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Π Ρ Ω Τ Ο   Μ Ε Ρ Ο Σ 



Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού για 

το νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2005» 

Μέλη της Επιτροπής1:            

 Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου 

 Ζαχαρίας Κουλίας    Ιωνάς Νικολάου  

 Αντιγόνη Παπαδοπούλου  Μαρία Κυριακού 

 Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Σωτηρούλα Χαραλάµπους  Γιώργος Βαρνάβα 

 Γιάννος Λαµάρης Πρόδροµος Προδρόµου 

 Ντίνος Χατζηνικόλα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µελέτησε τον 

κρατικό προϋπολογισµό του 2005 στο διάστηµα µεταξύ 11 Οκτωβρίου και 15 

Νοεµβρίου 2004.  Στη διάρκεια της εξέτασης του κρατικού προϋπολογισµού 

προσήλθαν ενώπιον της επιτροπής όλοι οι υπουργοί, καθώς και οι ανεξάρτητοι 

αξιωµατούχοι για να παρουσιάσουν τους επιµέρους προϋπολογισµούς των 

υπουργείων και/ή υπηρεσιών τους και να αναπτύξουν την πολιτική και τους 

στόχους τους για το 2005.  Για την εξέταση του κρατικού προϋπολογισµού του 

2005 και ειδικότερα των προϋπολογισµών των υπουργείων και ανεξάρτητων 

υπηρεσιών πραγµατοποιήθηκαν συνολικά δεκαπέντε συνεδρίες.  

Πραγµατοποιήθηκε επίσης µία συνεδρία για διαδικαστικά θέµατα πριν την έναρξη 

                                            

1 Νέα σύνθεση της επιτροπής που καθορίσθηκε µε απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, υιοθετήθηκε 
από την ολοµέλεια του σώµατος και ισχύει από τις 11 Νοεµβρίου 2004. 
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της κυρίως συζήτησης, στις 4 Οκτωβρίου 2004, ενώ σε συνεδρία που 

πραγµατοποιήθηκε στις 2 ∆εκεµβρίου 2004, η επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε την 

παρούσα έκθεση, καθώς και αριθµό τροπολογιών που το Υπουργείο Οικονοµικών 

κατέθεσε στο µεταξύ2. 

Ο κρατικός προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2005 εγκρίθηκε από το 

Υπουργικό Συµβούλιο στις 14 Σεπτεµβρίου 20043 και κατατέθηκε στη Βουλή µε 

βάση το άρθρο 81 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας· συνοδεύεται µε 

επεξηγηµατικά υποµνήµατα για τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες του 2005 

και άλλα ενηµερωτικά στοιχεία.   

Αναλυτικά οι συνεδρίες της επιτροπής για τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό 

έχουν ως ακολούθως: 

• ∆ευτέρα, 4 Οκτωβρίου  - ∆ιαδικαστικά ζητήµατα σχετικά µε τη συζήτηση του 

προϋπολογισµού 

• ∆ευτέρα, 11 Οκτωβρίου  - Υπουργός Οικονοµικών 

(Οικονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση)  

- Υπουργείο Οικονοµικών 

 (Τµήµατα) 

- Γραφείο Προγραµµατισµού  

- Γενικό Λογιστήριο 

• Πέµπτη, 14 Οκτωβρίου  - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• ∆ευτέρα, 18 Οκτωβρίου - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου - Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

• Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου - Υπουργείο Υγείας 

• ∆ευτέρα, 25 Οκτωβρίου - Νοµική Υπηρεσία 

- Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

• Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου - Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

- Ελεγκτική Υπηρεσία 

                                            

2  Κατατέθηκαν τέσσερις τροπολογίες συνολικού ύψους £1.439.211. 
3  Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό 60.783  
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- Βουλή των Αντιπροσώπων 

• ∆ευτέρα, 1η Νοεµβρίου - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

• Τρίτη, 2 Νοεµβρίου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

• Τετάρτη, 3 Νοεµβρίου - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

- Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Πέµπτη, 4 Νοεµβρίου - Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 

• ∆ευτέρα, 8 Νοεµβρίου - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

(∆ιαφώτιση) 

• Τρίτη, 9 Νοεµβρίου  - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

• Πέµπτη, 11 Νοεµβρίου - ∆ικαστική Υπηρεσία 

• ∆ευτέρα, 15 Νοεµβρίου - ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας 

- Υπουργείο Άµυνας 

• Πέµπτη, 2 ∆εκεµβρίου  - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής. 

Ενώπιον της επιτροπής κλήθηκε επίσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κύπρος 

Χρυσοστοµίδης, για να αναλύσει τον προϋπολογισµό της “∆ιαφώτισης”, θέµα το 

οποίο η επιτροπή λόγω της σηµασίας του εξετάζει µε την ευκαιρία της κατάθεσης 

του κρατικού προϋπολογισµού.    

Μετά το τέλος της συζήτησης του προϋπολογισµού από την επιτροπή ο Υπουργός 

Οικονοµικών κ. Μάκης Κεραυνός παρουσίασε, στις 25 Νοεµβρίου 2004, τον 

κρατικό προϋπολογισµό ενώπιον της ολοµέλειας του σώµατος, προβαίνοντας σε 

ανάλυση της παρούσας οικονοµικής πολιτικής και δηµοσιονοµικής κατάστασης, 

καθώς και των προτεραιοτήτων και στόχων της κυβέρνησης για το 2005, όπως 

εκφράζονται στον εν λόγω προϋπολογισµό. 

2. ∆ιαδικαστικά ζητήµατα 

Η κυβέρνηση, συνεπής προς τη συνταγµατική της υποχρέωση για κατάθεση του 

κρατικού προϋπολογισµού εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών, κατέθεσε τον 
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προϋπολογισµό του 2005 στη Βουλή έγκαιρα, δηλαδή τρεις µήνες πριν από την 

έναρξη του επόµενου οικονοµικού έτους. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού στην οποία η 

ολοµέλεια του σώµατος παρέπεµψε τον κρατικό προϋπολογισµό στις 7 

Οκτωβρίου 2005, άρχισε αµέσως τη συζήτησή του µέσα σε διάστηµα τριών µόνο 

ηµερών από την κατάθεσή του στη Βουλή, µε στόχο, ολοκληρώνοντας τις εργασίες 

της το ταχύτερο δυνατό, να υποβάλει την έκθεσή της έγκαιρα προς την ολοµέλεια 

του σώµατος.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η επιτροπή δεν επιλήφθηκε άλλων 

θεµάτων, εκτός από αυτά που κρίθηκαν επείγοντα.  Ο στόχος για έγκριση του 

κρατικού προϋπολογισµού από την ολοµέλεια του σώµατος πριν από το τέλος του 

οικονοµικού έτους, στο οποίο αυτός αναφέρεται, αναµένεται να επιτευχθεί 

απόλυτα, αφού η συζήτηση του προϋπολογισµού στην ολοµέλεια ορίσθηκε για τις 

8, 9 και 10 ∆εκεµβρίου 2004.   

Προτού η επιτροπή αρχίσει τη µελέτη του κρατικού προϋπολογισµού, προέβη σε 

καθορισµό διαδικαστικών και άλλων ζητηµάτων, σε σχέση µε την πορεία της 

συζήτησης.  Ειδικότερα, καθορίσθηκαν οι βασικές απαιτήσεις της επιτροπής από 

την εκτελεστική εξουσία, οι προθεσµίες εντός των οποίων οι εκπρόσωποι της 

εκτελεστικής εξουσίας θα έπρεπε να ανταποκριθούν  προς τα ερωτήµατα που θα 

υποβάλλονταν από µέρους των βουλευτών, καθώς και ο χρόνος που θα 

παρεχόταν στα µέλη της επιτροπής για εισαγωγή και υποβολή ερωτήσεων κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών. 

Όλα τα διαδικαστικά ζητήµατα καθορίστηκαν σε συνεδρία της επιτροπής, που 

πραγµατοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2004, στην οποία λήφθηκαν και οι σχετικές 

αποφάσεις στη βάση των οποίων: 
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α. Τηρήθηκαν πλήρη αποστενογραφηµένα πρακτικά για όλες τις συνεδρίες της επιτροπής, τα 

οποία διανεµήθηκαν σε όλους ανεξαίρετα τους βουλευτές µέσα σε τέσσερις ηµέρες από τη 

λήξη της κάθε συνεδρίας.  Όλα τα πρακτικά και η παρούσα έκθεση αποφασίσθηκε να 

αποσταλούν µετά το τέλος της συζήτησης στο Γραµµατέα του Υπουργικού Συµβουλίου, 

ώστε να αξιοποιηθούν από την εκτελεστική εξουσία κατάλληλα. 

β. Ενηµερώθηκαν έγκαιρα όλοι οι αρµόδιοι ότι η πολυπρόσωπη παρουσία κατά τη συζήτηση 

των προϋπολογισµών του κάθε υπουργείου ή ανεξάρτητης υπηρεσίας θα έπρεπε να 

αποφευχθεί.   

γ. Γνωστοποιήθηκε στους υπουργούς και άλλους ανεξάρτητους αξιωµατούχους ότι θα έπρέπε 

απαραιτήτως να καταθέσουν οµιλίες για τους προϋπολογισµούς τους γραπτώς και 

τουλάχιστον τέσσερις ηµέρες πριν από τη συζήτηση του αντίστοιχου προϋπολογισµού, έτσι 

που να ήταν δυνατή η καλύτερη προετοιµασία των βουλευτών.   

δ.  Όλοι οι βουλευτές, µέλη και µη µέλη της επιτροπής, είχαν τη δυνατότητα υποβολής 

γραπτών ερωτήσεων επί ειδικών θεµάτων και επιµέρους κονδυλίων του προϋπολογισµού.  

Οι γραπτές ερωτήσεις διαβιβάστηκαν στα αντίστοιχα υπουργεία για γραπτές απαντήσεις µε 

χρονοδιάγραµµα λήψης απαντήσεων το αργότερο µέχρι τις 30 Νοεµβρίου 2004.   

ε. Η διαδικασία της ουσιαστικής συζήτησης ενώπιον της επιτροπής καθορίσθηκε εκ των 

προτέρων και ήταν γνωστή στα µέλη της επιτροπής, για σκοπούς δίκαιης µεταχείρισης όλων 

των βουλευτών, κατ’ επέκταση δε των κοινοβουλευτικών τους οµάδων. 

 Ειδικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισµού παρεσχέθη σε κάθε 

κοινοβουλευτική οµάδα προκαθορισµένος χρόνος, ανάλογα µε τη δύναµή της στη Βουλή, 

τόσο για εισαγωγικά σχόλια και γενικές παρατηρήσεις σε σχέση µε θέµατα πολιτικής όσο και 

για την υποβολή ερωτήσεων.  Η συζήτηση διεξήχθη σε δύο φάσεις και τα µέλη της 

επιτροπής, εκπροσωπώντας τις κοινοβουλευτικές τους οµάδες, χρησιµοποίησαν κάθε φορά 

το ήµισυ του δοθέντος χρόνου, κατόπιν συνεννοήσεως µεταξύ τους όσο και µε άλλους 

βουλευτές µη µέλη της επιτροπής που προσήλθαν και παρακολούθησαν τις εργασίες του 

προϋπολογισµού.   

 Σηµειώνεται ότι σε βουλευτές µονοεδρικών κοµµάτων δόθηκε επίσης ανάλογος χρόνος για 
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τοποθετήσεις και/ή ερωτήσεις. 

στ. Τηρήθηκε παρουσιολόγιο για όλες της συνεδρίες της επιτροπής, το οποίο και επισυνάπτεται 

στην παρούσα έκθεση.   

Η επιτροπή, καθορίζοντας τις πιο πάνω παραµέτρους, προσπάθησε να βελτιώσει 

τις διαδικασίες συζήτησης του προϋπολογισµού σε σχέση µε προηγούµενα 

χρόνια. 

Ο λεπτοµερής καθορισµός της διαδικασίας συζήτησης του κρατικού 

προϋπολογισµού πριν από την έναρξη των εργασιών στην επιτροπή και η 

γνωστοποίηση των αποφάσεων στην εκτελεστική εξουσία από προηγουµένως 

καθορίζει επακριβώς τις αµοιβαίες υποχρεώσεις των δύο εξουσιών σε σχέση µε τη 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στο επίπεδο της αρµόδιας 

κοινοβουλευτικής επιτροπής, προσδίδοντας νέα δυναµική στη διαδικασία και 

συµβάλλοντας στην εµβάθυνση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. 

Με µεγάλη ευαρέσκεια σηµειώνεται ότι υπήρξε πλήρης συµµόρφωση όλων των 

πλευρών, δηλαδή τόσο της κυβέρνησης όσο και των µελών της Βουλής προς τις 

αποφάσεις της επιτροπής.  Για πρώτη φορά όλοι ανεξάρτητα οι υπουργοί 

κατέθεσαν έγκαιρα γραπτά σηµειώµατα σε σχέση µε τους στόχους του κάθε 

υπουργείου, το ίδιο δε έπραξαν και όλοι οι ανεξάρτητοι αξιωµατούχοι που 

παρουσιάσθηκαν ενώπιον της επιτροπής.  Η πρακτική αυτή, η οποία  για πρώτη 

φορά εφαρµόζεται σε πλήρη έκταση, έδωσε την ευκαιρία στους βουλευτές να 

προετοιµαστούν κατάλληλα, αφού, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κρατικός 

προϋπολογισµός συνοδεύεται από διάφορα επεξηγηµατικά υποµνήµατα, 

εξακολουθεί να µην είναι τόσο απλοποιηµένος στη µορφή του, ώστε να γίνεται 

αµέσως κατανοητή η φιλοσοφία της πολιτικής κάθε υπουργείου.   
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Μέσα στα πλαίσια του τυπικού που η επιτροπή αποφάσισε να προσδώσει στην 

όλη συζήτηση, κατεβλήθη κάθε προσπάθεια να συµµετάσχουν στις εργασίες της 

όσο το δυνατό περισσότεροι βουλευτές και όχι αποκλειστικά τα µέλη της.  Η 

υλοποίηση της πρόθεσης αυτής έγινε µε µια σειρά διευθετήσεων και ανάλογου 

προγραµµατισµού που είχαν ως στόχο να συγκαλούνται οι συνεδρίες για την 

εξέταση των επιµέρους προϋπολογισµών στην αντίστοιχη ηµέρα της εβδοµάδας 

που συνεδριάζουν επί τακτικής βάσης οι καθ’ ύλην αρµόδιες κοινοβουλευτικές 

επιτροπές.  Επισηµαίνεται πάντως ότι εν αντιθέσει µε τον προϋπολογισµό του 

2004, για τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν συνολικά οκτώ συνεδρίες, για τον 

προϋπολογισµό του 2005, πραγµατοποιήθηκε σχεδόν ο διπλάσιος αριθµός 

συνεδριών.  Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν προστεθεί οι προϋπολογισµοί 

νέων ανεξάρτητων υπηρεσιών στη βάση νέων νοµοθεσιών, ενώ κρίθηκε επίσης 

αναγκαίο να εξετάζεται ει δυνατό ένας µόνο προϋπολογισµός υπουργείου σε κάθε 

συνεδρία.  Η επιδίωξη αυτή υλοποιήθηκε µε την εξέταση ενός προϋπολογισµού 

κατά υπουργείο σε κάθε συνεδρία και των προϋπολογισµών των υπολοίπων 

υπηρεσιών ή εξουσιών σε οµάδες κατά συνεδρία.  Αξιολογώντας την όλη 

προσπάθεια, διαπιστώνεται χωρίς αµφιβολία ότι από τούδε και στο εξής θα πρέπει 

στις µελλοντικές συζητήσεις προϋπολογισµών να ακολουθείται αυτή η τακτική, 

ώστε να δίδεται ο απαραίτητος χρόνος, χωρίς χρονική πίεση να συζητείται 

ξεχωριστά ο κάθε προϋπολογισµός.   

