου που φαίνεται να είναι £26 εκατοµ., δηλαδή 

χαµηλότερη και από εκείνη που περιείχε ο περσινός προϋπολογισµός, τη 

στιγµή που είναι γνωστό ότι θα ξεπεράσει αρκετά τα £30 εκατοµ.  Όπως, 

ακόµη ότι δεν υπάρχει πρόνοια για δαπάνες που θα προκύψουν από τη 

λειτουργία νέων οργανισµών µε πολυπρόσωπη στελέχωση, όπως είναι ο 

Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών.  

Αντίθετα από συστάσεις της Βουλής που κατ’ επανάληψη έχουν διατυπωθεί 

τα τελευταία χρόνια, ούτε ο φετινός προϋπολογισµός ούτε η νέα κυβέρνηση 

παρουσίασαν τυχόν νέα φορολογικά µέτρα ή άλλα προβλέψιµα στοιχεία 

εσόδων, όπως π.χ. τα σηµαντικά αναµενόµενα έσοδα από την ειδική 

φορολογική ρύθµιση (“φορολογική αµνηστία”) που ήδη έχει εξαγγείλει η 

κυβέρνηση ή ακόµη τα σηµαντικά αναµενόµενα έσοδα από τη ρύθµιση των 

εκκρεµοτήτων ως προς την έκδοση πολεοδοµικών τίτλων. 

Εκτός όµως από αναµενόµενα έσοδα που δεν προϋπολογίζονται, υπάρχουν 

και γνωστές περιπτώσεις απώλειας εσόδων που επίσης δε λαµβάνονται 

υπόψη στο φετινό προϋπολογισµό.  Η σηµαντικότερη περίπτωση αυτής της 

κατηγορίας, είναι η βέβαιη µείωση των εσόδων από τη φορολογία 

µηχανοκίνητων οχηµάτων, εξαιτίας της επιβεβληµένης ελάττωσης του φόρου 

κατανάλωσης στα αυτοκίνητα, που αποφασίστηκε πρόσφατα µε την ψήφιση 

ειδικής τροποποιητικής νοµοθεσίας.  

Η εκτίµηση των µελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής 

οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού είναι ότι η κυβέρνηση γνώριζε και 

µπορούσε έγκαιρα να συµπεριλάβει στον προϋπολογισµό όλες αυτές καθώς 
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και άλλες ανάλογες πρόνοιες, αλλά δεν το έπραξε και για το λόγο αυτό 

εκφράζεται η απαρέσκεια ως προς την απροθυµία της κυβέρνησης να 

καταθέσει όλα τα κονδύλια και άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να 

συµπεριλαµβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισµό της.  Εκτός του ότι η 

τακτική αυτή µπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα δηµιουργίας εσφαλµένων 

εντυπώσεων για την κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και ότι ισοδυναµεί 

µε υπεκφυγή έναντι του κοινοβουλευτικού ελέγχου, µπορεί να ερµηνευθεί και 

ως δείγµα έλλειψης σεβασµού προς τη νοµοθετική αρχή του κράτους και ως 

προσπάθεια παράκαµψης των συνταγµατικών υποχρεώσεών της.  Αν 

επρόκειτο για ένα κοινό νοµοθέτηµα, η τρέχουσα κοινοβουλευτική πρακτική 

θα υπέβαλλε την αναβολή της εξέτασης και της ψήφισής του έως ότου η 

κυβέρνηση µεριµνούσε να επιφέρει τις ενδεδειγµένες προσθήκες και 

τροποποιήσεις, προκειµένου ο κρατικός προϋπολογισµός να ήταν πλήρης.  

4. ∆ηµοσιονοµική κατάσταση  

Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους διότι το 

συγκυριακό υπερβολικό έλλειµµα του 2003 δε φαίνεται να αναχαιτίζεται 

ικανοποιητικά, αλλά θα το διαδεχθεί έλλειµµα που θα πλησιάζει το 5% του 

ΑΕΠ το 2004.  

Οι προβλέψεις και εκτιµήσεις της κυβέρνησης για προϋπολογιζόµενο 

έλλειµµα ύψους £260 εκατοµ. ή 3,7% του ΑΕΠ, οι οποίες εξ αρχής είχαν 

αµφισβητηθεί από τρίτους έγκριτους οικονοµικούς παρατηρητές και 

εξειδικευµένους οίκους του εξωτερικού, φαίνεται να έχουν ήδη 

υπερακοντισθεί από εξελίξεις που έχουν µεσολαβήσει και που θα έπρεπε να 

είχαν ληφθεί υπόψη από την κυβέρνηση, αφού εξαρτώνται από δικές της 
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αποφάσεις.  Συγκεκριµένα, τόσο η κατάθεση συµπληρωµατικού 

προϋπολογισµού για τη δηµιουργία πολύ µεγάλου αριθµού νέων θέσεων, όσο 

και η σηµαντική απώλεια εσόδων µετά τη µείωση της φορολογίας στα 

αυτοκίνητα, καθώς και αλλαγές που επιφέρουν τροποποιήσεις που κατέθεσε 

η ίδια η κυβέρνηση, επαυξάνουν αισθητά το αναµενόµενο δηµοσιονοµικό 

έλλειµµα σε σχέση µε εκείνο που παρουσίασε η κυβέρνηση σε µια 

προσπάθεια να εξωραϊστεί η εικόνα της δηµοσιονοµικής διαχείρισης που 

προγραµµατίζει για το 2004.  Η πρόβλεψη της κυβέρνησης για έλλειµµα της 

τάξης του 3,7% είναι ήδη εξωπραγµατική.  

Παρά την κριτική που ασκούσε ως αντιπολίτευση, η σηµερινή κυβέρνηση δεν 

µπόρεσε να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της συνεχούς αύξησης των 

δηµόσιων δαπανών, µε υπέρµετρο µάλιστα ρυθµό.  Οι κρατικές δαπάνες, 

όπως εµφανίζονται στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε, αυξάνονται µε 

ρυθµό 10,4% και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 48,0% του προβλεπόµενου 

ΑΕΠ του 2004, έναντι ποσοστού 46,3% το 2003 και 44,1% το 2002.  Εάν 

µάλιστα εξαιρεθούν οι δαπάνες για αµυντική θωράκιση, όπου οι πολιτικές 

εξελίξεις επέβαλαν µια δραστική µείωση, τότε οι δηµόσιες δαπάνες το 2004 

προϋπολογίζεται να αυξηθούν κατά 14,1%.  Εξαιρουµένων των δαπανών 

αµυντικής θωράκισης, οι δηµόσιες δαπάνες το 2004 θα αντιστοιχούν σε 

47,1%, έναντι ποσοστού 43,9% το 2003 και 41,4% το 2002.  

Οι δηµόσιες δαπάνες αυξάνονται µε ρυθµό κατά πολύ ταχύτερο της αύξησης 

του ΑΕΠ.  Είναι προφανές ότι δεν µπορεί να συνεχισθεί αυτή η ακατάσχετη 

αύξηση των κρατικών δαπανών χωρίς οδυνηρές συνέπειες πάνω στην 

οικονοµία.  

Αναλλοίωτη παραµένει και η δοµή των δηµόσιων δαπανών, χωρίς κανένα 
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εµφανές µέτρο ή πολιτικό πρόγραµµα για κάποια αλλαγή, κατά τρόπο που οι 

αυξηµένες δαπάνες προορίζονται κυρίως για την πληρωµή µισθών και για την 

εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους, καθώς και για άλλες αντιπαραγωγικές 

χρήσεις.  

Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ότι από κάθε µία λίρα φόρου που 

καταβάλλει ο φορολογούµενος πολίτης, τα 31,1 σεντ ξοδεύονται για µισθούς, 

συντάξεις και φιλοδωρήµατα των δηµόσιων υπαλλήλων, τα 24 σεντ για 

υποχρεώσεις από χρέη, τα 14,1 σεντ για δαπάνες λειτουργίας του κράτους 

και τα 11,8 σεντ για µεταβιβάσεις, κατά τρόπο που να αποµένουν µόλις 19 

σεντ για την κοινωνική πολιτική (11,1 σεντ σε κοινωνικές παροχές) και τα έργα-

επενδύσεις (7,9 σεντ).  Η δοµή των δαπανών καταδεικνύει το βάθος του 

προβλήµατος και την τάση αναίρεσης της ίδιας της δυνατότητας άσκησης 

οποιασδήποτε χρήσιµης πολιτικής µέσω του κρατικού προϋπολογισµού.  