Όσον αφορά την όλη προσέλευση των βουλευτών, παρατηρείται ότι προσήλθε και 

παρακολούθησε τις συνεδρίες της επιτροπής ο µεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά 

αριθµός βουλευτών, όπως και βουλευτές που προεδρεύουν άλλων 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, γεγονός που σχολιάζεται µε ιδιαίτερη ικανοποίηση 

(επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).     
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Θετικά σχολιάζεται επίσης η ανταπόκριση των υπουργών και όλων των 

ανεξάρτητων αξιωµατούχων στις προκαταρκτικές διευθετήσεις που έγιναν για τον 

καθορισµό του προγράµµατος εργασιών της επιτροπής.  Ο καθορισµός του 

προγράµµατος συζήτησης του προϋπολογισµού συνήθως προσκρούει σε 

κωλύµατα λόγω του βεβαρηµένου προγράµµατος των διάφορων αξιωµατούχων.  

Το πρόγραµµα των συνεδριών της επιτροπής τηρήθηκε µε σχολαστικότητα και 

οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις του έγιναν για µη προβλεπτούς εξ’ αρχής λόγους.   

Όσον αφορά την αξιολόγηση άλλων σηµείων που προκύπτουν µέσα από τον 

καθορισµό των διαδικασιών συζήτησης, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

α. Αριθµός υπουργών διεµήνυσαν στην επιτροπή, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, ότι θα 

ήταν σκόπιµο η παρουσία τους ενώπιον της επιτροπής να συνοδεύεται από υπηρεσιακούς 

παράγοντες του υπουργείου τους, θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει πλήρης 

γνώση κάθε θέµατος που αφορά τα ζητήµατα του υπουργείου από ένα και µόνο πρόσωπο, 

δηλαδή από τον κάθε υπουργό.  Άλλοι πάλιν υπουργοί, παρά την προτροπή της επιτροπής 

για ολιγοπρόσωπη εκπροσώπηση, προσήλθαν συνοδευόµενοι από µεγάλο αριθµό 

υπηρεσιακών. 

 Η επιτροπή θεωρεί ότι, αφ’ ης στιγµής εκφράστηκε η πιο πάνω παρατήρηση, το θέµα θα 

πρέπει να την απασχολήσει στο µέλλον και ενδεχοµένως η αρχική της απόφαση για 

ολιγοπρόσωπη εκπροσώπηση εκ µέρους των υπουργείων να διαφοροποιηθεί, υπό το φως 

της νέας πραγµατικότητας και εφόσον τούτο κριθεί δικαιολογηµένο.   

β. Οι ρυθµοί αποστενογράφησης, διόρθωσης και διανοµής των τηρηθέντων πρακτικών σε 

όλους τους βουλευτές ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο.  Τα πρακτικά διανεµήθηκαν πιο 

γρήγορα από κάθε άλλη φορά, το δε περιεχόµενό τους αποδίδει και πάλι µε µεγάλη ακρίβεια 

τα διαµειφθέντα στις συνεδρίες.   

Τα αποστενογραφηµένα πρακτικά έχουν αποδειχθεί το βασικότερο εργαλείο 

προετοιµασίας όλων των βουλευτών, είτε έχουν παρευρεθεί είτε όχι, στις 
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συνεδρίες της επιτροπής, καθώς και των υπηρεσιακών που στηρίζουν την 

επιτροπή, συµβάλλουν δε στην άσκηση σωστού κοινοβουλευτικού ελέγχου όσο 

και σε συγκρίσεις µε τις συζητήσεις των προηγούµενων χρόνων.  Το Κοινοβούλιο 

δε διαθέτει τα µέσα για να προβαίνει σε οικονοµικές αναλύσεις, άλλωστε ο ρόλος 

του είναι καθαρά πολιτικός, ούτε έχει τη δυνατότητα να αναλύει επί συστηµατικής 

βάσεως στατιστικά δεδοµένα· για το λόγο αυτό τα αποστενογραφηµένα πρακτικά 

είναι ένα από τα κυριότερα εργαλεία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Επιθυµία της επιτροπής είναι τα πρακτικά των συζητήσεων για όλους τους 

κρατικούς προϋπολογισµούς, σε όσο βαθµό έχουν αυτά τηρηθεί, να 

κωδικοποιηθούν και να περιληφθούν σε ειδική έκδοση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, η οποία και ιστορικά µπορεί να αποβεί χρήσιµη, αλλά και σε 

όσους µελετητές ή άλλους ενδιαφεροµένους επιθυµούν να ανατρέχουν σε αυτά για 

να διαπιστώνουν την κυβερνητική πολιτική που εκάστοτε ακολουθείται σε όλα τα 

θέµατα της οικονοµίας και της κοινωνικής ζωής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο της επιτροπής και της γραµµατείας της 

συνέδραµαν και πάλι µε αξιοσηµείωτο επαγγελµατισµό άλλες υπηρεσίες της 

Βουλής (στενογράφοι, αρχείο, κλητήρες).  Οι υπηρεσίες αυτές είχαν τον έλεγχο της 

αποστενογράφησης, της έγκαιρης διανοµής όλου του έγγραφου υλικού που 

κατατέθηκε και της φωτοτύπησης πολύ µεγάλου αριθµού σελίδων πρακτικών και 

άλλων στοιχείων, έτσι που όλοι οι βουλευτές να έχουν στα χέρια τους το 

απαραίτητο υλικό για να προετοιµασθούν για τη συζήτηση στην ολοµέλεια του 

σώµατος. 

Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε επίσης η συµβολή της στενογράφου που ανέλαβε εξ 

ολοκλήρου το έργο της δακτυλογράφησης και της άρτιας παρουσίασης της 
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παρούσας έκθεσης, ιδιαίτερα υπό το φως των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων 

που η επιτροπή είχε στη διάθεσή της για το σκοπό αυτό.   

Για πρώτη φορά, µέσα στα πλαίσια της τυπικότητας που περιεβλήθη η όλη 

διαδικασία, καταρτίσθηκε κατάλογος µε όλα τα ζητηθέντα, κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών, στοιχεία, τα οποία και διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών, ως 

το κεντρικό συντονιστικό όργανο, το οποίο ανέλαβε την εξασφάλιση και 

συγκέντρωση όλων των στοιχείων και την κατάθεσή τους στην επιτροπή. 

Σηµειώνεται περαιτέρω ότι η διαδικασία υποβολής ειδικών ερωτήσεων επί ειδικών 

κονδυλίων, η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει προσλάβει πλέον τις 

σωστές της διαστάσεις.  Όλες οι ερωτήσεις διαβιβάζονται πλέον µέσω της σωστής 

υπηρεσιακής οδού προς την εκτελεστική εξουσία, γεγονός που έχει επιλύσει 

πολλά προβλήµατα που παρατηρήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια, µε τους 

βουλευτές να υποβάλλουν τις ερωτήσεις αυτές είτε απευθείας στα υπουργεία είτε 

µε άλλους τρόπους, οι οποίοι δηµιουργούσαν σύγχυση όσον αφορά την 

προέλευση των ερωτήσεων αλλά και άλλα διαδικαστικά προβλήµατα.   

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή επιθυµεί να ευχαριστήσει δηµόσια τους Γενικούς 

∆ιευθυντές του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού όσο 

και το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Προϋπολογισµού και τους άλλους αρµόδιους 

υπηρεσιακούς του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού.  

Οι εν λόγω υπηρεσιακοί µε µεγάλη προθυµία και επαγγελµατισµό συνέδραµαν και 

πάλιν το έργο της επιτροπής, αλλά και της γραµµατείας της µε την παρουσία τους 

καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά και µε την ετοιµότητά τους να 

παράσχουν οποιαδήποτε στοιχεία ζητήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης. 

Ιδιαίτερη ευαρέσκεια, τέλος, εκφράζεται για την παρουσία του Υπουργού 
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Οικονοµικών ενώπιον της επιτροπής, ο οποίος, προβαίνοντας σε ανάλυση του 

προϋπολογισµού στο σύνολό του, υποστήριξε την παρουσίασή του µε την 

προβολή διαφανειών.  Η ανάλυση αυτή διέγραψε µέσα από τεχνοκρατικό πρίσµα, 

όχι µόνο την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης αλλά και τη δοµή και διάρθρωση 

του κρατικού προϋπολογισµού, σε συνάρτηση µε άλλα βασικά µεγέθη, γεγονός 

που σχολιάζεται πολύ θετικά.  Η σκιαγράφηση της σωστής εικόνας και των 

παραµέτρων που διέπουν έναν προϋπολογισµό, αλλά και αυτή καθ’ εαυτήν η 

πολιτική βούληση για σωστή, εις βάθος και µε πλήρη διαφάνεια ενηµέρωση της 

Βουλής, αποτελούν ένδειξη σεβασµού προς τη νοµοθετική εξουσία.  Είναι γνωστό 

ότι µείζον θέµα πολιτικής συζήτησης και αντιπαραθέσεων αποτελεί σε πλείστα όσα 

σύγχρονα κράτη η τάση για λογιστική και/ή άλλου είδους απόκρυψη και/ή η 

διαχείριση του προϋπολογισµού, κατά τρόπο που τα κοινοβούλια που εγκρίνουν 

τους προϋπολογισµούς να µην είναι σε θέση να διακριβώνουν µε ευχέρεια ή να µη 

διακριβώνουν καθόλου τα πραγµατικά δεδοµένα σε σχέση µε τους εξαγγελθέντες 

στόχους της κυβέρνησης, αλλά και κάθε υπουργείου ξεχωριστά.  Συνεπώς, όταν 

διαπιστώνεται πρόθεση παρουσίασης στη Βουλή των πραγµατικών δεδοµένων, το 

γεγονός αυτό πρέπει να σχολιάζεται θετικά. 

Η επιτροπή σηµειώνει ότι η αναλυτική τεχνοκρατική παρουσίαση, στην οποία 

προέβη ο Υπουργός Οικονοµικών θα µπορούσε ανάλογα να ακολουθείται απ’ 

όλους τους υπουργούς.  Παρά το γεγονός ότι οι γραπτές οµιλίες και/ή σηµειώµατα 

των άλλων υπουργών ήταν αρκετά κατατοπιστικά και διευκόλυναν τη µελέτη των 

επιµέρους προϋπολογισµών, σε γενικές γραµµές παρατηρείται ανοµοιοµορφία 

στον τρόπο µε τον οποίο η εκτελεστική εξουσία αναλύει τους επιµέρους 

προϋπολογισµούς ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.   
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Από την κτηθείσα µέχρι σήµερα εµπειρία της, η επιτροπή προτίθεται να 

κωδικοποιήσει συγκεκριµένους τρόπους και µεθόδους παρουσίασης και να 

γνωστοποιήσει στην εκτελεστική εξουσία σύντοµα πώς αναµένει να γίνεται η 

παρουσίαση των επιµέρους προϋπολογισµών εκ µέρους των υπουργών στο 

επίπεδο της συζήτησης στην επιτροπή.  Σηµειώνεται ότι κατά γενική παραδοχή, οι 

τυπικές διαδικασίες συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού στην αρµόδια 

επιτροπή έχουν βελτιωθεί.  Από πλευράς όµως ουσιαστικής συζήτησης, υπάρχει 

ακόµη µεγάλο περιθώριο βελτίωσης και από τις δύο πλευρές που εµπλέκονται στη 

συζήτηση.   

Κατά την ανάλυση της φιλοσοφίας και των στόχων που διέπουν τον κρατικό 

προϋπολογισµό, η επιτροπή θεωρεί ότι µέσα από το κείµενο που κατατίθεται στη 

Βουλή πρέπει να αναδεικνύεται σε µεγαλύτερη έκταση η πολιτική διάσταση, όχι 

όµως θεωρητικά, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο η κυβερνητική πολιτική να γίνεται 

εύκολα κατανοητή στην επιτροπή που εξετάζει τους προϋπολογισµούς.  

Ταυτόχρονα, η αρµόδια επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει σαφώς σε ποιες 

οικονοµικές παραµέτρους βασίζεται η διαµόρφωση της πολιτικής αυτής µέσα από 

τα πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα, πέραν των δαπανών και δεσµεύσεων, για τα 

κυβερνητικά έσοδα, για άλλες πηγές χρηµατοδότησης, για το είδος του δανεισµού 

που το κράτος συνάπτει και τη σχέση του µε τον προϋπολογισµό καθώς και άλλα 

συναφή στοιχεία.   

Περαιτέρω, υπό το φως της ευρωπαϊκής πορείας της Κύπρου και της συνεισφοράς 

της χώρας στους κοινοτικούς προϋπολογισµούς, είναι επιθυµητό η επιτροπή να 

έχει συγκεντρωµένα ενώπιόν της σε κατάλογο που θα κατατίθεται από το Γραφείο 

Προγραµµατισµού, κατά υπουργείο, όλα τα έργα που προωθούνται µε 
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συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς και τα έργα που 

χρηµατοδοτούνται από διάφορα ταµεία της ΕΕ αποκλειστικά (εφόσον βέβαια η Κύπρος 

νοµιµοποιείται και έχει τη δυνατότητα της τελευταίας αυτής χρηµατοδότησης). 

Σηµειώνεται, τέλος, ότι η επιτροπή, ακολουθώντας πρακτική που καθιερώθηκε τα 

τελευταία χρόνια, έκλεισε τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού µε την 

παρουσία του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου, 

τον οποίο κάλεσε ενώπιόν της για τις θέσεις και εκτιµήσεις της Αρχής που 

εκπροσωπεί όσον αφορά την οικονοµική κατάσταση και όλα τα γενικά και ειδικά 

ζητήµατα που αφορούν την οικονοµική και δηµοσιονοµική πολιτική. 

Η επιτροπή θεωρεί την καθιερωθείσα αυτή πρακτική πολύ χρήσιµη, αφού παρέχει 

στους βουλευτές τη δυνατότητα να έχουν τις εκτιµήσεις ενός ανεξάρτητου 

αξιωµατούχου, ο οποίος εµπλέκεται στα οικονοµικά πράγµατα του τόπου τόσο µε 

τη χάραξη της νοµισµατοπιστωτικής πολιτικής όσο και µε την πείρα του από την 

παρουσία του στο διεθνή χώρο και σε οργανισµούς που παρακολουθούν την 

οικονοµία της Κύπρου. 

3. Στοιχεία και πληροφορίες 

Η σύνταξη της παρούσας έκθεσης βασίζεται σε στοιχεία, τα οποία εξάγονται από 

τις γραπτές οµιλίες και/ή ενηµερωτικά σηµειώµατα που κατατέθηκαν από µέρους 

των υπουργών και άλλων αξιωµατούχων, τους συγκριτικούς πίνακες που 

κατατέθηκαν από την κυβέρνηση µαζί µε τον προϋπολογισµό, τα επεξηγηµατικά 

υποµνήµατα για τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες, το σηµείωµα για τις 

οικονοµικές εξελίξεις που εκδίδει το Γραφείο Προγραµµατισµού και το Υπουργείο 
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Οικονοµικών4, καθώς και από το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για το 2005 του 

Γραφείου Προγραµµατισµού. 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα της επιτροπής βασίζονται στα σχόλια και/ή 

εισηγήσεις που τέθηκαν από µέρους των βουλευτών κατά τις συζητήσεις στο 

επίπεδο της επιτροπής, όπως προκύπτουν µέσα από τα αποστενογραφηµένα 

πρακτικά και όπως αυτές έχουν κωδικοποιηθεί και διαµορφωθεί στο τελικό στάδιο 

σύνταξης και έγκρισης της παρούσας έκθεσης.  Βασίζονται επίσης στην οµιλία του 

Υπουργού Οικονοµικών για τον προϋπολογισµό στις 25 Νοεµβρίου 2004. 

Σηµειώνεται ότι λόγω του ότι η συζήτηση του προϋπολογισµού προγραµµατίσθηκε 

για τις αρχές ∆εκεµβρίου του 2004 και του µικρού διαστήµατος που µεσολάβησε 

µεταξύ της λήξης των εργασιών της επιτροπής και της έναρξης της συζήτησης 

στην ολοµέλεια του σώµατος δεν παρεσχέθη ικανοποιητικός χρόνος για αναλυτική 

αναφορά σε σχέση µε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής ζωής ή σε σχέση µε 

επιµέρους προϋπολογισµούς.  Επιφυλάσσεται όµως το δικαίωµα στους βουλευτές 

να αναλύσουν τις θέσεις και τις προτεραιότητές τους σε σχέση µε ειδικούς τοµείς 

στη συζήτηση που θα γίνει στην ολοµέλεια του σώµατος. 

Προχωρώντας η επιτροπή στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, σηµειώνεται ότι 

έλαβε επίσης υπόψη της τις προηγούµενες εκθέσεις της για τους 

προϋπολογισµούς και ειδικά τις εκθέσεις της επιτροπής για τον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2004 και 2003 τόσο σε σχέση µε παρατηρήσεις και 

εισηγήσεις που έγιναν από την επιτροπή, όσο και σε σχέση µε άλλα στοιχεία που 

είχαν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία και είχαν συµπεριληφθεί στις εν λόγω 

εκθέσεις. 

                                            

4  Έκδοση Οκτωβρίου 2004. 
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4. Μορφή προϋπολογισµού του 2005 

Ο προϋπολογισµός του 2005 έχει κατατεθεί στη Βουλή σε τρεις τόµους, υπό τη 

νέα µορφή που άρχισε να προσλαµβάνει ήδη από το 2004 (πρώτη φάση υλοποίησης).  

Συνοδεύεται επίσης από δύο τόµους που αποτελούν τα επεξηγηµατικά 

υποµνήµατα για τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες, από πίνακες, στους 

οποίους αναλύονται οι δηµοσιονοµικοί δείκτες για τα έτη 2001-2005, τα µεγέθη 

των προϋπολογισµών για τα έτη 2000-2005 και αναλύσεις εσόδων και δαπανών 

για τα προηγούµενα έτη, συνοπτική κατάσταση ίδρυσης/κατάργησης θέσεων και 

το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για το 2005 του Γραφείου Προγραµµατισµού.   

Παρατηρήσεις: 

Όπως είναι γνωστό, από τη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2004, η δεύτερη 

φάση πλήρους εφαρµογής του συστήµατος διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης 

του Γενικού Λογιστηρίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2005.   

Σύµφωνα µε το εν λόγω σύστηµα, προωθείται η ανακατανοµή των άρθρων-

δαπανών στα κεφάλαια που λόγω αρµοδιότητας ανήκουν, µε στόχο την 

πληρέστερη κοστολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τη λειτουργικότητα και τη 

µείωση της γραφειοκρατίας.  Επιπρόσθετα, διάφορα αναπτυξιακά σχέδια που 

περιλαµβάνουν λειτουργικές δαπάνες για αγορά εξοπλισµού, µηχανηµάτων, 

κατασκευή έργων υποδοµής, καταβολή επιδοµάτων κ.ά. καταργούνται ή 

συµπτύσσονται σε ευρύτερα προγράµµατα/δράσεις µε τη δηµιουργία νέων άρθρων 

κατά τη φύση και το είδος της δαπάνης και ανάλογα µε το στόχο και το σκοπό της. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι ο ορθολογιστικός διαχωρισµός των κεφαλαίων και άρθρων 

του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το σκοπό που εξυπηρετούν, αποτελεί βασική 

αρχή που πρέπει να διέπει έναν προϋπολογισµό, ώστε να επιτυγχάνεται η 
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αναγκαία απλούστευση στο χειρισµό του κειµένου.  Το νέου oλοκληρωµένο 

Σύστηµα ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Πληροφόρησης (FIMAS) του Γενικού 

Λογιστηρίου, σε συσχετισµό µε τον κρατικό προϋπολογισµό είχε αναλυθεί από τους 

αρµοδίους στην επιτροπή, κατά την περσινή συζήτηση.  Η επιτροπή συναφώς 

αναφέρει ότι το νέο σύστηµα θα εξαλείψει τις όποιες υπερβάσεις και θα συµβάλει 

στον αυστηρό έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων, σύµφωνα µε το σκοπό τους, µε 

πλήρη διαφάνεια. 

Από το κείµενο του προϋπολογισµού του 2005 η επιτροπή διαπιστώνει ότι µε την 

εισαγωγή του νέου τρόπου διάρθρωσης του προϋπολογισµού, έχει επέλθει µία 

τάξη όσον αφορά την παρουσίαση των διάφορων υπηρεσιών και υπουργείων, 

σύµφωνα µε τη φύση τους (συνταγµατικές εξουσίες, συνταγµατικές υπηρεσίες, ανεξάρτητες 

υπηρεσίες, ανεξάρτητα γραφεία, υπουργεία/τµήµατα), παρά το γεγονός ότι κατά τη φετινή 

συζήτηση δεν υπήρξε πλήρης ενηµέρωση σε σχέση µε την πραγµατική απόδοση 

του νέου συστήµατος. 

∆ιαπιστώνεται όµως ότι εξακολουθεί, όπως και πέρσι, να υπάρχει µεταφορά 

άρθρων και κατά συνέπεια κονδυλίων (είτε για θέσεις είτε για άλλους σκοπούς) σε άλλα 

άρθρα του προϋπολογισµού και µάλιστα από ένα κεφάλαιο σε άλλο, δηλαδή από 

ένα υπουργείο σε άλλο υπουργείο.  Προφανώς, η µεταφορά αυτή είναι απαραίτητη 

πρώτ’ απ’ όλα για λογιστικούς σκοπούς.  Το γεγονός όµως αυτό δυσκολεύει τη 

διακρίβωση της κυβερνητικής πολιτικής για συγκεκριµένο τοµέα, αφού εκ πρώτης 

όψεως παρουσιάζεται µείωση των αντίστοιχων κονδυλίων κάτω από συγκεκριµένα 

κεφάλαια, που αντιπροσωπεύουν κύριους τοµείς της οικονοµικής ζωής, όπως 

γίνεται π.χ. για την παιδεία (το κονδύλι για µεταφορά µαθητών έχει µεταφερθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων).   
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Από την άλλη, η φιλοσοφία και οι σκοποί κάθε υπουργείου αποτυπώνονται στις 

γραπτές οµιλίες που η ίδια η επιτροπή απαιτεί από τους υπουργούς να καταθέτουν 

στην επιτροπή, οι οποίοι όµως εκτίθενται σ’ αυτές, υπό γενική µορφή.  Η επιτροπή 

κρίνει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει πιο συγκεκριµένη αποτύπωση των στόχων 

αυτών στα σηµειώµατα που καταθέτουν οι υπουργοί όταν προσέρχονται ενώπιον 

της επιτροπής.  Στα σηµειώµατα αυτά θα είναι χρήσιµο να γίνεται αναφορά 

επακριβώς, πέραν των γενικών στόχων του κάθε υπουργείου, των κονδυλίων στα 

οποία αποτυπώνεται ο συγκεκριµένος στόχος πολιτικής, να υπάρχει δε σύγκριση 

µε προηγούµενα έτη.  Αν κάποιοι στόχοι ενός υπουργείου εξυπηρετούνται µέσω 

κονδυλίων που βρίσκονται κάτω από άλλα κεφάλαια-υπουργεία του 

προϋπολογισµού, πρέπει επίσης να γίνεται συγκεκριµένη µνεία.   

Είναι επίσης χρήσιµο, αν όχι αναγκαίο, κάθε γραπτό σηµείωµα να συνοδεύεται από 

καταλόγους στους οποίους να εµφαίνονται, ανάλογα πάντα µε τη φύση του κάθε 

υπουργείου, ποια είναι τα νέα έργα (αναπτυξιακές δαπάνες) και η αντίστοιχη πρόνοια 

στον προϋπολογισµό και ποια τα συνεχιζόµενα έργα και σε ποιο στάδιο 

υλοποίησης βρίσκονται.  Απαραίτητα πρέπει επίσης να γίνεται αναφορά στο βαθµό 

υλοποίησης των δαπανών κάθε υπουργείου για το προηγούµενο έτος, τόσο γενικά 

όσο και ειδικά.  Οι παρατηρήσεις αυτές είναι σηµαντικές και θα είναι υποβοηθητικές 

κατά την εξέταση των προϋπολογισµών των υπουργείων, παρά το γεγονός ότι τα 

στοιχεία αυτά ανευρίσκονται στα υποµνήµατα για τις αναπτυξιακές δαπάνες που 

κατατίθενται µαζί µε τον προϋπολογισµό.     

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή θεωρεί αναγκαία και την καθιέρωση µίας 

οµοιοµορφίας των στοιχείων που καταθέτουν οι υπουργοί, γεγονός που θα 

απλοποιήσει τα πράγµατα και θα καταστήσει πιο ευχερή τη σύγκριση µε 
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προηγούµενα έτη.   

Το κυριότερο σηµείο, όπως προκύπτει µέσα από τις πιο πάνω επισηµάνσεις, είναι 

η ανάγκη συγκεκριµενοποίησης στα αντίστοιχα σηµειώµατα των υπουργείων κάθε 

στόχου πολιτικής µε συγκεκριµένη αναφορά σε σχέδια, έργα, προγράµµατα στα 

οποία οι στόχοι αυτοί αντικατοπτρίζονται, αλλά κυρίως των αντίστοιχων κονδυλίων 

που συµπεριλαµβάνονται στους προϋπολογισµούς. 

Τέλος, η επιτροπή παρατηρεί ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη κατάταξη των 

αναπτυξιακών δαπανών κατά υπουργείο, σε σχέση µε δαπάνες καλούµενες ως 

τακτικές, γιατί διαπιστώνεται σε κάποιο βαθµό ότι δαπάνες που θεωρούνται 

αναπτυξιακές είναι στην ουσία επαναλαµβανόµενες τακτικές δαπάνες, εφόσον 

αποτελούν προϊόν πολιτικής απόφασης σε µακρόχρονο ορίζοντα, όπως π.χ. οι 

χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισµούς κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (£4.000.000) ή η επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων και 

ατόµων για πολιτιστικές δραστηριότητες (£2.000.000), ή η χορηγία ενίσχυσης της 

θεατρικής κίνησης κάτω από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, που 

αποτελούν επαναλαµβανόµενες ετήσιες δαπάνες. 

Προχωρώντας η επιτροπή σε παράθεση των παρατηρήσεων και/ή εισηγήσεών της 

προς την εκτελεστική εξουσία, διευκρινίζει ότι κάποια από τα µέλη της επιτροπής 

διατηρούν τις δικές τους απόψεις και/ή θέσεις τόσο σε σχέση µε τα γενικότερα 

θέµατα τα οποία πραγµατεύεται η παρούσα έκθεση στο κεφάλαιο 2 όσο και για τα 

ζητήµατα που προκύπτουν από τα θέµατα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.  Για 

το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιµο οι απόψεις αυτές να παρατεθούν σε ξεχωριστό 

παράρτηµα το οποίο και επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση ως Παράρτηµα Ι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. ∆ηµοσιονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση 

 Υπουργός Οικονοµικών 

Ο Υπουργός Οικονοµικών, παρουσιάζοντας στην επιτροπή τη βασική φιλοσοφία που διέπει τον 

κρατικό προϋπολογισµό του 2005, έθεσε ως βασικές παραµέτρους τις ακόλουθες: 

- την ανθρωποκεντρική οικονοµική πολιτική που διασφαλίζει την ευηµερία των πολιτών, 

ιδιαίτερα του µέσου εργαζοµένου· 

- την ικανοποιητική και ισόρροπη ανάπτυξη σε συνθήκες σταθερότητας, κοινωνικής 

δικαιοσύνης και κοινωνικής συνοχής. 

Η φιλοσοφία και το πολιτικό πλαίσιο που διέπει τον κρατικό προϋπολογισµό του 2005 στηρίζεται 

στην εφαρµογή ενός µακρόχρονου σχεδίου δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και στη διατήρηση του 

κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισµών δηµόσιας ωφελείας µε παράλληλο εκσυγχρονισµό τους. 

Η βάση στην οποία έχει καταρτιστεί ο κρατικός προϋπολογισµός του 2005 προνοεί: 

- µη παραχώρηση πρόσθετων µισθολογικών αυξήσεων για το 2005· 

- µη δηµιουργία πρόσθετων θέσεων και αναβαθµίσεων· 

- αύξηση τρεχουσών δαπανών µέχρι 3%· 

- αύξηση αναπτυξιακών δαπανών µέχρι 4%· 

- διατήρηση χορηγιών σε ηµικρατικούς οργανισµούς στα ίδια επίπεδα του 2004. 

Επιπρόσθετα βασίζεται στις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της 

Κύπρου στην ΕΕ.  Από τις δεσµεύσεις αυτές προκύπτει η ανάγκη µείωσης του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος σε ποσοστό κάτω του 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) εντός του 

2005 και η σταδιακή εξάλειψή του, ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση µε τα κριτήρια της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ, η σταδιακή µείωση του δηµόσιου χρέους κάτω από το 60%, απώτερος δε στόχος 

παραµένει η υλοποίηση µε απόλυτη συνέπεια του Προγράµµατος Σύγκλισης 2004-2007, το οποίο 

έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, ο προϋπολογισµός του 2005 εξυπηρετεί ταυτόχρονα το 

στρατηγικό στόχο της ∆ηµοκρατίας για ένταξη στο Μηχανισµό Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ (ΜΣΙ 



 

 20

ΙΙ) και ακολούθως στην Ευρωζώνη εντός του 2007, αλλά και τους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς 

στόχους της κυβέρνησης. 

Αναλύοντας περαιτέρω τα βασικά δηµοσιονοµικά µεγέθη για το 2004, ο Υπουργός Οικονοµικών 

κατέθεσε στην επιτροπή τα ακόλουθα συγκριτικά στοιχεία: 

 2003 

Πραγµατικά

 

% 

2004 

Εκτιµήσεις 

 

% 

2004 

Α΄ εξάµηνο 

 

% 

2005 

Εκτιµήσεις 

(Αρχικές) 

% 

2005 

Εκτιµήσεις 

(Νέες) 

% 

Ρυθµός Ανάπτυξης 2,0 3,5 3,8 4,3 3,6 

Ανεργία 3,5 3,5 3,8 3,5 3,5 

Ανεργία - Έρευνα Εργ. ∆υν. 4,4 4,4 --- --- --- 

Πληθωρισµός 4,1 2,5 1,5 2,1 2,1 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (επί 

του ΑΕΠ) 

 

6,4 

 

5,2 

 

1,2 

 

5,2 

 

4,8 

∆ηµόσιο Χρέος (επί του ΑΕΠ) 70,9 72,6 72,0 74,1 74,9 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, µε βάση την πιο πάνω εικόνα (εκτιµήσεις πρώτου 

εξαµήνου5), η κυπριακή οικονοµία παρουσιάζει ικανοποιητική βελτίωση σε όλα τα βασικά µεγέθη 

µε σαφή βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών προς την κατεύθυνση των στόχων που τέθηκαν και 

τη σταδιακή υλοποίηση του Προγράµµατος Σύγκλισης που κατατέθηκε στην ΕΕ· απαιτείται όµως 

ακόµη εντατικοποίηση των προσπαθειών για να τεθεί η οικονοµική εξυγίανση σε γερές βάσεις, 

αλλά και σε µακροχρόνια προοπτική. 