Το σχόλιο της περσινής έκθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το οποίο «ο περιορισµός των 

δαπανών για την αµυντική θωράκιση δε συνοδεύτηκε από περιορισµό των γενικών 

δαπανών» µπορεί και πρέπει να επαναληφθεί αυτούσιο.  Η µόνη πραγµατική 

αλλαγή στον προϋπολογισµό του 2004 είναι η δραστική µείωση κατά £90 

εκατοµ. ή κατά 56,3% των αµυντικών δαπανών, πράγµα το οποίο κατέστη 

δυνατό και επιβεβληµένο όχι εξαιτίας κάποιας απόφασης δηµοσιονοµικής 

πολιτικής, αλλά χάριν της ευνοϊκής πολιτικής εξέλιξης µε την ένταξη της 

χώρας στην ΕΕ και το ηπιότερο κλίµα στο Κυπριακό.  Εξαιρουµένων των 

δαπανών αµυντικής θωράκισης, οι δαπάνες του κράτους αυξάνονται µε 

ρυθµό 14,1% που είναι ανεπίτρεπτα ψηλός και δεν καταδεικνύει προσπάθεια 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης.  Η κατά 14,1% αύξηση των κρατικών δαπανών 
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(εξαιρούµενης της αµυντικής θωράκισης) είναι πολλαπλάσια του ρυθµού αύξησης 

του προϊόντος της χώρας, πράγµα που αυτοµάτως σηµαίνει ότι η κυβέρνηση 

εγκλωβίζει σε µάλλον αντιπαραγωγικές χρήσεις πόρους τους οποίους στερεί 

από την πραγµατική οικονοµία και τους πολίτες.  

Οι δηµόσιες δαπάνες έχουν ιδιαίτερα επιβαρυνθεί από τις υπερβάσεις της 

φορολογικής µεταρρύθµισης, όταν οι πολιτικές δυνάµεις που σήµερα 

συµµετέχουν στην κυβέρνηση υπεγράµµιζαν στην περσινή έκθεση της 

επιτροπής ότι «η επιτροπή δεν έχει δεσµευθεί µε την εξαγγελθείσα αρχή της µηδενικής 

βάσης» και υποχρέωναν την προηγούµενη κυβέρνηση να αυξήσει υπέρµετρα 

τις δαπάνες, χωρίς κάποια σύνδεση µε την αύξηση των εσόδων του κράτους. 

αυτή µάλιστα η ανισορροπία θα συνοδεύει τα δηµοσιονοµικά µεγέθη και κατά 

τα επόµενα χρόνια.  

Η σηµερινή κυβέρνηση δε φαίνεται να εφαρµόζει τη θεωρία που είχε ως 

αντιπολίτευση, σύµφωνα µε την οποία «υπήρχαν περιθώρια αύξησης των 

κυβερνητικών εσόδων µε προτάσεις για συγκεκριµένα φορολογικά µέτρα προοδευτικού 

χαρακτήρα, τα οποία θα είχαν ισχύ για τα υψηλά και πολύ υψηλά εισοδηµατικά στρώµατα».  

∆εν έχει τουλάχιστον καταθέσει καµιά τέτοια πρόταση ούτε και κάµνει 

ανάλογες πρόνοιες στα προϋπολογιζόµενα έσοδα του κράτους.  

Ως εκ τούτου, περισσότερο από το ήµισυ της υπέρβασης του δηµόσιου 

ελλείµµατος, πέραν του σχετικού ορίου που καθορίζει η Συνθήκη Σύγκλισης 

της ΕΕ, οφείλεται στις προσπάθειες των κοµµάτων που µετέχουν στη 

σηµερινή κυβέρνηση να µεγιστοποιήσουν τις κρατικές δαπάνες.   

Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους και 

προειδοποιούν την κυβέρνηση ότι µε την πολιτική που διαπνέει τον 
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προϋπολογισµό του 2004 και την ευρύτερη δηµοσιονοµική διαχείριση είναι 

αµφίβολη η επίτευξη των στόχων του ΠΟΠ που η κυβέρνηση κατέθεσε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης 

θα οδηγήσει τη χώρα στο να µην ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις που έχει 

αναλάβει έναντι της ΕΕ και, το χειρότερο, θα καθυστερήσει την ένταξη της 

Κύπρου στην ΟΝΕ.  

Το γεγονός ότι ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας επέµεινε ενώπιον της 

επιτροπής για την ανάγκη περαιτέρω δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, τονίζοντας ότι υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 

που δε φαίνεται να αξιοποιούνται, αποτελεί την ασφαλέστερη εξωτερική 

µαρτυρία για τις ανεπαρκείς προσπάθειες της κυβέρνησης.  Εξάλλου, η 

επαναλαµβανόµενη επισήµανση του ∆ιοικητή ότι η δηµοσιονοµική εκτροπή 

επηρεάζει δυσµενώς και άλλους νευραλγικής σηµασίας δείκτες και 

µηχανισµούς της οικονοµίας, όπως ο πληθωρισµός και το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, πρέπει να αποτελέσει σήµα συναγερµού για την 

κυβέρνηση.  

«Η εδραιωµένη εντύπωση της επιτροπής», όπως διατυπωνόταν ανελλιπώς τα 

προηγούµενα χρόνια στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού εξακολουθεί να διατηρείται και να ισχύει, 

ότι δηλαδή η κυβέρνηση δεν πείθει ότι έχει οποιαδήποτε πολιτική βούληση για 

αυστηρή δηµοσιονοµική διαχείριση και πειθαρχία ή για βελτιστοποίηση της 

χρήσης των κρατικών εσόδων.  Αντιθέτως, η δηµιουργικότητά της φαίνεται να 

εξαντλείται σε σχολιασµό της προηγούµενης κυβέρνησης.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους πίνακες, µε τους οποίους 

η κυβέρνηση συνοδεύει τον προϋπολογισµό, οι δαπάνες προσωπικού 
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αυξάνονται µε ρυθµό 14,5% και φτάνουν το ποσό των £1.057.227 ή 31,1% 

του συνόλου των δαπανών.  Οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται µε ρυθµό 

13,4% σε ύψος £480,4 εκατοµ. ή 14,1% του συνόλου.  Οι µεταβιβάσεις 

αυξάνονται κατά 1,2% σε £402,6 εκατοµ. ή 11,8% του συνόλου.  Οι δαπάνες 

για κοινωνικές παροχές µειώνονται κατά 0,1% σε ποσό £377,4 εκατοµ. ή 

11,1% του συνόλου.  Τα έξοδα δηµόσιου χρέους αυξάνονται κατά 1% και 

φτάνουν σε ύψος £817,8 εκ. ή 24% του συνόλου.  Οι δαπάνες για έργα και 

πάγια-επενδύσεις επεκτείνονται κατά 26,1% σε ύψος £252,1 εκατοµ. ή 7,4%.  

∆υστυχώς η κυβέρνηση δε φαίνεται έτοιµη να υπερβεί τη λογική µιας στενά 

λογιστικής διαχείρισης, γεγονός που εµπεδώθηκε κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων ενώπιον της επιτροπής, αφού οι αρµόδιοι υπουργοί δεν ήταν σε 

θέση να παρουσιάσουν πειστικά µέτρα πολιτικής για την αντιµετώπιση των 

κρίσιµων προκλήσεων και των αλλαγών, ενόψει της ένταξης, που να 

συνοδεύονται µάλιστα από πρόνοιες χρηµατοδότησής τους και σχετικά 

δεσµευτικά χρονοδιαγράµµατα εφαρµογής και υλοποίησης.  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στον κυριότερο τοµέα δραστηριότητας της 

οικονοµίας, τον τουρισµό, η σηµερινή κυβέρνηση αρκέσθηκε να οικειοποιηθεί 

το στρατηγικό σχέδιο που είχε ετοιµάσει και εκπονήσει η προηγούµενη 

κυβέρνηση και του οποίου η εφαρµογή καθυστέρησε εξαιτίας των ανώµαλων 

συνθηκών που προκάλεσαν η διεθνής τροµοκρατία, ο πόλεµος των ΗΠΑ και 

των συµµάχων τους στο Ιράκ και η συνεπακόλουθη διεθνής κρίση και 

οικονοµική ύφεση.  

Περαιτέρω πρέπει να σηµειωθεί η ανησυχία εξαιτίας του γεγονότος ότι, ενώ 

έχει παρέλθει το µεγαλύτερο µέρος της πρώτης περιόδου του δεκαετούς 

σχεδίου, το οποίο και ήταν αφιερωµένο σε µια προσπάθεια ποιοτικής 
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αναβάθµισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας, η κυβέρνηση όχι µόνο 

δεν προβαίνει σε συγκεκριµένες ενέργειες, αλλά παρουσιάζει απογοητευτικές 

εσωτερικές αντιφάσεις και διαµάχες.  Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 

πρότασης για τη δηµιουργία και λειτουργία καζίνο, κάτω από ειδικές κρατικές 

ρυθµίσεις και διασφαλίσεις έναντι πιθανών προβληµάτων.  Ενώ το αρµόδιο 

σώµα που διορίστηκε από την κυβέρνηση, δηλαδή το διοικητικό συµβούλιο 

του ΚΟΤ, προκρίνει επειγόντως την απόφαση αυτή, την οποία καταρχήν 

φάνηκε να συζητούν ευνοϊκά τόσο ο Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού όσο και ο Υπουργός Οικονοµικών, δηµοσίως αντιτάχθηκαν ο 

Υπουργός Εσωτερικών και το ΑΚΕΛ, κατά τρόπο που ο ίδιος ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας να οδηγηθεί στο να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει κυβερνητική 

πολιτική επί του θέµατος», αλλά µόνο διάφορες «σχολές σκέψης».  Κρίνοντας 

την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, την ώρα µάλιστα που 

αποφασίζονται αυξηµένες χορηγίες προς τον ΚΟΤ για δαπάνες προβολής του 

τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δε γίνεται τουριστική 

πολιτική µε «σχολές σκέψης», αλλά µε αποφάσεις και πρωτοβουλίες.  