Σύµφωνα πάντα µε τον αρµόδιο υπουργό, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η επιτυχής υλοποίηση του 

προϋπολογισµού του 2005, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών 

στόχων του Προγράµµατος Σύγκλισης, αλλά και για την ανταπόκριση της Κύπρου στην απόφαση 

του Συµβουλίου των Υπουργών της ΕΕ (ΕCOFIN) για εξάλειψη του υπερβολικού δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος εντός του 2005.  Η εξάλειψη του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος αποτελεί νοµική 

δέσµευση της Κύπρου έναντι της ΕΕ µε βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας, το οποίο δεσµεύει τα 

κράτη µέλη και τούτο, ανεξάρτητα από το χρόνο ένταξης της Κύπρου στο ΜΣΙ ΙΙ και στην 

                                            

5  Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, η εικόνα, µε βάση τις εκτιµήσεις του πρώτου εξαµήνου του 
2004 δεν είναι αντιπροσωπευτική, αφού οι δαπάνες υλοποιούνται προς το τέλος του χρόνου. 
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Ευρωζώνη.   

Προβαίνοντας σε ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης των τελευταίων ετών, ο Υπουργός 

Οικονοµικών αναφέρθηκε στο πλήγµα που υπέστη η Κύπρος όσον αφορά την αξιοπιστία της στον 

ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο από τη µη υλοποίηση των δηµοσιονοµικών προγραµµάτων που είχαν 

υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Η επανάκτηση της αξιοπιστίας της Κύπρου στα πλαίσια 

της συµµετοχής της στην ΕΕ αποτελεί στόχο στρατηγικής σηµασίας, ο οποίος εξαρτάται από την 

ικανότητά της να εφαρµόζει µε συνέπεια τα προγράµµατα που υποβάλλει στην ΕΕ και η Κύπρος 

είναι αποφασισµένη να επανακτήσει την αξιοπιστία της αυτή.  

Παρατηρήσεις: 

Η επιτροπή, προτού προχωρήσει να σχολιάσει την οικονοµική πολιτική και τη 

δηµοσιονοµική κατάσταση, κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει ότι τόσο η ίδια όσο και το 

Κοινοβούλιο γενικότερα αποτελούν κατ’ εξοχήν πολιτικά σώµατα ελέγχου της 

κυβερνητικής πολιτικής.  Κάτω από αυτό το πρίσµα, οι παρατηρήσεις που 

ακολουθούν αποτελούν πολιτικές κρίσεις, µέσα από τις οποίες διαφαίνονται οι  

τάσεις και οι τοποθετήσεις των πλευρών , βασίζονται δε στα οικονοµικά δεδοµένα 

και δηµοσιονοµικά µεγέθη που η ίδια η κυβέρνηση κατέθεσε στην επιτροπή, στις 

θέσεις του Υπουργού Οικονοµικών και στην προσέγγιση του ∆ιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση µε την κατάσταση της κυπριακής 

οικονοµίας. 

Ο προϋπολογισµός του 2005 προβλέπει δαπάνες ύψους £3.555.032.942 έναντι 

£3.424.778.348 για το 2004 (προϋπολογισθείσες) και £3.234.871.511 για το 2003 

(πραγµατικές).  Υπάρχει δηλαδή αύξηση στις προϋπολογιζόµενες δαπάνες για το 

2005 κατά £130.254.594 και παρατηρείται δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2005 

£429.000.000 έναντι £370.000.000 για το 2004.  Τα βασικά µεγέθη του 

προϋπολογισµού του 2005 αναλύονται, σε σχέση µε προηγούµενα έτη, ως 
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ακολούθως:  

2003 2004 2005  

Πραγµατική 

∆απάνη 

£ 

Εγκεκριµένος 

Προϋπολογισµός 

£ 

Εγκεκριµένος 

Προϋπολογισµός 

£ 

 

Αύξηση + 

Μείωση - 

ΟΛΙΚΟ 3.234.871.511 3.424.778.348 3.555.032.942 130.254.594 

Πάγιο Ταµείο 928.551.155 1.041.162.168 1.055.557.530 14.395.362 

Τακτικές ∆απάνες 1.981.892.159 2.020.994.631 2.127.985.982 106.991.351 

Αναπτυξιακές ∆απάνες 324.428.197 362.621.549 371.489.430 8.867.881 

Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αναλύεται ως ακολούθως: 

2003 

£ (εκατοµ.) 

2004 

£ (εκατοµ.) 

2005 

£ (εκατοµ.) 

6.700,80 7.134,20 7.408,90 

Το δηµόσιο χρέος (εξαιρουµένου του ενδοκυβερνητικού - Μάαστριχτ) ως ποσοστό του ΑΕΠ 

έχει ως ακολούθως: 

 

2003 

£ (εκατοµ.) 

 

2004 

£ (εκατοµ.) 

 

2005 

£ (εκατοµ.) 

2005 

£ (εκατοµ.) 
(Με την υλοποίηση 

µέτρων εξυγίανσης) 

4.751,8 

(70,9%) 

5.182,8 

(72,6%) 

5.701,9 

(77,0%) 

5.488,9 

(74,1%) 

Όσον αφορά τα έσοδα, τα κυριότερα, που αφορούν τους άµεσους και έµµεσους 

φόρους, αναλύονται ως ακολούθως6: 

2003 2004 2005  

Πηγές 

Εσόδων 

Πραγµατικά 

Έσοδα 

£ 

Αρχικός 

Προϋπολογισµός 

£ 

Αναθεωρηµένος 

Προϋπολογισµός 

£ 

 

Προϋπολογισµός 

£ 

 

Αύξηση + 

Μείωση - 

£ 

Άµεσοι 

Φόροι 

 

502.565.978 

 

454.170.000 

 

477.170.000 

 

599.800.000 

 

+145.630.000 

Έµµεσοι 

Φόροι 

 

1.084.826.349 

 

1.127.583.630 

 

1.139.000.000 

 

1.185.248.855 

 

+57.665.225 

                                            
6  Τα στοιχεία στον πίνακα αυτό, που αφορούν τους άµεσους και έµµεσους φόρους, όπως και τα 

στοιχεία στον επόµενο πίνακα, που αφορούν το σύνολο των κυβερνητικών εσόδων, προκύπτουν από 
τον Α΄ τόµο του κρατικού προϋπολογισµού για το 2005, σελ. 25.   
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 Στο σύνολό τους, τα κυβερνητικά έσοδα έχουν ως ακολούθως: 

2003 2004 2005  

Πηγές 

Εσόδων 

Πραγµατικά 

Έσοδα 

£ 

Αρχικός 

Προϋπολογισµός 

£ 

Αναθεωρηµένος 

Προϋπολογισµός 

£ 

 

Προϋπολογισµός 

£ 

 

Αύξηση + 

Μείωση - 

£ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

2.974.574.081 

 

2.785.856.240 

 

2.540.000.000 

 

2.718.417.441 

 

-67.438.799 

Υπό το φως όλων των πιο πάνω στοιχείων και δεδοµένων, η επιτροπή θεωρεί ότι ο 

κρατικός προϋπολογισµός του 2005 είναι ένας προϋπολογισµός που καταρτίσθηκε 

στη βάση της κυριότερης νοµικής δέσµευσης της ∆ηµοκρατίας που πηγάζει από 

την ιδιότητά της ως µέλους της ΕΕ να µειώσει το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα και 

συνεπακόλουθα το δηµόσιο χρέος που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξεφύγει από 

τα όρια που καθορίζουν οι δείκτες της συµφωνίας του Μάαστριχτ και αναµένονται, 

το µεν έλλειµµα για το 2004 να ανέλθει στο 5,2% του ΑΕΠ, συνεπακόλουθα δε το 

δηµόσιο χρέος στο 74,1% του ΑΕΠ (δηµοσιονοµικό έλλειµµα 4,8% του ΑΕΠ, δηµόσιο χρέος 

47,9% για το 2004 – νέες εκτιµήσεις). 

Συνεπώς, οι παράµετροι επί των οποίων βασίσθηκε η κατάρτιση του 

προϋπολογισµού του 2005 ήταν για την κυβέρνηση εξ αρχής δεδοµένες, 

λαµβανοµένου υπόψη του στρατηγικού στόχου της ∆ηµοκρατίας για ένταξη στην 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) το ταχύτερο δυνατό.  Επί του 

παρόντος, η επιτροπή θεωρεί ότι ο προϋπολογισµός του 2005 παρουσιάζει την 

ορθή, υπό τις περιστάσεις, µορφή και είναι ένας προϋπολογισµός µέσα από τον 

οποίο είναι έντονα εµφανής η προσπάθεια εξισορρόπησης τριών βασικών 

χαρακτηριστικών, δηλαδή της σταθεροποίησης των δαπανών, χωρίς να 

επηρεάζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του κράτους, και της λελογισµένης αύξησης 

των αναπτυξιακών δαπανών, µε στόχο τη µη ανακοπή της αναπτυξιακής πορείας 

µέσα στα δοσµένα όµως οικονοµικά περιθώρια. 
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Η δηµοσιονοµική εξυγίανση, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό και όπως εκφράζεται µέσω του Προγράµµατος Σύγκλισης7, που η 

κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2004, στηρίζεται ως 

θέµα αρχής από όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπούνται στην 

επιτροπή.  Η υποστήριξη βέβαια αυτή δεν εξυπακούει ότι, όταν συγκεκριµένα 

νοµοθετικά µέτρα αχθούν ενώπιον της Βουλής για έγκριση, όπως π.χ. η εισαγωγή 

τελών (κινητή τηλεφωνία) και ο φόρος ανάπτυξης ακίνητης ιδιοκτησίας, οι διάφορες 

κοινοβουλευτικές πλευρές δεν επιφυλάσσουν το δικαίωµά τους να εκφράσουν την 

άποψή τους προτού τοποθετηθούν.   

Η επιτροπή στο παρόν στάδιο θεωρεί ότι το βάρος της υλοποίησης του 

προγράµµατος εξυγίανσης έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο η κυβέρνηση, η οποία 

καλείται να υλοποιήσει το πρόγραµµα αυτό µε συνέπεια.  Από την πλευρά της και 

στο βαθµό που εµπλέκεται στην υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, η επιτροπή 

υποστηρίζει τον κρατικό προϋπολογισµό που τέθηκε ενώπιόν της ως αποφασιστικό 

βήµα σύγκλισης.  Σε σχέση µε άλλα µέτρα που έχουν περιληφθεί στο εν λόγω 

πρόγραµµα, η επιτροπή σηµειώνει την ανάγκη εντατικοποίησης των απαιτούµενων 

ενεργειών, ιδιαίτερα όπου για να προχωρήσει η υλοποίηση τέτοιων µέτρων 

απαιτείται η θετική προσέγγιση και άλλων εταίρων που ενδεχόµενα λόγω 

ασφυχτικών χρονικών περιθωρίων ανταπόκρισης προς την ΕΕ δεν είχε 

εξασφαλισθεί από προηγουµένως.   

Συνεπώς, για την υποβολή του νέου Προγράµµατος Σύγκλισης, αρχές ∆εκεµβρίου 

                                            

7  Το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Ιανουαρίου 1999 απαιτεί 
από όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ να υποβάλλουν προγράµµατα σταθερότητας ή σύγκλισης αναλόγως 
του αν µία χώρα συµµετέχει στην Ευρωζώνη (πρόγραµµα σταθερότητας) ή παραµένει εκτός 
(πρόγραµµα σύγκλισης). 
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2004, το οποίο σε µεγάλο βαθµό αναµένεται να συµπεριλάβει τα µέτρα του 

προγράµµατος που κατατέθηκε στην ΕΕ το Μάιο του 2004, η επιτροπή κρίνει ότι θα 

πρέπει να έχει εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η ευρύτερη δυνατή συναίνεση των 

κοινωνικών εταίρων, µε στόχο την προεξόφληση της δέουσας κοινωνικής ειρήνης.  

Η αποδοχή εκ προοιµίου από τους εταίρους που εµπλέκονται στα ζητήµατα αυτά 

των προτεινόµενων µέτρων, ως θέµα αρχής, εγγυάται την επιτυχή υλοποίηση του 

προγράµµατος, αφού, εκτός των άλλων, η συναίνεση, ως παράµετρος πολιτικής, 

αποτελεί πάγια πρακτική στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο της Κύπρου.   

Η επιτροπή στη βάση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, όπως αυτή έχει διαγραφεί 

από τον αρµόδιο υπουργό, εισηγείται προς όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές στο 

παρόν κρίσιµο στάδιο να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές σε σχέση µε αιτήµατα 

διάφορων οµάδων για παροχές και άλλα κοινωνικά ή αντισταθµιστικά µέτρα.  

Στόχος πρέπει να είναι και για τη Βουλή, στο µέτρο που εµπλέκεται στην 

προσπάθεια αυτή, να αρχίσει σύντοµα η αποκλιµάκωση του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος από το 6,3% του ΑΕΠ το 2003, στο 5,2% του ΑΕΠ το 2004 (τελευταίες 

προβλέψεις, 4,8%) και στο 2,9%8 του ΑΕΠ το 2005, σύµφωνα µε τις προβλέψεις που 

η κυβέρνηση κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον υλοποιηθούν τα 

µέτρα που συµπεριλαµβάνονται στο σχετικό πρόγραµµα, όπως είναι, µεταξύ 

άλλων, τα έσοδα από την ειδική φορολογική διευθέτηση κρυφών λογαριασµών κ.ά. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι εµπεδώνεται πλέον η νέα πραγµατικότητα, σύµφωνα µε την 

οποία η χώρα είναι πλέον υπόλογη στα κοινοτικά όργανα και µέσα στα πλαίσια 

αυτά καλείται να υποβάλλει κάθε χρόνο πρόγραµµα σύγκλισης (ως χώρα που 

                                            

8  Συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων από µέτρα του Προγράµµατος Σύγκλισης, όπως είναι η ειδική 
φορολογική διευθέτηση κρυφών λογαριασµών κ.ά. 
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βρίσκεται ακόµη εκτός της Ευρωζώνης), συνεπώς οφείλει να είναι σοβαρή και αξιόπιστη.   

Στο παρόν στάδιο η επιτροπή δηλώνει τη στήριξή της προς τις κυβερνητικές 

εξαγγελίες για εξυγίανση και µέσα στα πλαίσια αυτά σηµειώνει τη µη προώθηση 

προς τη Βουλή συµπληρωµατικού προϋπολογισµού, ύψους £77 εκατοµ. για το 

πρώτο εξάµηνο του 2004, την υλοποίηση δε εκείνων µόνο των πρόσθετων 

συµπληρωµατικών πιστώσεων για το 2004 που κρίθηκαν ως απολύτως αναγκαίες  

για το δεύτερο εξάµηνο του 2004 (£62,5 εκατοµ.9) και οι οποίες, σύµφωνα µε τις 

κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, έχουν συνυπολογισθεί στις προβλέψεις για το 2005.   

Παρατηρείται εν πάση περιπτώσει σηµαντική µείωση των συµπληρωµατικών 

προϋπολογισµών που κατατίθενται στη Βουλή εντός του έτους.  Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει πρόθεση για τήρηση αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και 

ειδικότερα για συµπερίληψη των τακτικών και προβλεπτών πιστώσεων εξ’ αρχής 

στον κρατικό προϋπολογισµό, κατά τρόπο που η δηµοσιονοµική εικόνα να µην 

αλλοιώνεται εκ των υστέρων.   

Με ικανοποίηση πάντως διαπιστώνεται η έγκαιρη αντίδραση της κυβέρνησης στα 

µεγάλα ελλείµµατα και η απόλυτη πολιτική βούληση για αξιόπιστη συµπεριφορά της 

Κύπρου, τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνή χώρο.  Περαιτέρω, η επιτροπή 

τονίζει τη θέση που ο ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας εξέφρασε ενώπιόν της, 

σύµφωνα µε την οποία η κυβέρνηση πρέπει να παραµείνει ανυποχώρητη σε σχέση 

µε τα µέτρα που περιέλαβε στο Πρόγραµµα Σύγκλισης και να µην ενδώσει σε 

οποιεσδήποτε πιέσεις οµάδων και άλλων επηρεαζοµένων, είτε του δηµόσιου είτε 

του ηµικρατικού είτε άλλου τοµέα. 

                                            

9  Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού (Αρ. 4) Νόµος του 2004».  
(Ψηφίσθηκε σε νόµο στις 25 Νοεµβρίου 2004.) 
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Η προσέγγιση αυτή αφορά κυρίως τα µέτρα του προγράµµατος που στοχεύουν στη 

µείωση των δαπανών και συνίστανται σε παγοποίηση των προσλήψεων καθώς και 

των γενικών µισθολογικών αυξήσεων στο δηµόσιο και ηµικρατικό τοµέα για την 

περίοδο 2004-2007, στον περιορισµό του ρυθµού αύξησης των τρεχουσών 

µεταβιβαστικών πληρωµών σε επίπεδα κάτω από το ρυθµό αύξησης του 

ονοµαστικού ΑΕΠ και στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των δηµοσίων 

υπαλλήλων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας. 

Η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να παρακολουθεί στενά την όλη δηµοσιονοµική 

κατάσταση και να παραµείνει σταθερή και αµετακίνητη στο σκοπό της, δηλαδή στη 

δηµοσιονοµική εξυγίανση µε την εφαρµογή όλων των άµεσων µέτρων, 

εντατικοποιώντας την προώθηση µέτρων που δεν έχουν ακόµα αρχίσει να 

εφαρµόζονται.   

Σύµφωνα µε δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, η παρούσα περίοδος κρίνεται 

ως η πιο σοβαρή κατάσταση στα οικονοµικά πράγµατα του τόπου µετά το 1974.  Η 

επιτροπή, έχοντας επίγνωση της κατάστασης, αλλά και των στόχων που είχαν τεθεί 

µε προηγούµενα προενταξιακά προγράµµατα (ΠΟΠ)10 που είχαν κατατεθεί στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υλοποιήθηκαν, δηλώνει ότι η επιχειρούµενη σήµερα 

δηµοσιονοµική εξυγίανση θα πρέπει να έχει διάρκεια και να στοχεύει σε 

µακροπρόθεσµη προοπτική.  Η εις βάθος µεταρρύθµιση ζωτικών προβληµατικών 

καταστάσεων, οι οποίες επηρεάζουν διαρθρωτικά την κυπριακή οικονοµία είναι 

καίριας σηµασίας.  Τα θέµατα που η επιτροπή θεωρεί ως τέτοια είναι: 

α. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και η βελτίωση της αποδοτικότητας του 

                                            
10  Το ΠΟΠ κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρηµένο για την περίοδο 2001-2005 από την 

προηγούµενη κυβέρνηση.  Ακολούθως κατατέθηκε νέο ΠΟΠ από την παρούσα κυβέρνηση για την 
περίοδο 2002-2006. 
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φορολογικού συστήµατος τόσο για τους άµεσους όσο και για τους έµµεσους 

φόρους· 

β. το θέµα των ταµείων συντάξεων (δηµόσιος και ηµικρατικός τοµέας) και της 

επιβάρυνσης επί των δηµόσιων οικονοµικών· 

γ. ο εξορθολογισµός των οικονοµικών των δήµων· 

δ. η αύξηση της παραγωγικότητας στο δηµόσιο τοµέα· 

ε. ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του ηµικρατικού τοµέα· 

στ. η διευθέτηση του θέµατος της φορολόγησης της εκκλησίας για 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες· 

ζ. η ορθολογιστική διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος από τους ηµικρατικούς 

οργανισµούς· 

η. η εξεύρευση σύγχρονων τρόπων χρηµατοδότησης µεγάλων αναπτυξιακών 

έργων. 

Η ανάληψη καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και της βελτίωσης της 

αποδοτικότητας του φορολογικού συστήµατος συνοδεύτηκε ήδη από διάφορες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις εντός του 2004 και ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται η 

βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κράτους.  Οι ανείσπρακτοι φόροι 

ανέρχονται περίπου στα £130 εκατοµ. και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι 

καταβάλλονται συντονισµένες προσπάθειες για είσπραξή τους11, γεγονός για το 

οποίο η επιτροπή εκφράζει ικανοποίηση. 

                                            

11  Τα στοιχεία προκύπτουν από επιστολή του Υπουργού Οικονοµικών, ηµεροµηνίας 11 Οκτωβρίου 
2004, προς τον πρόεδρο της επιτροπής (στοιχεία χωρίς τα αποτελέσµατα από την ειδική φορολογική 
διευθέτηση αδήλωτων εισοδηµάτων). 
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Η επιτροπή δηλώνει ετοιµότητα για διαρκή διάλογο µε την κυβέρνηση για οριστική 

ρύθµιση όλων των επιµέρους ζητηµάτων που εγείρονται για πάταξη της 

φοροδιαφυγής (ήδη εκκρεµεί ενώπιον της επιτροπής σχετικό νοµοσχέδιο12). 

Όσον αφορά τα άλλα ζητήµατα, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει 

αµέσως στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας υπηρεσίας.  Παρά το γεγονός ότι η 

µελέτη για αναµόρφωση του συστήµατος αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων 

έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προωθηθεί.  Συνεπώς, καλείται η κυβέρνηση να 

επισπεύσει το διάλογο µε τη συνδικαλιστική πλευρά για οριστικοποίηση των 

προτεινόµενων ρυθµίσεων, συναφώς δε και του θέµατος της µετάταξης, ενός 

θεσµού τον οποίο η επιτροπή θεωρεί χρήσιµο και για τον οποίο υπήρξε δέσµευση 

ότι θα µελετηθεί.  Η κυβέρνηση καλείται συναφώς να εγκύψει στο θέµα της 

παραγωγικότητας της δηµόσιας υπηρεσίας, προβαίνοντας σε αξιολόγησή της και 

καθορίζοντας ανάλογες παραµέτρους για τις επόµενες διαβουλεύσεις µε τη 

συνδικαλιστική πλευρά του δηµόσιου και ηµικρατικού τοµέα σε σχέση µε την 

παραχώρηση νέων µισθολογικών αυξήσεων. 

Καθυστερεί επίσης ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας του ηµικρατικού 

τοµέα (οργανισµοί κοινής ωφελείας και άλλοι) που έχει εξαγγελθεί ήδη από την αρχή της 

θητείας της παρούσας κυβέρνησης και αποτελεί επίσης προεκλογική δέσµευση, την 

οποία η επιτροπή αναµένει εντός του 2005 να υλοποιηθεί.  Η επιτροπή τάσσεται 

υπέρ του εκσυγχρονισµού πλαισίου λειτουργίας του ηµικρατικού τοµέα, ώστε να 

ανταγωνισθεί µε επιτυχία το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον που δηµιουργείται µε 

τις ελευθεροποιήσεις της αγοράς, χωρίς σε καµιά περίπτωση τα δηµόσια 

µονοπώλια να αντικαθίστανται µε ιδιωτικά µονοπώλια. 

                                            

12  Νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004. 
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Από την άλλη, το ακανθώδες ζήτηµα της φορολόγησης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων της Εκκλησίας, θέµα που έχει εγερθεί ήδη από την κυβέρνηση, η 

επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να προωθηθεί µε τη δέουσα αποφασιστικότητα, καθ’ 

ην στιγµή υπάρχει εκπεφρασµένη δηµόσια θέση για οριστική διευθέτησή του.  Η 

επιτροπή επισύρει την προσοχή της κυβέρνησης στους ανείσπραχτους φόρους 

που βαρύνουν την Εκκλησία για άλλες φορολογικές της υποχρεώσεις (φορολογίες 

κεφαλαιουχικών κερδών, ακίνητης ιδιοκτησίας) που ανέρχονται, µε βάση τα κατατεθέντα 

στοιχεία, σε £40 εκατοµ. 

Η επιτροπή καλεί επίσης την κυβέρνηση να εγκύψει στο ζήτηµα της οικονοµικής 

στήριξης των δήµων, προς τους οποίους η κυβερνητική χορηγία είναι αυξηµένη τα 

δύο τελευταία χρόνια και να προχωρήσει σε αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

αδυναµιών τους, της ικανότητας ανταπόκρισης προς τις οικονοµικές τους 

υποχρεώσεις (δεδοµένου ότι το κράτος εγγυάται τα δάνεια που οι δήµοι συνάπτουν για 

αναπτυξιακά έργα υποδοµής), της διασφάλισης αυστηρού διαχειριστικού και 

οικονοµικού ελέγχου και της ικανότητάς τους για την εφαρµογή ορθολογιστικής 

αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στην παρούσα έκθεση σχετικά µε το 

διαµφισβητούµενο ζήτηµα της ισοτιµίας της κυπριακής λίρας έναντι ξένων 

νοµισµάτων, τονίζοντας τις θέσεις που εξέφρασε ο ∆ιοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας, σύµφωνα µε τις οποίες δεν υφίσταται λόγος για υποτίµηση της 

κυπριακής λίρας, θέση την οποία, σύµφωνα µε το ∆ιοικητή, υιοθετούν πλήρως και 

οι εκπρόσωποι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ). 

Η επιτροπή πάντως παρακολουθεί τα θέµατα αυτά και ενηµερώνεται ανάλογα.  

Όσον αφορά το θέµα του χρόνου ένταξης στην ΟΝΕ, η επιτροπή τάσσεται υπέρ 
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της ένταξης στον πυρήνα της Ένωσης το ταχύτερο.  Η επιτροπή θεωρεί ότι, αν τα 

προτεινόµενα µέτρα σύγκλισης υλοποιηθούν µε αυστηρότητα, δε θα υπάρξει 

ανάγκη για καθυστέρηση ένταξης, ιδιαίτερα αφού αυτή είναι υποχρεωτική για την 

Κύπρο.  Η όσο το δυνατό πιο γρήγορη ένταξη σηµαίνει ότι θα έχει επιτευχθεί ο ήδη 

τεθείς στόχος της εξυγίανσης και ότι υπάρχει αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, µε 

όλα τα ευµενή αποτελέσµατα της σταθερότητας και της ισχυροποίησης της 

οικονοµίας και της θέσης της χώρας µέσα στην οµάδα των υπολοίπων χωρών της 

Ένωσης. 

2. Βασικά χαρακτηριστικά του κρατικού προϋπολογισµού για το 2005 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, ο κρατικός προϋπολογισµός για το 2005 είναι:   

Σταθεροποιητικός, Αναπτυξιακός-Κοινωνικός. 

Αναλύοντας τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, ο αρµόδιος υπουργός δήλωσε τα ακόλουθα: 

α. Ο σταθεροποιητικός χαρακτήρας είναι εκπεφρασµένος στη λήψη αποφάσεων για µη 

δηµιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και/ή αναβάθµιση θέσεων στη δηµόσια 

υπηρεσία, στη µη παραχώρηση πρόσθετων µισθολογικών αυξήσεων στους δηµόσιους 

υπαλλήλους [εκτός από την Αυτόµατη Τιµαριθµική Αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) και τις ετήσιες 

προσαυξήσεις]. 

Ο σταθεροποιητικός χαρακτήρας εκτείνεται και στις συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων και 

αντανακλάται στην απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης 

από τα 60 στα 63 έτη, ανάγκη που προκύπτει λόγω της γεωµετρικής αύξησης του ύψους 

των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων τα επόµενα χρόνια.   

Όσον αφορά το σταθεροποιητικό χαρακτήρα, σε σχέση µε άλλες δαπάνες, έχουν καθοριστεί 

όρια στις αυξήσεις, ως ακολούθως: 

- καταναλωτικές δαπάνες (3%)· 

- αναπτυξιακές δαπάνες (4%) · 

- κοινωνικά ωφελήµατα (αύξηση µε βάση τον πληθωρισµό)· 
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- χορηγίες στους ηµικρατικούς οργανισµούς· 

- διατήρηση υπερωριών στα περσινά επίπεδα. 

β. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας αντικατοπτρίζεται σε αναπτυξιακές δαπάνες ύψους £370,9 

εκατοµ. σε σύγκριση µε προϋπολογισθείσες δαπάνες ύψους £362,6 εκατοµ. για το 2004 που 

κατανέµονται ως ακολούθως: 

- οδικό δίκτυο, £54,4 εκατοµµύρια· 

- υδατική ανάπτυξη, £18,2 εκατοµµύρια· 

- πολεοδοµικά σχέδια, £21,1 εκατοµµύρια· 

- παιδεία, £14,6 εκατοµµύρια· 

- Πανεπιστήµιο Κύπρου, £19,5 εκατοµµύρια· 

- πολιτιστική ανάπτυξη, £7,4 εκατοµµύρια· 

- αγροτική ανάπτυξη, £41,2 εκατοµµύρια· 

- στεγαστικό πρόγραµµα κυβερνητικών υπηρεσιών, £25,4 εκατοµµύρια· 

- ανάπτυξη της δηµόσιας υγείας, £32,8 εκατοµµύρια· 

- βιοµηχανία και εξαγωγές, £21,0 εκατοµµύρια· 

- προσαρµογή στις πρακτικές της ΕΕ, £16,2 εκατοµµύρια· 

- έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τους κοινοτικούς πόρους, £42,7 εκατοµµύρια· 

- διάφορα άλλα, £55,3 εκατοµµύρια. 

Στις αναπτυξιακές δαπάνες περιλαµβάνονται πιο συγκεκριµένα τα ακόλουθα έργα: 

Νέα έργα: 

- Η ανακατασκευή (έξι λωρίδες) του αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας Λεµεσού (Αλάµπρα-

Λευκωσία).  (Συνολικά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν £14 εκατοµ., ενώ για το 2005 έχει 

προϋπολογιστεί £1 εκατοµµύριο.) 

- Η κατασκευή παρακαµπτηρίου λεωφόρου Λακατάµειας (£12 εκατοµ. µε δάνειο). 

- Το αλιευτικό καταφύγιο στο Ζύγι.  (Συνολικά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν £7 εκατοµ., 

ενώ για το 2005 έχουν προϋπολογιστεί £2,5 εκατοµµύρια.) 

- Ο χώρος υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων Λάρνακας-Αµµοχώστου.  

(Συνολικά εκτιµάται ότι θα απαιτηθούν £20 εκατοµ., ενώ για το 2005 έχουν 
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προϋπολογιστεί £5 εκατοµµύρια.) 

- Η ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων (£25 εκατοµ. µε δάνεια). 

 Συνεχιζόµενα έργα: 

- Η παράδοση των νέων γενικών νοσοκοµείων Λευκωσίας και Αµµοχώστου. 

- Η συνέχιση της ανέγερσης του υπερυψωµένου αυτοκινητόδροµου πάνω από τους 

κυκλικούς κόµβους Λεµεσού. 

- Το νέο κτίριο για το Ανώτατο ∆ικαστήριο στη Λευκωσία. 

- Η ανέγερση νέων κυβερνητικών κτιρίων στην Πάφο. 

- Τα στεγαστικά σχέδια σε κυβερνητικούς οικισµούς και οικισµούς αυτοστέγασης. 

- Ο χώρος υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων Πάφου. 

Στα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού περιλαµβάνονται επίσης οι δαπάνες 

µηχανογράφησης και οι χορηγίες προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.   

γ. Ο κοινωνικός χαρακτήρας αντικατοπτρίζεται σε σηµαντικό ύψος κοινωνικών και άλλων 

παροχών που για το 2005 αναλύονται σε σύγκριση µε το 2004, ως ακολούθως: 

 2004 

(εκατοµ. £) 

2005 

(εκατοµ. £) 

Παροχές παιδείας 62,0 62,8 

Πολιτιστικές παροχές 3,1 2,9 

Παροχές υγείας 15,7 16,9 

Παροχές στέγασης 21,4 24,6 

Παροχές κοινωνικής πρόνοιας 239,9 240,8 

Άλλες κοινωνικές παροχές 12,5 13,9 

Ειδικά ταµεία 23,0 27,0 

Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 1998-2005, (από 

κατατεθείσα γραµµική παράσταση), διαπιστώνεται ότι για το 2003 ήταν 4,9% του ΑΕΠ, 

5,2% του ΑΕΠ για το 2004 (εγκεκριµένη πρόνοια προϋπολογισµού) και 5,0% του ΑΕΠ για 
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το 2005 (εγκεκριµένη πρόνοια προϋπολογισµού). 