Ανάλογες εσωτερικές αντιφάσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη για την 

αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος υπάρχουν και σε άλλα θέµατα, όπως 

στην περίπτωση της πρότασης για τη δηµιουργία τουριστικής αστυνοµίας, την 

οποία υποδέχτηκε ευνοϊκά ο αρµόδιος για θέµατα τουρισµού υπουργός, αλλά 

απορρίπτει συλλήβδην ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης.  

Η κυβέρνηση του κράτους δεν µπορεί να παρουσιάζεται ως «βήµα 

συζητήσεων» µεταξύ διαφορετικών «σχολών σκέψης», αλλά έχει υποχρέωση 

να παρουσιάσει και να προωθήσει ενιαίες και συνεκτικές προτάσεις πολιτικής 

στη βάση των οποίων και θα κριθεί το έργο της.  
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Συναφώς σηµειώνεται ότι στην περσινή έκθεση της επιτροπής είχαν γίνει οι 

ακόλουθες επισηµάνσεις: 

• «Η κυβέρνηση δυστυχώς απέτυχε να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής 

συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής που έχει προγραµµατίσει να λάβει για την 

επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων της. Η παρατήρηση αυτή ισχύει 

ιδιαίτερα για τις δαπάνες της δηµόσιας υπηρεσίας και ως προς την 

ανάγκη για περικοπή και αναϊσορρόπηση και ιεράρχηση των δαπανών 

αυτών.»  

• «Σηµειώνουµε µε απογοήτευση και ανησυχία ότι ο Υπουργός 

Οικονοµικών δεν έχει καταθέσει οποιαδήποτε µέτρα ή προτάσεις 

προγραµµατισµού για την αναδόµηση της δηµόσιας υπηρεσίας και για 

τη συγκράτηση των σχετικών δαπανών.»   

• «Η επιτροπή θα πρέπει να επαναλάβει την απαρέσκειά της ως προς 

την έλλειψη ενηµέρωσης από πλευράς της κυβέρνησης για την πρόοδο 

στην εφαρµογή του σχεδίου αναµόρφωσης του συστήµατος 

αξιολόγησης των δηµόσιων υπαλλήλων που είχε ξεκινήσει από την 

προηγούµενη κυβέρνηση.  Αναµένεται ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να 

αναλάβει πρωτοβουλία και να επιταχύνει τη ριζική αναθεώρηση του 

ισχύοντος αναχρονιστικού και ισοπεδωτικού συστήµατος αξιολόγησης, 

αξιοποιώντας τη µελέτη που έχει εκπονήσει εξειδικευµένος οίκος και την 

οποία, παρά το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα, δεν κατόρθωσε να 

εισαγάγει εντός του 2003.»   

Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού δεν µπορούν παρά να επαναλάβουν τις επικρίσεις 
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που και στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί για την απροθυµία της κυβέρνησης 

να καταθέσει και να εφαρµόσει συγκεκριµένα µέτρα για την αύξηση της 

παραγωγικότητας στη δηµόσια υπηρεσία και για την καλύτερη αξιοποίηση του 

διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού.  Με την ευκαιρία θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει σοβαρά σχέδια όπως εκείνο που µελετά 

και προτίθεται να εφαρµόσει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) για τη 

σύνδεση της ανέλιξης και των απολαβών των υπαλλήλων µε αντικειµενικά και 

µετρήσιµα κριτήρια απόδοσης, αλλά και κάποιες εισηγήσεις που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια στη Βουλή για υιοθέτηση αρχών και τεχνικών διαχείρισης 

προσωπικού που ισχύουν στην πραγµατική οικονοµία και στον ανταγωνιστικό 

ιδιωτικό τοµέα (σύγχρονες αρχές management).  

5. Προοπτικές της οικονοµίας – οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης 

 Ανάκαµψη της οικονοµίας και πολιτική στον τοµέα του τουρισµού 

Tα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού σηµειώνουν ότι οι πιθανότητες επαλήθευσης των 

σχετικά αισιόδοξων προβλέψεων του Υπουργού Oικονοµικών για το 2004, µε 

ρυθµό πραγµατικής µεγέθυνσης της οικονοµίας 4%, εξαρτώνται σχεδόν 

αποκλειστικά από την ανάκαµψη του τουρισµού.  

Yπενθυµίζοντας ότι η Bουλή έχει εγκρίνει σηµαντικά πρόσθετα κονδύλια στα 

πλαίσια συµπληρωµατικών προϋπολογισµών, τα οποία στόχευαν να 

ενισχύσουν την εµπορευσιµότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, 

υπογραµµίζουν ότι η ουσιαστική και διαρκής ανάκαµψη του τουριστικού τοµέα 

εξαρτάται από την εφαρµογή του στρατηγικού σχεδίου.  Aπό αυτή την άποψη 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι, πέραν της µέχρι στιγµής σηµειωθείσας 
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καθυστέρησης, εξαιτίας των γεγονότων του Σεπτεµβρίου 2001 και της 

εµπόλεµης διεθνούς κατάστασης, η σηµερινή κυβέρνηση δεν έχει προωθήσει 

συγκεκριµένα µέτρα για την ποιοτική αναβάθµιση και την ανάδειξη του 

ιδιαίτερου τοπικού χαρακτήρα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, όπως 

προβλέπεται στην πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδίου.  

Έµφαση θα έπρεπε να είχε δοθεί, όπως σηµειώνεται και στο σχέδιο, στη 

δηµιουργία ευκαιριών αναβαθµισµένης ποιοτικά απασχόλησης των 

περιηγητών που επισκέπτονται τη χώρα.   

Οικονοµική πολιτική και διαφοροποίηση της οικονοµίας 

Tαυτόχρονα όµως και µε δεδοµένες τις παρατηρήσεις για την τουριστική 

πολιτική, τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού, σηµειώνουν ότι δεν έχουν ληφθεί οποιαδήποτε 

συγκεκριµένα µέτρα για τη σταδιακή απεξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας 

από τον τουρισµό, ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη νέων τοµέων παροχής διεθνών 

υπηρεσιών. 

Καµιά ουσιαστική πρωτοβουλία δεν φαίνεται από κυβερνητικής πλευράς στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της έρευνας, επιστηµονικής όσο και 

εφαρµοσµένης.  ∆εν αναλαµβάνεται επίσης καµιά πρωτοβουλία για την 

ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση πρωτοβουλιών στον τοµέα της παροχής 

ιατροφαρµακευτικών υπηρεσιών. Ενώ, τέλος, στον τοµέα της παροχής 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών πανεπιστηµιακού επιπέδου, όπου η Κύπρος θα 

µπορούσε να διακριθεί, όχι µόνο η κυβέρνηση δεν ανέλαβε καµιά 

πρωτοβουλία, αλλά δε φαίνεται να έχει ούτε στρατηγικό σχέδιο και έχει 

αποσύρει σχετική νοµοθετική πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία 
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ιδιωτικών πανεπιστηµίων.  Σηµειώνεται σχετικά ότι η δέσµευση του Υπουργού 

Παιδείας και Πολιτισµού ότι µέχρι τέλους Οκτωβρίου 2003, θα είχε καταθέσει 

εκ νέου σχετικό νοµοσχέδιο, δεν έχει τιµηθεί.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

Κύπρος θα µπορούσε, από πάσης απόψεως, να φιλοξενήσει άνετα µέχρι 20 

έως 30 χιλιάδες ξένους φοιτητές, µε εισοδήµατα που θα έφταναν για τη χώρα 

σε ετήσιο ύψος £250 εκατοµ. έως £350 εκατοµ., όσο δηλαδή περίπου είναι το 

ύψος των εισοδηµάτων από τις εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων (υπεράκτιες).  

Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού παρατηρούν ότι ο προϋπολογισµός που έχει τεθεί 

ενώπιον της Βουλής, αλλά και η ευρύτερη οικονοµική πολιτική της 

κυβέρνησης, δεν περιλαµβάνουν οποιοδήποτε σχέδιο ή µέτρα πολιτικής για 

τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης και της οικονοµίας και, ειδικότερα, 

για την ανάπτυξη νέων τοµέων παροχής υπηρεσιών.  