Η επιτροπή θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης για κατανοµή των δαπανών, 

σύµφωνα µε τα πιο πάνω, αντικατοπτρίζει τις οικονοµικές δυνατότητες του κράτους 

για το 2005, υπό το φως των δηµοσιονοµικών προβληµάτων που έχουν ήδη 

αναλυθεί.  Οι όποιες αυξήσεις παρουσιάζονται οριακές, µε έµφαση στη 

συγκράτηση και εξισορρόπηση των δαπανών και διατήρηση των απαραίτητων 

αναπτυξιακών στοιχείων, στο σύνολό τους δε οι αναπτυξιακές δαπάνες 

παρουσιάζουν αύξηση ως ποσοστό του ΑΕΠ (αν ληφθεί υπόψη η συγχρηµατοδότηση από 

κοινοτικούς πόρους και ο δανεισµός για αναπτυξιακά έργα). 

Το γεγονός ότι για πρώτη φορά κατά την ετοιµασία του προϋπολογισµού είχαν 

καθορισθεί ανώτατα ποσοστά αύξησης τόσο για τις τακτικές όσο και για τις 

αναπτυξιακές δαπάνες (τακτικές 3% µε εξαίρεση τους µισθούς, ηµεροµίσθια, τοκοχρεολύσια και 

άλλες δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταµείο και αναπτυξιακές 4% σε σύγκριση µε το 

2004, συµπεριλαµβανοµένων των συµπληρωµατικών πιστώσεων που παραχωρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του τρέχοντος έτους) δεικνύει συνέπεια στην όλη προσπάθεια εξυγίανσης και 

πειθαρχίας.  Η απόφαση αυτή συνάδει επίσης µε τις παρατηρήσεις των αρµοδίων 

του ∆ΝΤ που εισηγούνται τη µετακίνηση της κυβέρνησης προς ένα πολυετές 

οικονοµικό πλαίσιο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, στο οποίο θα καθορίζονται 

ανώτατα όρια δαπανών.  (Παρά το γεγονός ότι συνταγµατικά η θεσµοθέτηση τέτοιου πλαισίου 

δεν είναι δυνατή.) 

Σηµαντικές πάντως θεωρούνται οι δαπάνες για µηχανογράφηση για το 2005 (£14 

εκατοµ) και για χορηγίες προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (£48,2 εκατοµ. σε 

σύγκριση µε £44,8 εκατοµ. για το 2004).   

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αναµένει ότι, δεδοµένης της σταδιακής 
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ανάκαµψης των δηµοσίων οικονοµικών, όπως αυτή διαγράφεται µέσα από τις 

προβλέψεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Οικονοµικών, νοουµένου πάντα ότι τα 

µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης θα υλοποιηθούν και ότι ο ρυθµός οικονοµικής 

ανάπτυξης θα κυµανθεί γύρω στο 4,3% του ΑΕΠ (έναντι 3,5% το 2004 και έναντι 2,0% το 

2003) και εφόσον δε συντρέξουν άλλοι αστάθµητοι εξωγενείς παράγοντες, πέραν 

των αναµενόµενων διακυµάνσεων στις τιµές του πετρελαίου διεθνώς, η κυβέρνηση 

θα δώσει την αναγκαία έµφαση στην ανάπτυξη, µε ανάλογες πρόνοιες στον 

προϋπολογισµό του 2006 για τους τοµείς που παραµένουν στάσιµοι ή µε οριακές 

αυξήσεις (παιδεία, πολιτισµός, υγεία), καθώς και για την έρευνα (κάτω από όλα τα 

υπουργεία). 

Περαιτέρω, η επιτροπή αναµένει ότι τέτοιες αυξήσεις θα τροφοδοτήσουν ένα µέρος 

της αναγκαίας ώθησης για σταδιακή απεξάρτηση της κυπριακής οικονοµίας από 

τον τουριστικό τοµέα, ο οποίος στο παρόν στάδιο, βρίσκεται σε κρίσιµο σηµείο, µε 

την προώθηση της απαιτούµενης υποδοµής για την εκµετάλλευση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η γεωγραφική θέση της Κύπρου και η κατάρτιση 

του ανθρώπινού της κεφαλαίου π.χ. στον τοµέα των υπηρεσιών (παιδεία, υγεία, 

χρηµατοοικονοµικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες για την παιδεία, η επιτροπή αναµένει, 

δεδοµένου ότι, µε βάση τα κατατεθέντα στοιχεία στον αναπτυξιακό προϋπολογισµό 

του 2005 δεν περιλαµβάνονται τα τοκοχρεολύσια για το κτιριολογικό πρόγραµµα, 

την πληροφορική (καλύπτονται µε δανεισµό) και την προδηµοτική (γιατί καλύπτονται από τις 

τακτικές δαπάνες και τις αποπληρωµές δανείων) στον προϋπολογισµό του 2006 θα δοθεί 

έµφαση στην ανάπτυξη άλλων µεγάλων ζητηµάτων και θεσµών για την παιδεία.  

Περαιτέρω ότι, πέραν της προώθησης του θεσµικού πλαισίου για την προσέλκυση 
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ξένων φοιτητών (ιδιωτικά πανεπιστήµια), η Κύπρος θα προωθηθεί και ως περιφερειακό 

και διεθνές κέντρο παροχής χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, 

καθώς και ιατρικών υπηρεσιών δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας ιατρικής µέσω του 

υψηλού επιπέδου κατάρτισης του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και του 

υψηλού επιπέδου ιατρικής υποδοµής που έχει δηµιουργηθεί στην Κύπρο µε 

πρωτοβουλία του ιδιωτικού τοµέα. 

Η επιτροπή καλεί επίσης την κυβέρνηση να υιοθετήσει στο µεγαλύτερο δυνατό 

βαθµό εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης µεγάλων κατασκευαστικών έργων 

υποδοµής (οδικό δίκτυο, δηµόσια κτίρια, µεγάλα έργα κοινής ωφελείας) εµπλέκοντας 

αποφασιστικά τον ιδιωτικό τοµέα, αφού όπου εφαρµόσθηκαν τέτοιες µέθοδοι, τα 

αποτελέσµατα ήταν θετικά.   

Επισηµαίνεται τέλος η ανάγκη έναρξης διαλόγου για επανακαθορισµό της 

φιλοσοφίας που διέπει την επιδοµατική πολιτική που ακολουθείται στη βάση των 

αποφάσεων της τελευταίας φορολογικής µεταρρύθµισης, ώστε, χωρίς να 

θυµατοποιηθούν τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα, να επιτευχθεί µία δικαιότερη και 

πιο ορθολογιστική κατανοµή.  Η επιτροπή είναι έτοιµη να ανοίξει το διάλογο αυτό 

χωρίς πιέσεις και προκαθορισµένες χρονικές δεσµεύσεις. 

3. Βαθµός υλοποίησης του προϋπολογισµού  

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, το προβλεπόµενο ποσοστό υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δαπανών για το 2005 ανέρχεται στο 82,0% του ΑΕΠ σε σύγκριση 

µε αναµενόµενο ποσοστό υλοποίησης της τάξης του 81,9% για το 2004 και 

ποσοστό υλοποίησης 77,6% για το 2003. 

Παρατηρήσεις: 

Έχουν σηµαντικά βελτιωθεί τα ποσοστά υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών 
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(υλοποίηση κατασκευαστικών έργων), σύµφωνα µε τα πιο πάνω στοιχεία.  Ο στόχος που 

τέθηκε από την παρούσα κυβέρνηση για επίτευξη βαθµού υλοποίησης για το 2004, 

πέραν του 80%, διαφαίνεται να έχει επιτευχθεί. 

Επισηµαίνεται ότι τα προηγούµενα χρόνια το ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών 

δαπανών είχε, σε γενικές γραµµές, ως ακολούθως: 

• 68% για το 2002, 

• 70% για το 2001, 

• 69% για το 2000, 

• 70% για το 1999, 

• 68% για το 1998, 

• 62% για το 1997, 

• 61% για το 1996. 

Σηµειώνεται ότι στον προϋπολογισµό του 2005 για πολλά νέα έργα (βελτίωση και 

αναβάθµιση αστικού οδικού δικτύου  στο Υπουργείο Εσωτερικών) συµπεριλαµβάνονται µόνο 

συµβολικές πρόνοιες £10, διότι για τα έργα θα συναφθεί ιδιωτικός δανεισµός.  

Περαιτέρω, υπάρχουν έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τους κοινοτικούς πόρους 

συνολικού ύψους £42,7 εκατοµµυρίων.  Υπό το φως της δέσµευσης της 

κυβέρνησης για συµπερίληψη στους προϋπολογισµούς µόνο των έργων για τα 

οποία έχουν συµπληρωθεί όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες, ώστε να αρχίζουν οι 

κατασκευαστικές εργασίες εντός του συγκεκριµένου έτους, αλλά και άλλων τρόπων 

χρηµατοδότησης, πέραν του προϋπολογισµού, εκτιµάται ότι ο βαθµός υλοποίησης 

για το 2005, σύµφωνα µε τις δοθείσες προβλέψεις είναι εφικτός.  Πέραν τούτου, η 

συγχρηµατοδότηση έργων από την ΕΕ υποδηλοί ότι τα κονδύλια που 

περιλαµβάνονται στους προϋπολογισµούς θα απορροφηθούν πλήρως µε την 

υλοποίηση των προγραµµατισθέντων έργων, αφού σε αντίθετη περίπτωση, οι 
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κοινοτικοί πόροι χάνονται για τη ∆ηµοκρατία (οι δαπάνες ανακτώνται και πιστώνονται στα 

έσοδα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Επιµέρους προϋπολογισµοί των υπουργείων  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους επιµέρους προϋπολογισµούς των 

υπουργείων13.  Όσον αφορά το σκέλος των δαπανών, καθώς και τους κυριότερους 

στόχους κάθε υπουργείου, παρατίθενται ακολούθως τα βασικότερα σηµεία που 

προκύπτουν από τις γραπτές οµιλίες των υπουργών σχετικά µε την πολιτική των 

υπουργείων τους, καθώς και οι πιο βασικές παρατηρήσεις των µελών της επιτροπής 

στο στάδιο των συζητήσεων και έγκρισης της παρούσας έκθεσης.  

Τα µέλη της επιτροπής επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν πάνω σε ειδικά ζητήµατα που 

προκύπτουν από επιµέρους κονδύλια κατά τη συζήτηση στην ολοµέλεια14. 

1. Υπουργείο Άµυνας 

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Άµυνας κ. Κυριάκο Μαυρονικόλα, µε βάση τη γενικότερη κυβερνητική 

φιλοσοφία για τους προϋπολογισµούς του 2005, οι συνολικές δαπάνες του υπουργείου του 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,7% περίπου σε σύγκριση µε το 2004 και σκοπό έχουν να καλύψουν 

τη λειτουργία του Υπουργείου Άµυνας και της Εθνικής Φρουράς, θεωρούνται δε οι ελάχιστες, σε 

σχέση µε το διευρυµένο ρόλο και τις συνεχώς αυξανόµενες υποχρεώσεις µίας αναβαθµισµένης 

Εθνικής Φρουράς.   

 Ο τακτικός προϋπολογισµός του 2005 παρουσιάζει αύξηση κατά £274.101 (τακτικές δαπάνες) 

(10,6% περίπου) σε σχέση µε το 2004, λόγω των ετήσιων προσαυξήσεων, τιµαριθµικών 

αναπροσαρµογών και προαγωγών, όπως και των υποχρεώσεων του υπουργείου έναντι του 

Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και της ΕΕ.   

 Στο κεφάλαιο για την Αµυντική Θωράκιση περιλαµβάνονται πρόνοιες για εξοπλιστικά προγράµµατα 

                                            

13  Ακολουθείται η σειρά παρουσίασης των υπουργείων, όπως αυτή δίδεται στο κείµενο του 
προϋπολογισµού. 

14  ∆εν περιλαµβάνεται αναφορά στο Υπουργείο Οικονοµικών, επειδή κρίνεται ότι καλύπτεται σε γενικές 
γραµµές στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης.   
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και για τη συντήρησή τους, ως επίσης πρόνοιες για την εκτέλεση έργων στρατωνισµού και 

εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς (£69 εκατοµ. για το 2005, σε σύγκριση µε £70 εκατοµ. το 

2004), υπάρχει δηλαδή µείωση £1 εκατοµ. (-1,4%)· το ποσό αυτό αφορά καταβολή αποζηµιώσεων 

για απαλλοτριώσεις, γίνεται δε ανάλογη πρόνοια στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας.   

Παρατηρήσεις: 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Άµυνας για το 2005 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £183.713.512 σε σύγκριση µε £180.711.435 για το 2004 (εγκεκριµένες) και 

£245.270.711 για το 2003 (πραγµατικές). 

Η επιτροπή σηµειώνει ότι στις αναπτυξιακές δαπάνες για το 2005 περιλαµβάνεται µόνο 

κονδύλι ύψους £25.000 που προορίζεται για εκπαίδευση προσωπικού. 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι τα κονδύλια για την αµυντική θωράκιση είναι 

περιορισµένα σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη.  Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες για 

την αµυντική θωράκιση περιέχονται σε ειδικό µνηµόνιο, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος του ετήσιου προϋπολογισµού και το οποίο εξετάζεται 

λεπτοµερειακά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας.  Η τελευταία, κατά 

πάγια πρακτική, υποβάλλει σηµείωµα προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µε εισηγήσεις για έγκριση των προνοούµενων 

δαπανών και/ή περικοπή ή δέσµευση συγκεκριµένων επιµέρους κονδυλίων.   

Υπό το φως του σηµειώµατος που υποβάλλεται στην επιτροπή από την καθ’ ύλην 

αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, οι δαπάνες για την αµυντική θωράκιση, όπως 

έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Άµυνας για το 2005, 

υποβάλλονται στην ολοµέλεια του σώµατος για έγκριση µαζί µε τις επιµέρους 

δεσµεύσεις που εισηγούνται τα µέλη της αρµόδιας επιτροπής.   

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του υπό συζήτηση προϋπολογισµού (τόµος 

Α΄), κανένα ποσό δε διατίθεται από το κεφάλαιο “Αµυντική Θωράκιση”, χωρίς να 
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ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη 

διενέργεια της δαπάνης που δίδεται ύστερα από εισηγητική πρόταση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας, αφού η τελευταία ενηµερωθεί αρµοδίως. 

Η επιτροπή, στην παρούσα έκθεση, ανεξάρτητα από την εισήγησή της για έγκριση 

του προτεινόµενου προϋπολογισµού, δηλώνει ότι το θέµα της αµυντικής 

θωράκισης εξακολουθεί να παραµένει για όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές µια 

κορυφαία παράµετρος της εθνικής στρατηγικής της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Η 

επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρέπει µεν να αγνοούνται οι επικρατούσες οικονοµικές 

συνθήκες, την ίδια όµως στιγµή, η αµυντική ισχύς των Ενόπλων ∆υνάµεων της 

∆ηµοκρατίας πρέπει να παραµείνει σε υψηλά επίπεδα και να τίθεται σε υψηλή 

προτεραιότητα.  Συνεπώς, η έγκριση των δαπανών που προβλέπονται στον 

προϋπολογισµό του 2005 για την άµυνα, γίνεται υπό το πρίσµα των παρόντων 

οικονοµικών δεδοµένων που αφορούν τον περιορισµό των ελλειµµάτων, χωρίς σε 

καµιά περίπτωση να υποδηλώνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο βούληση για 

µείωση της σηµασίας που αποδίδεται στον τοµέα αυτό. 

2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίµη Ευθυµίου, οι 

προτάσεις του υπουργείου του για το έτος 2005 αφορούν δαπάνες ύψους £118,9 εκατοµ. (τακτικές 

δαπάνες) και £42,0 εκατοµ. (αναπτυξιακές δαπάνες).  Συγκριτικά µε το 2004, σύµφωνα µε τον 

αρµόδιο υπουργό, παρατηρούνται, ειδικά σε ορισµένα τµήµατα του υπουργείου, αρκετές 

αυξοµειώσεις που οφείλονται κυρίως: 

α. Στην αφαίρεση από τις πιστώσεις του Τµήµατος Γεωργίας (τακτικών και αναπτύξεως), των 

επιδοτήσεων µέσω των διάφορων σχεδίων που καλύπτονται από το Σχέδιο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

β. Στη νέα λογιστική παρουσίαση των δαπανών για τους ωροµισθίους λόγω του FIMAS. 
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γ. Στην αύξηση της δαπάνης του υπουργείου (αναπτυξιακή) κατά £2,0 εκατοµ. για την 

κατασκευή Κέντρου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Ταφής Αµιαντούχων Υλικών, 

καθώς και για χρηµατοδότηση και χορηγίες για εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου για το 

περιβάλλον. 

δ. Στη µείωση της δαπάνης του υπουργείου (τακτική) λόγω της µεταφοράς των πιστώσεων για 

τα µέτρα στήριξης κάτω από το Τµήµα Γεωργίας. 

ε. Στην αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών του Τµήµατος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 

κατά £2,0 εκατοµ. για κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων κ.ά. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, η όποια µείωση παρουσιάζεται κατά τµήµα ή δραστηριότητα 

δεν πρέπει να εκλαµβάνεται ως µείωση της σηµασίας που αποδίδεται στον αντίστοιχο τοµέα, 

αντίθετα, για όλους τους τοµείς, οι προσπάθειες για ανάπτυξη συνεχίζονται µε τον ίδιο και µε πιο 

εντατικό ρυθµό.  Ειδικά για τον τοµέα Γεωργία-Κτηνοτροφία, οι µειώσεις που παρουσιάζονται 

(τακτικός και αναπτύξεως), αναφέρονται σε πιστώσεις που τώρα περιλαµβάνονται κάτω από το 

Υπουργείο Οικονοµικών και το Γραφείο Προγραµµατισµού. 

Αναφορικά µε την πολιτική του υπουργείου, σε σχέση µε τους µεγάλους τοµείς αρµοδιότητας του 

υπουργείου, σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

α. Γεωργία - Κτηνοτροφία 

Βασικός στόχος για τον τοµέα είναι η όσο το δυνατό πιο οµαλή εφαρµογή του κοινοτικού 

κεκτηµένου χωρίς δυσµενή επηρεασµό του τοµέα. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει ήδη εγκριθεί από την ΕΕ το Ειδικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

τριετούς διάρκειας (2004-2006), το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ και έχει 

καταρτιστεί µε βάση τη νέα κοινοτική προσέγγιση. Στο σχέδιο αυτό λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη ο αγρότης και γενικά ο κάτοικος της υπαίθρου, ο οποίος διαδραµατίζει ένα νέο 

πολυλειτουργικό ρόλο που δεν περιορίζεται στις οικονοµικές παραµέτρους της 

δραστηριότητάς του, αλλά επεκτείνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στη 

διατήρηση της φυσιογνωµίας και της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου. 

Εκτός από τις επιδοτήσεις που θα καταβληθούν από την ΕΕ, θα καταβληθούν στους αγρότες 

σηµαντικές ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, ώστε να αντισταθµιστεί το µειωµένο ποσοστό 



 

 43

επιδότησης που εγκρίθηκε για τις νεοεισερχόµενες χώρες στην ΕΕ και να µη µειωθεί το 

εισόδηµα των παραγωγών. 

β. Υδατική ανάπτυξη  

Η υδατική ανάπτυξη προωθείται µέσα από προτάσεις που περιλαµβάνονται στον 

προϋπολογισµό του 2005, όπως είναι η συνέχιση των εργασιών στα µεγάλα υδατικά έργα, η 

βελτίωση της υδατοπροµήθειας πόλεων και κοινοτήτων, η αξιοποίηση των επεξεργασµένων 

λυµάτων κ.ά.  Τίθενται επίσης προτεραιότητες µέσα στα πλαίσια του Ταµείου Συνοχής της 

ΕΕ που αφορούν τη συλλογή και διαχείριση των αστικών λυµάτων. 

Στον προϋπολογισµό του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων περιλαµβάνονται κυρίως: 

- Η συνέχιση των µεγάλων υδατικών έργων των κοιλάδων ∆ιαρίζου, Έζουσας και 

ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Πάφου.  Στα έργα αυτά εντάσσεται η συνέχιση 

κατασκευής του φράγµατος Κανναβιούς (χωρητ. 18 εκ.κ.µ.) και η έναρξη τοποθέτησης 

του αγωγού µεταφοράς Έζουσας-Ασπρόκρεµµου. 

- Η προώθηση των υδατικών έργων δυτικής Μεσαορίας που θα καλύψει κυρίως τη 

συνέχιση της κατασκευής του νέου φράγµατος Ακακίου-Μαλούντας (χωρητ. 2 εκ.κ.µ.) 

και µελέτη υδατικών έργων στον ποταµό Περιστερώνας. 

- Η προώθηση µελετών για τα µείζονα υδατικά έργα Σολέας που θα περιλαµβάνουν και 

φράγµα στη Φλάσου (χωρητ. 3,5 εκ.κ.µ.). 

-  Η προώθηση έργων αξιοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων των πόλεων που 

καλύπτει και την περιοχή µείζονος Λευκωσίας. 

- Η προώθηση έργων αξιοποίησης υδατικών έργων, όπως το φράγµα στα Καννάβια 

(χωρητ. 180.000 κ.µ.) και εµπλουτιστικό φράγµα στην Αραδίππου (χωρητ. 250.000 

κ.µ.). 

Τέλος, υπάρχουν σηµαντικές πρόνοιες για βελτιώσεις πηγών υδατοπροµήθειας, 

διυλιστηρίων, αντλιοστασίων και παροχετευτικών αγωγών που θα καλύψουν, µεταξύ άλλων, 

και την αναβάθµιση του συστήµατος υδατοπροµήθειας Λάρνακας-Αµµοχώστου, βελτιώσεις 

υδατοπροµηθειών χωριών και διάφορα δευτερεύοντα αρδευτικά έργα. 
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γ. Ανάπτυξη αλιείας 

Η ανάπτυξη της αλιείας είναι απόλυτα εναρµονισµένη µε τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής της ΕΕ.  ∆ιάφορα µέτρα θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Ενιαίου Εγγράφου 

Προγραµµατισµού Αλιείας για την περίοδο 2004-2006 και τα οποία εµπίπτουν µέσα στους 

άξονες προτεραιότητας του Χρηµατοδοτικού Μέσου για την Αλιεία, από το οποίο και θα 

συγχρηµατοδοτούνται. 

δ. Περιβάλλον  

Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής, µετά την ένταξη στην ΕΕ, είναι η 

προσαρµογή των δοµών για έγκαιρη και ολοκληρωµένη διαµόρφωση και αποτελεσµατική 

εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου. 

Βασικός στόχος είναι να τεθούν σε εφαρµογή οι εναρµονιστικές νοµοθεσίες που αφορούν 

την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ενώ στον οργανωτικό τοµέα προωθείται η ενίσχυση της 

υπηρεσίας µε µόνιµο προσωπικό.  (Το 2005 η υπηρεσία θα έχει 34 υπαλλήλους σε σύγκριση 

µε 7 πριν από τρία χρόνια.)  Με την υποβολή των εισηγήσεων του ειδικού συµβούλου της 

κυβέρνησης αναµένεται να προωθηθεί η ουσιαστική αναδόµηση και ενδυνάµωση του όλου 

συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Περαιτέρω, εντός του 2005 δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην υλοποίηση δράσεων που 

περιλαµβάνονται στη Στρατηγική ∆ιαχείρισης Αποβλήτων που εγκρίθηκε από το Υπουργικό 

Συµβούλιο τον Απρίλιο του 2004.  Συγκεκριµένα, έχουν περιληφθεί δράσεις που αφορούν, 

µεταξύ άλλων, το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας (ανάκτηση και ανακύκλωση), 

το Σχέδιο de minimis για τις Επιχειρήσεις ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, την 

προώθηση της κατασκευής τεσσάρων χώρων ταφής αµιαντούχων αποβλήτων και την 

έναρξη της δηµιουργίας Κέντρου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

Παρατηρήσεις:   

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το 

2005 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £160.885.718 σε σύγκριση µε £178.419.772 για το 

2004 (εγκεκριµένες) και £142.991.127 για το 2003 (πραγµατικές).     

Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του υπουργείου για το 2005 ανέρχονται 
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σε £41.977.450 (προϋπολογισθείσες)  έναντι £48.692.400 για το 2004 (εγκεκριµένες) και 

£39.895.528 για το 2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή µείωση κατά £6.714.950.  Από 

τις αναπτυξιακές δαπάνες µεγάλο µέρος απορροφάται από το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων 

σε υδατικά έργα και από το Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για καταφύγια αλιείας. 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το 2005 είναι ο πρώτος µετά την πλήρη ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ, η οποία έχει διαφοροποιήσει άρδην τα µέχρι σήµερα δεδοµένα στους 

τοµείς αρµοδιοτήτων του.  Όπως είναι γνωστό, ο τοµέας της γεωργίας ήταν µέχρι 

πρό τινος βαριά επιδοτηµένος και ένας απόλυτα προστατευόµενος κλάδος της 

οικονοµίας, στο εξής όµως οι υποχρεώσεις του κράτους έναντι της τάξης των 

γεωργών-κτηνοτρόφων καθορίζονται πλέον κατά το µεγαλύτερο βαθµό από την 

ΕΕ.   

Η επιτροπή θεωρεί ότι η ένταξη στην ΕΕ δεν έχει  βρει τους επηρεαζόµενους 

κλάδους επαρκώς προετοιµασµένους για να αντιµετωπίσουν το νέο περιβάλλον µε 

την κατάλληλη αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό, εκφράζεται όµως ικανοποίηση 

για το γεγονός ότι η κυβέρνηση το 2003 υλοποίησε τον προϋπολογισµό του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατά ποσοστό 83,5% 

σε σύγκριση µε ποσοστό 72%, που ήταν ο µέσος όρος των προηγούµενων πέντε 

χρόνων. 

Η επιτροπή λαµβάνει υπόψη ότι, πέραν των αναπτυξιακών προϋπολογισµών, 

υπάρχει και το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα αποδώσει τα προσεχή 

τρία χρόνια £130 εκατοµ., εκ των οποίων το 50% θα διατεθεί µέσω του κρατικού 

προϋπολογισµού, συνεπακόλουθα δε µόνο µε συνυπολογισµό όλων των σχετικών 

κονδυλίων αποδίδεται η πραγµατική εικόνα για τον τοµέα.   

Η επιτροπή όµως θεωρεί ότι, πέραν της συµπερίληψης των ανάλογων κονδυλίων 
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στον κρατικό προϋπολογισµό και τη συνεισφορά στο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, 

πρέπει να καλυφθούν οι πραγµατικά ασχολούµενοι µε τον κλάδο της γεωργίας και 

οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις µέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού 

επηρεάζονται όλες οι τάξεις των παραγωγών· συναφές είναι για την επιτροπή το 

θέµα της κατάρτισης µητρώου αγροτών, το οποίο δεν έχει προωθηθεί καθ’ ην 

στιγµή θα µπορούσε να είχε επιλύσει πολλά προβλήµατα.   

Περαιτέρω, η επιτροπή θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγµή, πέρα από την τόνωση 

του τοµέα, να ληφθεί υπόψη πλέον και ο κοινωνικός ιστός της αγροτικής 

οικονοµίας.  Η επιτροπή τάσσεται υπέρ της πλήρους διασφάλισης των 

εισοδηµάτων όλων των κλάδων παραγωγών, οι οποίοι στο µεταβατικό αυτό στάδιο 

και µέχρι την πλήρη αφοµοίωσή τους από τις νέες συνθήκες που δηµιουργεί η 

ένταξη στην ΕΕ, θα πρέπει να τύχουν γενναίας υποστήριξης.  Όπου υπάρχουν 

αιτήµατα στήριξης συγκεκριµένων τάξεων, η κυβέρνηση καλείται να τα µελετά στη 

βάση ανοιχτού διαλόγου υπό το πρίσµα βέβαια των εκάστοτε οικονοµικών 

δεδοµένων.  Συναφώς, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στη 

θεσµοθέτηση πλαισίου ενθάρρυνσης της σύστασης οµάδων παραγωγών, θέµα το 

οποίο έχει εγερθεί ήδη πολλές φορές και το οποίο θα δώσει έµφαση στην 

οργάνωση της παραγωγής και διάθεσης.   

Περαιτέρω, η επιτροπή παρατηρεί ότι εκκρεµεί το θέµα της ρύθµισης των 

αγροτικών χρεών, το οποίο, σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, θα παραπεµφθεί 

ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου εντός του Νοεµβρίου 2004.  Το ζήτηµα αυτό, 

στο οποίο το Κοινοβούλιο αποδίδει πολύ µεγάλη σηµασία, θα πρέπει να ρυθµιστεί 

και να λήξει οριστικά εντός του 2005 µε την κατάθεση ολοκληρωµένης πρότασης 

και µε την περίληψη των ανάλογων αποζηµιώσεων εν ανάγκη σε συµπληρωµατικό 
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προϋπολογισµό του 2005. 

Όσον αφορά το περιβάλλον, η επιτροπή διαπιστώνει ότι θα πρέπει να διατεθούν 

περισσότερα κονδύλια για άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής, αφού έχει 

επανειληµµένα τονιστεί η επιτακτική ανάγκη αποφασιστικών ρυθµίσεων στον τοµέα 

του περιβάλλοντος.  Τα αναπτυξιακά κονδύλια για το περιβάλλον δεν είναι 

ικανοποιητικά.  Επιπλέον, εξακολουθεί να υπάρχει πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων 

και ανάλογα εµπλοκή πολλών υπηρεσιών στα θέµατα του περιβάλλοντος και παρά 

τις επανειληµµένες παρατηρήσεις που έγιναν και στις προηγούµενες εκθέσεις της 

επιτροπής για τους κρατικούς προϋπολογισµούς, ήδη από το 2002, ότι υπάρχουν 

διάσπαρτα κονδύλια σε άλλες υπηρεσίες, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν έχει 

αναλάβει πλήρη συντονιστικό ρόλο.  Περαιτέρω, παρά τη µελέτη που γίνεται από 

εµπειρογνώµονα της ΕΕ για τις υφιστάµενες δοµές στο θέµα του περιβάλλοντος, η 

λήψη τελικών αποφάσεων για ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος καθυστερεί, καθ’ ην 

στιγµή η αναδιάρθρωση του τοµέα αποτελεί και προεκλογική δέσµευση. 

Η επιτροπή καλεί συναφώς την κυβέρνηση να προχωρήσει εντός του 2005 στη 

σύσταση της ανεξάρτητης αυτής αρχής, αλλά και στην ίδρυση ανεξάρτητης αρχής 

διαχείρισης υδάτων, η σύσταση της οποίας, κατά παραδοχή του αρµόδιου 

υπουργού, έχει καθυστερήσει.   

Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται πάντως µε ικανοποίηση ότι έχει ενισχυθεί σηµαντικά η 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η οποία για χρόνια παρουσιαζόταν υποστελεχωµένη, µε 

πρόσθετο επιστηµονικό προσωπικό.  