∆ηµόσιο χρέος  

Ως συνέπεια των έκρυθµων συνθηκών που επεκράτησαν διεθνώς και των 

υπέρµετρων επιβαρύνσεων της φορολογικής µεταρρύθµισης που επέφεραν 

σηµαντική αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το 2003, το δηµόσιο 

χρέος θα φτάσει, σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταθέτει η κυβέρνηση, σε 

ύψος £4.233 εκατοµ. στο τέλος του έτους.  Xρέος αυτού του ύψους, που να 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 63,5% του AEΠ, σηµαίνει ότι η Kύπρος υπερβαίνει 

κατά πολύ το αντίστοιχο ανώτατο επιτρεπτό όριο του  κριτηρίου της Συνθήκης 

του Mάαστριχτ.  Σύµφωνα και πάλι µε τα στοιχεία της κυβέρνησης, δεν 

αναµένεται ούτε το 2004, αλλά ίσως ούτε και το 2005, να περιορισθεί το 

δηµόσιο χρέος σε επίπεδο συµβατό µε τις υποχρεώσεις έναντι της EE και µε 

το στόχο της ένταξης στην ΟΝΕ.  Συγκεκριµένα η κυβέρνηση προβλέπει ότι το 
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δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί κατά £230 εκ. και θα φτάσει σε ύψος £4436 

εκατοµ. ή 62.6% του AEΠ.  Στην πραγµατικότητα όµως το χρέος θα είναι 

αρκετά µεγαλύτερο, αφού η κυβέρνηση υποτιµά το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. 

Tαυτόχρονα το ενδοκυβερνητικό χρέος, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

κατέθεσε η κυβέρνηση θα αυξηθεί το 2004 κατά 11,0%, δηλαδή µε 

µεγαλύτερο ρυθµό στα τελευταία πέντε χρόνια και θα πλησιάσει τα £3 

δισεκατοµµύρια. 

Tο συνολικό, δηµόσιο χρέος, περιλαµβανόµενου του ενδοκυβερνητικού, 

ξεπερνά για πρώτη φορά σε ύψος το AEΠ και θα φτάσει το 2004 σε ύψος 

£7.349,5 εκατοµ. ή 103,8% του AΕΠ.  

H ελλειµµατική δηµοσιονοµική διαχείριση και η εύκολη λύση της προσφυγής 

σε δανεισµό σηµαίνει, ουσιαστικά, ότι ξοδεύουµε σήµερα, κατά τρόπο συχνά 

µάλιστα αντιπαραγωγικό, τη µελλοντική ανάπτυξη και υποσκάπτουµε τις 

µελλοντικές γενεές. 

∆ιαχείριση και βιωσιµότητα του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ)  

Iδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόµενη πρακτική της κυβέρνησης να 

απορροφά τα πλεονάσµατα του ΤΚΑ, χωρίς να διαθέτει κάποιο πρόγραµµα ή 

έστω σχέδιο µελλοντικής αποπληρωµής του τεράστιου χρέους που έχει 

δηµιουργηθεί µε αυτή τη µέθοδο.  Oι οφειλές του κράτους στο ΤΚΑ αναµένεται 

να φτάσουν το 2004 σε ύψος £2.908,8 εκατοµ.  Aυτή η πρακτική ουσιαστικά 

αποδυναµώνει το Ταµείο, αφού ο δανεισµός στο κράτος, προκειµένου να 

χρηµατοδοτηθούν τα ελλείµµατα του, δε φαίνεται να είναι η καλύτερη και 

αποδοτικότερη χρήση των αποθεµάτων του.  Σύµφωνα µε τις επίσηµες 

εκτιµήσεις, περί τα µέσα της επόµενης δεκαετίας θα εµφανισθεί, λόγω των 
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δηµογραφικών, κυρίως, εξελίξεων, µια κρίση πληρωµών στο ΤΚΑ, αφού οι 

ετήσιες δαπάνες του θα ξεπερνούν το σύνολο των συνεισφορών.  Η όσο 

γίνεται αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποθεµάτων του TKA θα ήταν ένας 

τρόπος να καθυστερήσει αυτή η κρίση πληρωµών.  Η Βουλή θα πρέπει να 

καλέσει για µια ακόµα φορά την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία  ούτως 

ώστε η τοποθέτηση των αποθεµάτων του Ταµείου να ακολουθήσει 

επαγγελµατικά πρότυπα και κριτήρια σύµφωνα µε το συµφέρον του Ταµείου 

και των δικαιούχων του εργαζοµένων και όχι σύµφωνα µε τις ανάγκες 

δανεισµού του κράτους.  

Eν πάση περιπτώσει, αναµένεται από την κυβέρνηση να καταθέσει, το 

συντοµότερο δυνατό, συγκεκριµένο πρόγραµµα σταδιακής αποπληρωµής του 

χρέους προς το TKA και αυτό θα θεωρηθεί πράξη στοιχειώδους 

υπευθυνότητας εκ µέρους του κράτους. 

6. Άλλα συναφή θέµατα 

 Ρύθµιση φορολογικών οφειλών και τραπεζικό απόρρητο 

Tα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού έχουν σηµειώσει τη δήλωση του Υπουργού 

Οικονοµικών ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να προτείνει σχέδιο φορολογικής 

ρύθµισης µε στόχο να διακανονιστούν όλες οι φορολογικές οφειλές για 

εισοδήµατα και κέρδη που δεν έχουν δηλωθεί στο κράτος, έναντι εφ’ άπαξ 

καταβολής φόρου στη βάση χαµηλού συντελεστή. 

H πολιτική αυτή στοχεύει στο να αποτρέψει τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό 

µετά την πλήρη απελευθέρωση στη διακίνηση κεφαλαίων, καθώς και στον 

επαναπατρισµό κεφαλαίων που βρίσκονται ήδη στο εξωτερικό. 
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Aνησυχίες και ερωτηµατικά εγείρονται από την µετέπειτα υπαναχώρηση της 

κυβέρνησης που παρέδωσε το νοµοσχέδιο σε βουλευτές για να το 

καταθέσουν ως πρόταση νόµου.  Η συζήτηση στη Βουλή πρότασης νόµου 

αντί νοµοσχεδίου εγείρει προφανή νοµοθετικά προβλήµατα αφού η πρόταση 

νόµου προβλέπει τη δηµιουργία σχετικής «Επιτροπής ∆ιαχείρισης ∆ηλώσεων 

Ρύθµισης Φορολογικών Υποχρεώσεων».  Ως γνωστόν, δεν είναι δυνατό µε 

νοµοθετική πράξη η Βουλή να υποχρεώσει την κυβέρνηση να συστήσει 

οργανισµό προβλέποντας µάλιστα την καταβολή αντιµισθίας και άλλων 

σχετικών δαπανών.  

Ταυτόχρονα θα έπρεπε η κυβέρνηση, µαζί µε τη γενική πρόταση ρύθµισης 

φορολογικών οφειλών έναντι εφάπαξ καταβολής ειδικά χαµηλής φορολογίας, 

να µελετήσει το ενδεχόµενο να παραχωρηθεί κάποιο κίνητρο στους κατόχους 

τέτοιων κεφαλαίων ούτως ώστε να τα επενδύσουν στην κυπριακή οικονοµία.  

Θέση των µελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού είναι ότι ταυτόχρονα µε τη χαριστική αυτή 

µεταχείριση σε όσους είχαν φοροδιαφύγει κατά το παρελθόν, θα πρέπει να 

ληφθούν πειστικά και αποτελεσµατικά µέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής.  

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει κάποια µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και 

έχει πρόσφατα καταθέσει νοµοθετικές προτάσεις που βρίσκονται στο στάδιο 

της κοινοβουλευτικής εξέτασης και συζήτησης.  Ωστόσο, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η εισήγηση για «µερική» άρση του τραπεζικού απορρήτου 

κρίνεται ως µέτρο δυσανάλογο προς τον επιζητούµενο σκοπό και δυνητικά 

εξαιρετικά επιζήµιο για το σύνολο της κυπριακής οικονοµίας.  Συγκεκριµένα, 

αν στόχος της κυβέρνησης είναι να παταχθεί η πρακτική της δηµιουργίας και 

τήρησης ψευδώνυµων ή άλλως πώς «µυστικών» λογαριασµών σε τραπεζικά 
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και άλλα σχετικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αυτός ο στόχος θα µπορούσε 

απευθείας να εξυπηρετηθεί αποτελεσµατικά µέσω άλλης νοµοθεσίας και 

κανονισµών (τραπεζική νοµοθεσία).   

Όσον αφορά στην ενίσχυση του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων για τη 

διενέργεια ελέγχων, θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η λύση δεν είναι να 

ενισχυθεί απλώς ο έλεγχος µέσω Κατάστασης Περιουσιακών Στοιχείων µε τη 

δυνατότητα του Τµήµατος να αντλεί στοιχεία απ’ ευθείας από τις τράπεζες, 

αλλά η ενίσχυση των ελέγχων των ίδιων των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες.  Επαναλαµβάνεται λοιπόν 

πρόταση που είχε γίνει και στο παρελθόν για τη δηµιουργία µιας 

εξειδικευµένης µονάδας φορολογικών ελέγχων που θα είχε πρόσβαση στην 

ίδια την οικονοµική δραστηριότητα.  

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να άρει το τραπεζικό απόρρητο θεωρείται 

ιδιαίτερα παρακινδυνευµένη, αφού πιθανότατα θα έθετε εν αµφιβόλω τη 

λειτουργία της χώρας ως κέντρου χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.  Ίσως 

µάλιστα ένα τέτοιο µέτρο να αποδειχτεί αντιφατικό µε τον καταρχήν σκοπό της 

φορολογικής ρύθµισης, αφού θα είχε ίσως ως αποτέλεσµα να καταφύγει στο 

εξωτερικό µεγάλος όγκος κεφαλαίων.  Ιδιαίτερα υπογραµµίζεται ότι οι όποιες 

φορολογικές ρυθµίσεις και πρακτικές ελέγχων πρέπει, βεβαίως, να 

εξυπηρετούν το κοινωνικό αίσθηµα δικαίου, αλλά όχι εις βάρος της 

πραγµατικής οικονοµίας και της εύρυθµης και αποδοτικής λειτουργίας της.  

∆ιότι σε αντίθετη περίπτωση και αν παρ’ ελπίδα πληγεί η οικονοµική 

εµπιστοσύνη, τότε θα παύσει να υπάρχει το ίδιο το αντικείµενο των 

ακριβοδίκαιων φορολογικών ρυθµίσεων.  
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Η κατάσταση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα  

Υπογραµµίζεται ότι ένα από τα κυριότερα δηµοσιονοµικά προβλήµατα 

εστιάζεται στο ιδιαίτερα ψηλό κόστος λειτουργίας της κρατικής µηχανής.  

Τόσο το µισθολόγιο και τα συνταξιοδοτικά και άλλα ωφελήµατα, όσο και οι 

ευρύτερα ευνοϊκοί όροι εργασίας στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, 

αποδεικνύονται ως µια από τις πηγές ιδιαίτερα ψηλών “ανελαστικών” 

δαπανών του κράτους.  Υπ’ αυτό το πρίσµα, πρέπει να εφαρµοσθεί µια 

πολιτική που να προσανατολισθεί στην κατόπιν συµφωνίας αναθεώρηση των 

όρων εργασίας για µελλοντική εργοδότηση στο δηµόσιο τοµέα.  

Εντούτοις, το κρατικό µισθολόγιο δεν είναι το µόνο πρόβληµα.  Τουναντίον, 

εξαιρετικά σηµαντική είναι µια ευρύτερη µεταρρύθµιση του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάµενου 

ανθρώπινου δυναµικού. ∆εν µπορεί παρά να εκφράζεται δυσφορία για το 

γεγονός ότι ακόµη δεν έχει εισαχθεί κάποιο αξιόπιστο και αποδοτικό σύστηµα 

αξιολόγησης. Με την ευκαιρία της ανάγκης εισαγωγής ενός τέτοιου 

συστήµατος, θέση των µελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής 

οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού είναι ότι θα πρέπει να υιοθετηθούν 

σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης και διαχείρισης που να συνδέουν την ανέλιξη 

και τις απολαβές του προσωπικού µε αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια 

απόδοσης, τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, αφού η σηµερινή 

κατάσταση ισοπέδωσης οδηγεί σε ανεπαρκή αξιοποίηση των ανθρώπινων 

πόρων που διαθέτει ο δηµόσιος τοµέας.  

Παράλληλα, σε µια προσπάθεια λελογισµένης διαχείρισης των ανθρωπίνων 

πόρων και εν όψει της ταυτόχρονης πιεστικής ανάγκης από τις πολλαπλές 

υποχρεώσεις έναντι της ΕΕ, καθίσταται επιτακτική η εφαρµογή ενός σχεδίου 
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µετάταξης και µετεκπαίδευσης προσωπικού που είτε πλεονάζει σε κάποιες 

υπηρεσίες και τµήµατα είτε υπηρετεί σε θέσεις που λόγω εναρµονιστικών 

µεταβολών καθίστανται πλέον ουσιαστικά άνευ αντικειµένου.  

Eνταξιακή πορεία, εναρµόνισης και συµµετοχή της Κύπρου στην ΕΕ 

Σηµειώνεται µε ιδιαίτερη ανησυχία η απουσία οποιωνδήποτε µηχανισµών ή 

φορέων ενηµέρωσης των επαγγελµατικών φορέων και οµάδων, των φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης, των µη κυβερνητικών οργανώσεων και γενικότερα 

των πολιτών για τις ακριβείς επιπτώσεις της ένταξης στην Eυρωπαϊκή Ένωση 

και των δυνατοτήτων συµµετοχής σε ευρωπαϊκά κοινοτικά προγράµµατα.  

∆εδοµένης της εταιρικής δοµής της Kύπρου, µε µια πλειάδα µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, η πολιτεία οφείλει να συστήσει κάποιους ενδιάµεσους φορείς 

που να διευκολύνουν τη συµµετοχή των κυπριακών επιχειρήσεων σε 

κοινοτικά προγράµµατα. ∆υστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κανένα 

σχεδιασµό σε αυτό τον τοµέα ούτε και ο προϋπολογισµός περιέχει 

οποιεσδήποτε πρόνοιες. 

H ολιγωρία, την οποία επιδεικνύει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι αυτό θα 

έπρεπε να ήταν το πρώτο της καθήκον εδώ και δέκα µήνες που 

εγκαταστάθηκε στην εξουσία, θα έχει ως αποτέλεσµα η Kύπρος να µην 

µπορέσει να συµµετάσχει ικανοποιητικά στα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

Σε αντίθεση µε τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Οικονοµικών στην οµιλία του 

ενώπιον της Bουλής, η Kύπρος όχι µόνο δε βρίσκεται σε πολύ προχωρηµένο 

στάδιο προετοιµασίας για την απορρόφηση πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά 

Tαµεία, αλλά αντίθετα παρουσιάζεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση.  H µέχρι στιγµής 

ικανότητα απορρόφησης κοινοτικών πόρων από το κράτος είναι απελπιστικά 
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χαµηλή. Eνώ αποµένουν µόλις µερικές µέρες µέχρι την 1η Iανουαρίου 2004, 

ηµεροµηνία από την οποία η Kύπρος θα δικαιούται να διεκδικεί πόρους από 

τα ∆ιαρθρωτικά Tαµεία, όχι µόνο δεν έχουν γίνει οι απαραίτητοι σχεδιασµοί, 

αλλά µόλις τώρα συστήνονται οργανισµοί και φορείς νευραλγικής σηµασίας, 

όπως είναι ο Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών.  ∆υστυχώς η ολιγωρία και η 

αδράνεια των τελευταίων µηνών θα στοιχίσει στην κυπριακή κοινωνία πολλές 

δεκάδες εκατοµµύρια.  

Τα µέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής οµάδας του 

∆ηµοκρατικού Συναγερµού καλούν την κυβέρνηση να αντιληφθεί την 

κρισιµότητα του ζητήµατος και να αναλάβει επείγουσες πρωτοβουλίες 

προσπαθώντας να αναπληρώσει τη µέχρι στιγµής αδράνειά της και να 

περιορίσει τις επιπτώσεις. 

• Θέσεις του µέλους της επιτροπής βουλευτής του Κινήµατος  

Σοσιαλδηµοκρατών Ε∆ΕΚ κ. Μ. Σιζόπουλου 

Το µέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήµατος Σοσιαλδηµοκρατών Ε∆ΕΚ κ. Μ. 

Σιζόπουλος διατύπωσε τις ακόλουθες προσωπικές του θέσεις36 σε σχέση µε 

επιµέρους κεφάλαια της παρούσας έκθεσης: 

1. ∆ιαδικασία συζήτησης του προϋπολογισµού  

Το Κοινοβούλιο, παρά το διαχωρισµό των εξουσιών στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, θα πρέπει να έχει ένα θετικό ρόλο στη διαµόρφωση του κρατικού 

προϋπολογισµού, µε συνεισφορά ιδεών και προτάσεων, µε στόχο τον 

εµπλουτισµό και την καλύτερη διαµόρφωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται στα 

αιτήµατα των λαϊκών στρωµάτων, αλλά και των παραγωγικών τάξεων. 

                                            

36  Για το κείµενο που κατατέθηκε έγινε µόνο γλωσσική επεξεργασία. 
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2. Παρουσίαση / µορφή προϋπολογισµού  

Η φετινή νέα µορφή του προϋπολογισµού αποτελεί ένα θετικό βήµα προς τον 

εκσυγχρονισµό του τρόπου παρουσίασης του.  Αναµένεται η ολοκλήρωση του 

εκσυγχρονισµού µε την ταυτόχρονη κατάθεση και της φορολογικής πολιτικής 

της κυβέρνησης, ώστε το Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να έχει ολοκληρωµένη 

άποψη για τις δηµοσιονοµικές πραγµατικότητες και να µπορεί να εισηγηθεί 

κοινωνική πολιτική µε βάση έσοδα του κράτους. 

3. ∆ηµοσιονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση 

Είναι αδήριτη ανάγκη να υιοθετηθούν µέτρα για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής, όµως η πρόνοια για τη µερική άρση του τραπεζικού 

απορρήτου που κατέθεσε πρόσφατα η κυβέρνηση χρειάζεται λεπτοµερειακή 

µελέτη.  Η συγκεκριµένη πρόταση θα µπορεί να υλοποιηθεί µετά την 

παρέλευση της χρονικής περιόδου για την ειδική φορολογική ρύθµιση.  Ως εκ 

τούτου, διατηρούνται προς το παρόν επιφυλάξεις για τη συγκεκριµένη µορφή 

διατύπωσης του κυβερνητικού νοµοσχεδίου. 

Όσον αφορά το θέµα της ειδικής φορολογικής ρύθµισης για κεφάλαια που 

διατηρούνται σε µυστικούς λογαριασµούς ή σε τραπεζικά ιδρύµατα του 

εξωτερικού θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και σε 

κεφάλαια, τα οποία µετατράπηκαν σε περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, µετοχές 

κ.α.) είτε για οποιοδήποτε λόγο δεν έτυχαν µέχρι σήµερα φορολογικής 

ρύθµισης. 

Επισηµαίνεται τέλος η παράλειψη προώθησης αποτελεσµατικής στελέχωσης 

της Εθνικής Υπηρεσίας Απασχόλησης (από 27 απαιτούµενες θέσεις εγκρίθηκαν µόνο 

4), µε ενδεχόµενους σοβαρούς κινδύνους στην ικανότητα απορρόφησης 
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κονδυλίων από το πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοτικό Ταµείο, το ποσό του οποίου ανέρχεται σε 10 εκατοµ. ευρώ.  Ως εκ 

τούτου, προτρέπεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέµα και να προβεί στη 

θεσµοθέτηση του αναγκαίου αριθµού θέσεων, ώστε να καλυφθούν 

ικανοποιητικά οι λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας. 

4. Σηµαντικά κεφάλαια του προϋπολογισµού 2004 

Γεωργία 

Εκφράζεται ανησυχία όσον αφορά τον αργό ρυθµό προώθησης από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της διαδικασίας 

σύστασης των Οµάδων Παραγωγών (αγροτικών συνεταιρισµών), οι οποίες 

προορίζονται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στα πλαίσια της κοινής 

αγροτικής πολιτικής. 

Υγεία 

Εκφράζεται ανησυχία όσον αφορά την προώθηση εφαρµογής του ΓΕΣΥ, 

αφού τρία και πλέον χρόνια µετά την ψήφιση της σχετικής νοµοθεσίας δεν 

έχουν γίνει ουσιαστικά βήµατα προς την κατεύθυνση εφαρµογής του. 

Αντίθετα µια σειρά ενεργειών όπως, η επέκταση του αριθµού των πολιτών 

που δικαιούνται δωρεάν νοσοκοµειακή περίθαλψη (ο αριθµός φθάνει το 90- 92% 

του πληθυσµού), και η αδυναµία αξιοποίησης του ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια 

των υποδείξεων του µετακληθέντος εµπειρογνώµονα αποτελούν αρνητική 

εξέλιξη. 

Περαιτέρω, παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις, στον προϋπολογισµό δεν 

περιλαµβάνονται κονδύλια για: 

- Την προώθηση διαδικασίας αυτονόµησης των νοσοκοµείων, και 
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- Την ανάπτυξη νέων αναγκαίων τµηµάτων στο νοσοκοµείο Λεµεσού, 

όπως το Ογκολογικό, το εργαστήριο επεµβατικής Καρδιολογίας και το 

Νευροχειρουργικό. 

Ηµικρατικοί Οργανισµοί 

Η µερική µετοχοποίηση ηµικρατικών οργανισµών και ειδικά της ΑΤΗΚ και της 

ΑΗΚ, δε θεωρείται ότι αποτελεί εκποίηση των παραπάνω οργανισµών, αλλά 

αντίθετα θα υποβοηθήσει σηµαντικά στον εκσυγχρονισµό και στην 

υποβοήθησή- τους να ανταποκριθούν µε µεγαλύτερη επάρκεια στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα προκύψει από την ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ. 

Περαιτέρω η εισαγωγή των πιο πάνω οργανισµών στο ΧΑΚ θα ενισχύσει 

σηµαντικά την προσπάθεια για ανάκαµψη του ΧΑΚ, σε µια περίοδο ιδιαίτερα 

δύσκολη. 

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

∆εν υιοθετείται η θέση που διατύπωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφλίσεων ενώπιον της επιτροπής, ότι δηλαδή οι αυξήσεις που δόθηκαν στις 

συντάξεις τόσο το 1999 και 2000, όσο και µε την καταβολή της ειδικής 

χορηγίας αργότερα, έχουν διαβρώσει την αρχή της ασφάλισης µε αρνητικές 

προεκτάσεις επί του ταµείου, και αυτό γιατί: 

- Οι αυξήσεις στις συντάξεις και η ειδική χορηγία εκταµιεύθηκαν από το 

Πάγιο Ταµείο του κράτους και όχι από το ΤΚΑ, και 

- Η κυβέρνηση οφείλει, στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής, να 

συνεισφέρει προς τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και ειδικά 

προς τους συνταξιούχους, ώστε να µειώνεται η οικονοµική ανισοσκέλεια 
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µεταξύ χαµηλόµισθων και υψηλόµισθων. 

Συναφώς, οι κατώτατες συντάξεις θα πρέπει στο προσεχές µέλλον να 

αυξηθούν, ώστε να υπερβούν το όριο της φτώχειας. 

Κεφαλαιαγορά  

Η µετεξέλιξη του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του ΧΑΚ, δεν θα πρέπει σε 

καµία περίπτωση να αποβεί σε βάρος των εργαζοµένων (εκτάκτων υπαλλήλων) 

του οργανισµού. Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ρυθµίσεις ώστε να 

διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώµατα τους, µέσα από ένα εποικοδοµητικό 

διάλογο που θα αναπτυχθεί ανάµεσα στο συµβούλιο του ΧΑΚ και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων. 

Ενεργειακή πολιτική  

Η επιδότηση της θέρµανσης αποτελεί ένα θετικό µέτρο, το οποίο εντάσσεται 

στα νέου τύπου επιδόµατα, ενισχύει µέρος των χαµηλόµισθων, αλλά και τους 

κατοίκους ορεινών περιοχών, οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης στα 

πλαίσια καταπολέµησης της αστυφιλίας. 

Θα πρέπει στο µέλλον η Κυβέρνηση να µελετήσει τη δυνατότητα επέκτασης 

του µέτρου, ώστε να καλύψει και άλλες κατηγορίες πολιτών (π.χ. πολύτεκνους, 

οικογένειες µε καθαρό εισόδηµα µικρότερο των £10.000 το χρόνο κ.ά.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

• Τελικά σχόλια  

Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού για το 2004 από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, του πρώτου προϋπολογισµού της νέας κυβέρνησης που 

προέκυψε από τις προεδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2003, συµπίπτει µε το 

σπουδαιότερο γεγονός της νεώτερης ιστορίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, την 

ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, την 1η Μαΐου 2004, ως πλήρες µέλος.  Συµπίπτει 

επίσης µε µία σειρά σηµαντικών διεργασιών που σχετίζονται µε το κυπριακό 

πρόβληµα και το ενδεχόµενο εξεύρεσης λύσεώς του εντός του 2004, τέλος δε µε τη 

συνεχιζόµενη άρση των περιοριστικών µέτρων διακίνησης από και προς τις 

κατεχόµενες περιοχές. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι οι κυριότερες προκλήσεις της νέας κυβέρνησης εστιάζονται 

στην επίτευξη των στόχων που η ίδια έχει θέσει και έχει εξαγγείλει, δηλαδή τη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση και διατήρηση δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, τη συνέχιση 

αναπτυξιακής πολιτικής, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την εµπέδωση 

του κοινωνικού κράτους. 

Η νέα κυβέρνηση επωµίζεται ταυτόχρονα το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

της κυπριακής κοινωνίας, των πολιτών των οργανωµένων συνόλων, των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε την ένταξη στην ΕΕ ενός πολίτη ενηµερωµένου 

σε κάθε επίπεδο για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού γίγενεσθαι, που να είναι σε θέση να προασπίζεται τα συµφέροντά του 

στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και να επωφελείται από τις ευκαιρίες που 

υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο.  Επωµίζεται επίσης το έργο του εκσυγχρονισµού 

των αντιλήψεων και της συµπεριφοράς της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 
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Η επιτροπή θεωρεί ότι ο κρατικός προϋπολογισµός του 2004 είναι ένας 

προϋπολογισµός µέσα από τον οποίο διαγράφεται ξεκάθαρα η προσπάθεια 

εξισορρόπησης τριών σηµαντικών συνισταµένων, δηλαδή της αντιµετώπισης των 

δηµοσιονοµικών προβληµάτων και της αύξησης των κρατικών εσόδων, χωρίς νέες 

φορολογίες, της συνέχισης χωρίς τροχοπέδη της αναπτυξιακής πολιτικής και της 

διατήρησης και ενδυνάµωσης του κοινωνικού ρόλου του κράτους µε την υλοποίηση 

µίας σειράς ειληµµένων αποφάσεων για κοινωνικές παροχές.   

Ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός αποτελεί ουσιαστικά µία µεταβατική περίοδο 

προσαρµογής και επίλυσης σηµαντικών δηµοσιονοµικών προβληµάτων, αλλά και 

σηµαντικών κυβερνητικών εξαγγελιών που επηρεάζουν µε πολλούς τρόπους την 

οικονοµική και κοινωνική ζωή και που έχουν ως απώτερο στόχο, σύµφωνα µε τον 

Υπουργό Οικονοµικών, την ευηµερία των πολιτών και όχι των αριθµών. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, υποβάλλοντας 

την παρούσα έκθεση στην ολοµέλεια του σώµατος µε εισήγησή της για έγκριση του 

κρατικού προϋπολογισµού για το 2004 στο σύνολό του, δηλώνει ότι θα 

παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, στη βάση 

της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής που εξηγγέλθηκε και θα είναι σε 

θέση να κρίνει τα αποτελέσµατα και την πορεία υλοποίησης του έργου αυτού σε 

εύθετο χρόνο. 

Η επιτροπή στο στάδιο αυτό αποφάσισε να µην προχωρήσει σε εισηγήσεις για 

οποιεσδήποτε περικοπές ειδικών κονδυλίων, επιφυλάσσοντας το δικαίωµα των 

µελών της να υποβάλουν τροπολογίες στο στάδιο της κατ’ άρθρο έγκρισης των 

δαπανών του υπό αναφορά προϋπολογισµού, κατά τη συζήτησή του ενώπιον της 

ολοµέλειας του σώµατος.  Οι τροπολογίες στον υπό αναφορά προϋπολογισµό που 

κατατέθηκαν στο µεταξύ από την κυβέρνηση θα υποβληθούν επίσης στην 
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ολοµέλεια του σώµατος για έγκριση ή απόρριψή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 

 Στο παρόν Παράρτηµα παρατίθενται αναλυτικά διάφορα στοιχεία, για τα οποία γίνεται αναφορά στο 

Πρώτο Μέρος της παρούσας έκθεσης και όπου είναι δυνατό συγκριτική ανάλυση µε τα αντίστοιχα 

στοιχεία και µεγέθη του προϋπολογισµού του 2003 και προηγούµενων ετών. 

1. Έσοδα και δαπάνες 

α. (Τα στοιχεία προκύπτουν από την επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών προς τον 

Πρόεδρο της Βουλής, ηµεροµηνίας 2 Οκτωβρίου 2003, µε την οποία κατατέθηκε στη 
Βουλή ο κρατικός προϋπολογισµός του 2004). 

 2004 

(£ εκατοµ.) 

Προϋπο-

λογιζόµενα 

2003 

(£ εκατοµ.) 

Αναθεωρηµένα 

2003 

(£ εκατοµ.) 

Προϋπο-

λογιζόµενα 

2002 

(£ εκατοµ.) 

Πραγµατικά 

2002 

(£ εκατοµ.) 

Προϋπο- 

λογιζόµενα 

Έσοδα  2.003,1  1.910,9  1.865,8  1.706,6  1.736,2

∆απάνες  2.778,5  2.713,1  2.556,3  2.222,7  2.335,4

Έλλειµµα  775,4  802,2  690,5  516,1  599,2 

  Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν τα καθαρά έσοδα και τις καθαρές πληρωµές, 

δηλαδή έχουν αφαιρεθεί τα ποσά για τη χρηµατοδότηση στο σκέλος των εσόδων και τις 

αποπληρωµές για τα δάνεια, τις επιστροφές φόρων και δασµών και την αγορά 

µετοχών/αποθεµατικού στο σκέλος των δαπανών. 

- Το σύνολο των καθαρών πληρωµών για το 2004, προϋπολογίζεται να αυξηθεί µόνο κατά 

£65,4 εκατοµ. ή 2,4%, σε σύγκριση µε τις αναθεωρηµένες καθαρές δαπάνες/πληρωµές 

για το 2003.  Η οριακή αυτή αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ο 

προϋπολογισµός του 2003 περιλαµβάνει την καταβολή των αναδροµικών αυξήσεων 

προς τους δηµόσιους υπαλλήλους αλλά και στις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης για 

την περαιτέρω συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών.  Ο βαθµός υλοποίησης των 

κεφαλαιουχικών δαπανών όσον αφορά τις αναθεωρηµένες δαπάνες του 

προϋπολογισµού του 2003 σε σχέση µε τις εγκριµένες δαπάνες του προϋπολογισµού του 

ιδίου χρόνου είναι ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση του συνόλου των 

καθαρών πληρωµών.  Με την αφαίρεση των κεφαλαιουχικών δαπανών τόσο για το 2003 

όσο και το 2004 η αύξηση σε απόλυτους αριθµούς του προϋπολογισµού του 2004 

περιορίζεται στα £13,3 εκατοµ. σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο. 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 

1. Αναπτυξιακές δαπάνες 

α. Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2004 ανέρχονται σε £360,9 εκατοµ., σε σύγκριση µε τις 

αναθεωρηµένες δαπάνες ύψους £313,9 εκατοµ. το 2003.  

β. Κατά την ετοιµασία του αναπτυξιακού προγράµµατος για το 2004, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία 

στους τοµείς της οδικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης, της υδατικής και αγροτικής ανάπτυξης, 

καθώς και στους τοµείς της παιδείας και υγείας (δεν περιλαµβάνονται τα τοκοχρεολύσια για 

το κτιριολογικό πρόγραµµα και την πληροφορική των σχολείων και οι αποπληρωµές δανείων 

που καλύπτονται τώρα αποκλειστικά από τις τακτικές δαπάνες) που καλύπτουν το 20,7%, 

15,5% και 18,6% (περιλαµβανοµένων αποζηµιώσεων για απαλλοτριώσεις) των συνολικών 

αναπτυξιακών δαπανών αντίστοιχα.   

Οι κυριότερες πρόνοιες αφορούν τους ακόλουθους τοµείς: 

(Στα ποσά περιλαµβάνονται τα ποσά για αποζηµιώσεις, όπου απαιτούνται αποζηµιώσεις.)  

Σηµειώνεται ότι έγινε προσπάθεια για περίληψη στον προϋπολογισµό µόνον εκείνων των 

αναπτυξιακών έργων που είναι έτοιµα για εκτέλεση, ούτως ώστε να αυξηθεί σηµαντικά το 

ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών. 

Τοµέας 2004 2003 2002 

 Προτεινόµενες  Προτεινόµενες Προτεινόµενες 

  £ εκατοµ.  £ εκατοµ.  £ εκατοµ. 

Οδικό ∆ίκτυο  47,9  50,6  53,0 

Υδατική Ανάπτυξη  20,0  24,6  23,0 

Πολεοδοµικά Σχέδια  26,9  32,1  23,0 

Παιδεία  18,6  36,4  26,0 

Πανεπιστήµιο Κύπρου  19,1  16,0  16,0 

Πολιτιστική Ανάπτυξη  7,3  7,1  6,7 

Αγροτική Ανάπτυξη  36,1  26,6  24,0 

Στεγαστικό πρόγραµµα 

κυβερνητικών υπηρεσιών 

 

 22,4 

 

 24,3 

 

 24,0 

∆ηµόσια Υγεία  29,0  25,2  23,0 

Βιοµηχανία και Εξαγωγές  14,4  13,7  16,0 

Στις αναπτυξιακές δαπάνες περιλαµβάνονται επίσης πρόνοιες για την αγορά οχηµάτων, 

µηχανηµάτων και εξοπλισµού για τις ανάγκες των διάφορων τµηµάτων και υπηρεσιών.  Στα 

πιο πάνω ποσά περιλαµβάνονται, όπου απαιτούνται, και αποζηµιώσεις για απαλλοτριώσεις. 

2. ∆απάνες εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο 

α. Ποσό ύψους £53,15 εκατοµ. θα δαπανηθεί για σκοπούς εναρµόνισης εκ των οποίων £20,1 
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εκατοµ. θα διατεθούν για δαπάνες που αφορούν αγορά εξοπλισµού, βελτίωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και άλλων µέτρων ενίσχυσης των απαραίτητων δοµών για εφαρµογή του 

κοινοτικού κεκτηµένου και ποσό ύψους £3,6 εκατοµ. για εξασφάλιση της απαραίτητης 

τεχνικής βοήθειας. 

β. Ποσό ύψους £2,4 εκατοµ. σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες της ΕΕ.  Ποσά επίσης ύψους 

£5,95 εκατοµ. (µέρος δαπάνης θα απαιτηθεί από την ΕΕ) θα διατεθούν για τα έργα του 

Προενταξιακού Χρηµατοδοτικού Κανονισµού (£5,7 εκατοµ.) και της Ενδιάµεσης Μεταβατικής 

Χρηµατοδοτικής Γραµµής (£0,25 εκατοµ.)  Πρόσθετα, από το 2004 ποσό £19,7 εκατοµ. θα 

διατεθεί για συγχρηµατοδοτούµενα µε κοινοτικούς πόρους έργα (διαρθρωτικά προγράµµατα 

και σχέδια, £10,0 εκατοµ. και Ταµείο Συνοχής, £9,7 εκατοµ.) και ποσό £1,4 εκατοµ. για 

συµµετοχή σε επιτροπές/οµάδες εργασίας της ΕΕ. 

3. Αµυντική θωράκιση 

Η προτεινόµενη πρόνοια για το 2004 ανέρχεται στα £70 εκατοµ., σε σύγκριση µε £160 εκατοµ. το 

2003, δηλαδή υπάρχει µείωση κατά £90 εκατοµ. ή κατά 56,25%. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2004 

 
Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
1η συνεδρία 
 
Τετάρτη,  
22 Οκτωβρίου 
2003 
3.30 µ.µ. 

 
• Υπουργείο Οικονοµικών 
• Γραφείο Προγραµµατισµού 
• Υπουργός Οικονοµικών:  

Μάρκος Κυπριανού 
 
Ανάλυση της Οικονοµικής και 
∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής της 
κυβέρνησης 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Ζαχαρίας Κουλίας   
Σταύρος Ευαγόρου   
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Ρίκκος Ερωτοκρίτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Ανδρούλα Βασιλείου  
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
2η συνεδρία 
 
∆ευτέρα,  
27 Οκτωβρίου 
2003 
9.00 π.µ. 

 
• Υπουργείο Εµπορίου, 

Βιοµηχανίας και Τουρισµού 
 
Υπουργός Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού:  
Γιώργος Λιλλήκας 

 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας  
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Λευτέρης Χριστοφόρου*, πρόεδρος 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εµπορίου 

Χρίστος Μαυροκορδάτος*  
Ανδρούλα Βασιλείου
Γιώργος Περδίκης 
* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

 
 

11.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως 
 

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως:   
∆ώρος Θεοδώρου 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Ζαχαρίας Κουλίας  
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Ιωνάς Νικολάου*, αναπλ. πρόεδρος  
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών 
Άγις Αγαπίου* 
Ανδρούλα Βασιλείου*  
Κώστας Παπακώστας  
Γιώργος Περδίκης  
* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3

 
Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
3η συνεδρία 
 
Πέµπτη, 
30 Οκτωβρίου 
2003 
9.00 π.µ. 

 
• Υπουργείο Υγείας 
 
 Υπουργός Υγείας:   
 Κωνσταντίνα Ακκελίδου 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Ζαχαρίας Κουλίας 
Μάριος Ματσάκης  
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Αντώνης Καράς*, πρόεδρος  
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας   
Ελένη Θεοχάρους*   
Ζαχαρίας Ζαχαρίου*  
Κυριάκος Τυρίµος*   
Αδάµος Αδάµου * 
Θάσος Μιχαηλίδης 
Ανδρούλα Βασιλείου 
Γιώργος Περδίκης 

* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας 

 
 
11.15 π.µ. 

 
• ∆ικαστική Υπηρεσία 
 

Πρόεδρος Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου: 

 Γεώργιος Πικής 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης  
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Ιωνάς Νικολάου, αναπλ. πρόεδρος 
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών 
Άγις Αγαπίου 

* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών 

 
 
12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Γραφείο Επιτρόπου 

∆ιοικήσεως 
 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως:  
Ηλιάνα Νικολάου 

 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Σωτηρούλα Χαραλάµπους   
Γιάννος Λαµάρης   
Παναγιώτης ∆ηµητρίου 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Ιωνάς Νικολάου 
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
4η συνεδρία 
 
∆ευτέρα, 
3 Νοεµβρίου 2003  
9.00 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
• Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 

Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων:  
Μάκης Κεραυνός 
 
 
 
 
 

  
 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Ζαχαρίας Κουλίας     
Σταύρος Ευαγόρου   
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Θάσος Μιχαηλίδης* 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου* 
Ανδρούλα Βασιλείου 
* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

 
 
11.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο Άµυνας 
 
 Υπουργός Άµυνας:   
 Κυριάκος Μαυρονικόλας 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Ζαχαρίας Κουλίας   
Σταύρος Ευαγόρου   
Γιάννος Λαµάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Γιαννάκης Οµήρου*, πρόεδρος 
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας 
Κώστας Παπακώστας* 
Γιώργος Περδίκης 

* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας  
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
5η συνεδρία 
 
Τρίτη, 
4 Νοεµβρίου 2003  
9.00 π.µ.  
 

 
• Επιτροπή Προστασίας 

Ανταγωνισµού 
 

Επίτροπος Προστασίας 
Ανταγωνισµού:   

 Χριστόδουλος Τσέλεπος 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Σταύρος Ευαγόρου   
Ντίνος Χατζηνικόλα  
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 

 
10.00 π.µ. 

 
• Νοµική Υπηρεσία 
 

Γενικός Εισαγγελέας της 
∆ηµοκρατίας:   

 Σόλων Νικήτας 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Σταύρος Ευαγόρου   
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Παναγιώτης ∆ηµητρίου 
Μαρία Κυριακού 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Ιωνάς Νικολάου 

 
11.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισµού 
 

Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισµού:   

 Πεύκιος Γεωργιάδης 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης  
Πρόδροµος Προδρόµου 
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Χριστόδουλος Ταραµουντάς*, αναπλ. πρόεδρος 
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και 
Πολιτισµού 

Ιωνάς Νικολάου* 
Θάσος Μιχαηλίδης* 
Τάκης Χατζηγεωργίου* 
Γιώργος Περδίκης 

* Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας  
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
6η συνεδρία 
 
∆ευτέρα, 
10 Νοεµβρίου 
2003  
9.00 π.µ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος 
 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος:  
Τίµης Ευθυµίου  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος   
Ζαχαρίας Κουλίας     
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Χρίστος Μαυροκορδάτος*, πρόεδρος 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
Φυσικών Πόρων   

Σοφοκλής Φυττής*    
Γεώργιος Τάσου*   
Νίκος Τορναρίτης** 
Ανδρούλα Βασιλείου** 
Γιώργος Περδίκης** 
*  Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών 
Πόρων 

**Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος  

  
 
3.00 µ.µ. 

 
• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
 Υπουργός Εσωτερικών:   
 Ανδρέας Χρίστου 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Ζαχαρίας Κουλίας     
Σωτηρούλα Χαραλάµπους   
Γιάννος Λαµάρης  
Πρόδροµος Προδρόµου 
Ρίκκος Ερωτοκρίτου 
Μαρία Κυριακού 
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Άντρος Κυπριανού*, πρόεδρος Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εσωτερικών  

Νίκος Τορναρίτης*    
Ανδρέας Παπαπολυβίου* 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου * 
Σοφοκλής Φυττής* 
Γιώργος Περδίκης*  
Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Προσφύγων, Εγκλωβισµένων, 
Αγνοουµένων και Παθόντων 

*  Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών 
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
7η συνεδρία 
 
Τρίτη,  
11 Νοεµβρίου 
2003  
9.00 π.µ. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων 
 
 Υπουργός Συγκοινωνιών και 

Έργων:   
 Κίκης Καζαµίας 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Ζαχαρίας Κουλίας     
Σταύρος Ευαγόρου   
Γιάννος Λαµάρης 
Μαρία Κυριακού 
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Θάσος Μιχαηλίδης*   
Κυριάκος Τυρίµος*  
Γεώργιος Γεωργίου* 
Γιώργος Περδίκης  

*  Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

 
 
11.30 π.µ. 
 

 
• Βουλή των Αντιπροσώπων 

 
 Γενικός ∆ιευθυντής:  

Κωστάκης Χριστοφόρου 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος  
Ζαχαρίας Κουλίας     
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης 
Μαρία Κυριακού 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Θάσος Μιχαηλίδης      
Γιώργος Περδίκης   
 

 
12.00 

 
• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος:   

Κύπρος Χρυσοστοµίδης 

  
Μέλη της επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας    
Σταύρος Ευαγόρου 
Μαρία Κυριακού 

Μη µέλη της επιτροπής: 

Γιώργος Περδίκης 
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
8η συνεδρία 
 
Πέµπτη,  
13 Νοεµβρίου 
2003 
9.00 π.µ. 
 

 
• Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Υπουργός Εξωτερικών:  
Γιώργος Ιακώβου 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 

∆ώρος Χριστοδουλίδης* 
Τάκης Χατζηγεωργίου* 

*  Σύµφωνα µε τη σειρά συµµετοχής των βουλευτών στην  
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών  

 
 
9.00 π.µ. 
 
 
 
 
 
 

 
• Ελεγκτική Υπηρεσία 
 

Γενικός Ελεγκτής της 
∆ηµοκρατίας:  Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζιη 
 

 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

 
11.30 π.µ. 
 

 
• Γραφείο Εφόρου Κρατικών 

Ενισχύσεων 
 
 Έφορος:  Χρίστος Ανδρέου 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 

 
12.00 

 
• Γραφείο Επιτρόπου 

Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
 Επίτροπος:  Γούλλα Φράγκου 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
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Ηµεροµηνία  
και ώρα 

συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 
 

 
 

Παρόντες βουλευτές 

 
9η συνεδρία 
 
∆ευτέρα,  
17 Νοεµβρίου 
2003 
9.00 π.µ. 
 
 

 
• ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας  
 
 ∆ιοικητής:  Χριστόδουλος 

Χριστοδούλου 
 
Συζήτηση επί οικονοµικών και 
δηµοσιονοµικών θεµάτων. 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 

 
10.00 π.µ. 

 
Ανταλλαγή απόψεων για σκοπούς 
ετοιµασίας της έκθεσης της 
επιτροπής. 

 
Μέλη της Επιτροπής: 

Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