Σηµειώνεται επίσης η δήλωση του αρµόδιου υπουργού ότι εντός του Νοεµβρίου 

2004 θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο ολοκληρωµένη πρόταση για τον 

καθορισµό νέου επιτελικού ρόλου για την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 



 

 48

Παραµένει επίσης η επισήµανση της επιτροπής σε προηγούµενή της έκθεση για 

την ανάγκη εκπόνησης προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ 

ευαισθητοποίησης.  Η πρωτοβουλία για την εκπόνηση τέτοιων προγραµµάτων 

εξακολουθεί να ανήκει αποκλειστικά σε µη κυβερνητικές οργανώσεις ή αφορά 

αποσπασµατική προσπάθεια εκ µέρους του αρµόδιου υπουργείου, γεγονός µε το 

οποίο η επιτροπή διαφωνεί, αφού το βάρος για τον προγραµµατισµό τέτοιων 

σχεδίων και/ή προγραµµάτων θα πρέπει να αναληφθεί από την κυβέρνηση.   

H επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την περίληψη στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό προνοιών που αφορούν τις δράσεις του Σχεδίου ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων Συσκευασίας (ανάκτηση και ανακύκλωση), έργα που εν πάση περιπτώσει 

είχαν καθυστερήσει λόγω αντιδράσεων των επηρεαζόµενων κοινοτήτων, την 

προώθηση κατασκευής τεσσάρων χώρων ταφής αµιαντούχων αποβλήτων και τη 

δηµιουργία Κέντρου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.  Παραµένουν όµως σε 

εκκρεµότητα ζητήµατα που αφορούν την κατάρτιση νοµοθεσίας και την υποδοµή 

για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, για την εκτίµηση των επιπτώσεων 

από σχέδια και προγράµµατα, καθώς και για την περιβαλλοντική ευθύνη, τα οποία 

επρόκειτο, σύµφωνα µε προηγούµενες εξαγγελίες, να υποβληθούν για έγκριση 

µέσα στο 2004. 

Τέλος, παραµένει ακόµη σε εκκρεµότητα το ζήτηµα της οριστικοποίησης του 

Πλαισίου ∆ιαχείρισης του Ακάµα, θέµα µείζονος σηµασίας τόσο για τους 

επηρεαζόµενους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα, αφού το θέµα αυτό 

εκκρεµεί για σειρά ετών, χωρίς να επιδεικνύεται βούληση για λήψη οριστικών 

αποφάσεων.  Η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να αναληφθεί το βάρος της πολιτικής 

ευθύνης σύντοµα µε τη λήψη των ανάλογων αποφάσεων. 
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3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως κ. ∆ώρο Θεοδώρου, ο 

προϋπολογισµός του υπουργείου του και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό είναι κατά £0,3 

εκατοµ. αυξηµένος έναντι του 2004 ή κατά 0,21%.  Ποσό ύψους £6,08 εκατοµ. αφορά αύξηση των 

τακτικών δαπανών και ποσό ύψους £5,78 εκατοµ. αντιστοιχεί σε µείωση των αναπτυξιακών 

δαπανών.  Από το σύνολο των δαπανών για το υπουργείο, ποσό των £146,69 εκατοµ., ποσό 

ύψους £137,57 εκατοµ. αφορά τακτικές δαπάνες και ποσό ύψους £9,12 εκατοµ. αναπτυξιακές 

δαπάνες.  Περιλαµβάνεται επίσης πρόνοια ύψους £6,84 εκατοµ. που αφορά τακτικές δαπάνες του 

υπουργείου.  Από το ποσό αυτό £0,5 εκατοµ. αφορά µισθούς, £2,8 εκατοµ. άλλα έξοδα διοίκησης 

του υπουργείου και £4,06 εκατοµ. κοινωνικές παροχές (£2,56 εκατοµ. επιδότηση ενοικίων σε 

οικογένειες εκτοπισθέντων και παθόντων και £1,5 εκατοµ. που αποτελεί την κρατική χορηγία για 

επιχορήγηση του Οργανισµού Νεολαίας). 

Στις αναπτυξιακές δαπάνες περιλαµβάνεται ποσό £405.040, από το οποίο, κονδύλι ύψους 

£200.000 αφορά επιδότηση ενοικίων για στέγαση επαναπατρισθέντων, £45.000 για δικαιώµατα 

εµπειρογνωµόνων για ετοιµασία µελετών, £45.000 για τεχνική βοήθεια για εναρµόνιση µε το 

κοινοτικό κεκτηµένο (δικαιώµατα εµπειρογνωµόνων £5.000 και εκπαίδευση £40.000), £15.000 για 

συµµετοχή σε προγράµµατα και πρωτοβουλίες της ΕΕ και £100.000 για την ανέγερση κτιρίου για 

το Κρατικό Αρχείο. 

Το υπουργείο καταβάλλει επίσης επίδοµα ενοικίου σε πρόσφυγες και παθόντες ενοικιαστές.  (Κατά 

τη διάρκεια του 2003, επιδοτήθηκαν συνολικά 3 825 οικογένειες και δαπανήθηκε το ποσό των 

£2.468.850, έναντι 3 825 οικογενειών και δαπάνης £2.240.670 για το 2002.) 

Επιπρόσθετα, µέσα στα πλαίσια του σχεδίου για αντιµετώπιση των κυριότερων προβληµάτων των 

επαναπατριζοµένων και/ή παλιννοστούντων Κυπρίων και παροχής σ’ αυτούς των αναγκαίων 

κινήτρων στους τοµείς της στέγασης, έχει περιληφθεί στον προϋπολογισµό του 2005 ποσό ύψους 

£200.000.  Το ποσό αυτό προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη του Σχεδίου Επιδότησης Ενοικίου για 

τον πρώτο χρόνο επανεγκατάστασής τους, αν ενοικιάζουν κατοικία, ανεξαρτήτως του αν είναι 

εκτοπισµένοι ή όχι.  (Για το 2003 επιδοτήθηκαν 158 οικογένειες και δαπανήθηκε ποσό ύψους 

£138.837 σε σχέση µε 167 οικογένειες και ποσό £136.000 για το 2002.) 
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Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, οι κυριότεροι στόχοι του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως, σε συνάρτηση πάντα µε τα δηµοσιονοµικά πλαίσια που έχουν καθοριστεί, 

επικεντρώνονται στις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε 

όλους τους πολίτες, στην περαιτέρω αναβάθµιση του ρόλου της Αστυνοµίας, στην εδραίωση του 

θεσµού της κοινοτικής αστυνόµευσης, στη δραστική µείωση του υπερπληθυσµού στις φυλακές, 

στην αναβάθµιση των προγραµµάτων κατάρτισης του προσωπικού των φυλακών αλλά και των 

κρατουµένων, στην αυτονόµηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περαιτέρω εφαρµογή του 

θεσµού της ισότητας µε την αύξηση της βοήθειας στις µη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και την 

ταυτόχρονη επαναξιολόγηση του θεσµού του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. 

Παρατηρήσεις: 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως προβλέπει για το 

2005 συνολικές δαπάνες ύψους £146.693.957 σε σύγκριση µε £146.390.242 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £117.644.966 για το 2003 (πραγµατικές).     

Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του υπό αναφορά υπουργείου για το 

2005 ανέρχονται σε £9.126.270 για το 2005 (προϋπολογισθείσες) έναντι £14.906.900 για το 

2004 (εγκεκριµένες) και £8.873.996 για το 2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή 

µείωση κατά £5.780.630 και µε το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών για το 

2005 να απορροφάται από την Αστυνοµία για σκοπούς κτιριακής υποδοµής (£2.500.000). 

Η επιτροπή, έχοντας ενηµερωθεί από τον αρµόδιο υπουργό για µια σειρά θεµάτων 

αρµοδιότητας του εν λόγω υπουργείου, διαπιστώνει ότι πολλά απ’ αυτά άπτονται 

θεσµικών ζητηµάτων και ως τέτοια αποτελούν συνεχιζόµενους στόχους για το 

υπουργείο.  Συνεπώς η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προωθήσει και να 

ενδυναµώσει τα ακόλουθα σχέδια/προγράµµατα, τα οποία εµπίπτουν στις δράσεις 

του υπουργείου: 

α. Το σχέδιο δράσης για την πρόληψη και αντιµετώπιση του εγκλήµατος και την 

υλοποίησή του µε συγκεκριµένες πρόνοιες αντιεγκληµατικής πολιτικής. 
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β. Το θεσµό της κοινοτικής εργασίας και συνεπακόλουθα την εφαρµογή της 

νοµοθεσίας για την κηδεµονία αδικοπραγούντων, η οποία ψηφίστηκε από το 

1996 και παραµένει ανενεργή. 

γ. Την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, για 

τον οποίο τα προνοούµενα κονδύλια παραµένουν στάσιµα. 

δ. Την αναβάθµιση των φυλακών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις τις έκθεσης 

«Robles», ώστε να αντιµετωπισθεί ριζικά το πρόβληµα του υπερπληθυσµού 

και να επιτευχθεί διαχωρισµός των διάφορων κατηγοριών φυλακισµένων.  

Σηµειώνεται ότι τα σχετικά κονδύλια για το 2005 προνοούν έργα συντήρησης 

και εξοπλισµού, παρά επεκτάσεις. 

ε. Την ενίσχυση προγραµµάτων οδικής ασφάλειας στη βάση εθνικού 

στρατηγικού σχεδίου.  Σηµειώνεται ότι δεν παρουσιάζεται κανένα κονδύλι 

στον αναπτυξιακό προϋπολογισµό του υπουργείου. 

στ. Την προώθηση της ίδρυσης Τριτοβάθµιας Σχολής Αξιωµατικών της 

Αστυνοµίας και την αναβάθµιση της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. 

Τέλος, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε υπαγωγή της 

Υπηρεσίας Παροχής Επιδοµάτων Ενοικίων για τους Πρόσφυγες, Παθόντες και 

Επαναπατριζοµένους στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρµοδιότητα του οποίου 

κατά τεκµήριο ανήκει, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισµός σε θέµατα 

γενικότερης στεγαστικής πολιτικής. 

4. Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Γιώργο Λιλλήκα, οι 

στρατηγικοί στόχοι του υπουργείου του έχουν τους ακόλουθους κύριους άξονες προτεραιότητας: 

α. Ανάπτυξη της τεχνολογίας και ενθάρρυνση της καινοτοµίας· 
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β. ποιότητα· 

γ. δηµιουργία υποδοµών υποστηρικτικών της ανάπτυξης· 

δ. αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς ενέργειας και προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας· 

ε. προστασία των καταναλωτών· 

στ. εκσυγχρονισµός του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και προστασία της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας· 

ζ. στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) µε ιδιαίτερη έµφαση στην 

επιχειρηµατικότητα των νέων και των γυναικών· 

η. προώθηση εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών· 

θ. υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισµού. 

Οι άµεσοι στόχοι για το 2005 καλύπτουν έργα υποδοµής, σχέδια, προγράµµατα και δράσεις σε όλο 

το φάσµα δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων του υπουργείου, ως ακολούθως: 

• Για τον τοµέα της ενέργειας δροµολογούνται έργα υποδοµής, ενέργειες και προγράµµατα 

τόσον όσο αφορά τις συµβατικές µορφές όσο και τις ανανεώσιµες πηγές. 

• Για τον τοµέα της έρευνας προωθούνται: 

α. Η δηµιουργία υποδοµής και ανάπτυξης µε τεχνολογική και εφαρµοσµένη κατεύθυνση.  

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η προώθηση της δηµιουργίας τεχνολογικού πάρκου, το 

οποίο θα φιλοξενήσει ερευνητικές µονάδες, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, εργαστήρια 

υψηλής τεχνολογίας, καθώς και πανεπιστηµιακά τεχνολογικά ιδρύµατα.  Στον 

προϋπολογισµό του 2005 προβλέπεται η διενέργεια τεχνοοικονοµικής µελέτης για το 

τεχνολογικό πάρκο και στη συνέχεια η λήψη και προώθηση των ανάλογων 

αποφάσεων όσον αφορά τη χωροθέτηση, τη µορφή και τη λειτουργία και διαχείρισή 

του· 

β. Η δηµιουργία ερευνητικών µονάδων ως απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη της 

έρευνας και τεχνολογίας.  Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχει ήδη υπογραφεί συµφωνία µε 

τη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ για τη δηµιουργία 
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ερευνητικού ινστιτούτου στην Κύπρο σε θέµατα περιβάλλοντος και δηµόσιας υγείας, 

το οποίο προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί πλήρως εντός του 2005.  [Η συνολική 

δαπάνη αφορά συνεισφορά του κράτους ύψους £17 εκατοµ. για δέκα χρόνια µε µέσο 

όρο συνεισφοράς κατ’ έτος προς 1,7% συν £10 εκατοµ. από εισφορά µέσω του 

Χάρβαρντ (συνολικό κόστος £27 εκατοµµυρίων).]  Ποσό ύψους £15,5 εκατοµ. αποτελεί 

αποθεµατικό για δέκα χρόνια για χρηµατοδότηση ερευνών, παροχή υποτροφιών και 

εκπαιδευτικά προγράµµατα επιµόρφωσης επαγγελµατικών οµάδων.  Παράλληλα, 

µέσα στο 2005 προωθείται η δραστηριοποίηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κύπρου 

στους τοµείς της έρευνας, των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος.  Η κυβέρνηση 

µελετά και άλλες προτάσεις που καλύπτουν τους τοµείς της “Βιοτεχνολογίας και 

Νανοτεχνολογίας” και της “Πληροφορικής και Πολυµέσων”· 

γ. Η προώθηση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, τοµέας που παρέχει τη δυνατότητα 

παραγωγής προϊόντων µε ψηλή προστιθέµενη αξία σε γνώση και τεχνογνωσία, και 

των οποίων η ζήτηση δεν είναι ευαίσθητη στην τιµή, αλλά στην ποιότητα και την 

καινοτοµία. 

 Στον προϋπολογισµό του 2005 προβλέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των 

εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και η ένταξη σ’ αυτά 30 νέων επιχειρήσεων, 

επιπρόσθετως των 10 που προβλέπεται να έχουν ενταχθεί µέχρι τέλος του 2004.  

(Σήµερα είναι ενταγµένες 6 επιχειρήσεις.) 

Περαιτέρω, προωθείται η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και ΜΜΕ και η διαµόρφωση ευνοϊκού 

περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη των συνεργατικών 

πιστωτικών ιδρυµάτων και η δηµιουργία κέντρου εξυπηρέτησης ξένων επενδυτών.   

Προωθείται επίσης η αναθεώρηση της στρατηγικής για ενίσχυση των εξαγωγών προϊόντων και 

υπηρεσιών υπό το φως της ένταξης στην ΕΕ, ώστε να υποβοηθηθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις να 

αντεπεξέλθουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.   

Στον τοµέα του τουρισµού προωθείται η αναβάθµιση της ποιότητας και ελκυστικότητας του 

τουριστικού προϊόντος µε την εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισµό.  Στον 

προϋπολογισµό του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (ΚΟΤ) για το 2005 καθώς και όλων των 

εµπλεκόµενων σ’ αυτό υπουργείων προβλέπονται µε λεπτοµέρεια τα έργα, οι δραστηριότητες και 
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δράσεις που θα αναληφθούν µε καθορισµένα χρονοδιαγράµµατα για υλοποίηση. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, µεγάλα έργα υποδοµής που προωθούνται µέσω του 

προϋπολογισµού του 2005 είναι οι µαρίνες, ενώ για τα γήπεδα γκολφ προωθείται νέα πολιτική, η 

οποία θα δώσει τα αναγκαία κίνητρα για επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα.  Τα έργα αυτά θα 

συµβάλουν αποφασιστικά στον εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, στην ποιοτική 

αναβάθµισή του και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.  (Τα έργα αυτά εντάσσονται στο 

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Τουρισµό.)  Τέλος, εντός του 2004 ολοκληρώνεται η µελέτη για παροχή 

κινήτρων για την απόσυρση κλινών, για να τεθεί σε εφαρµογή εντός του 2005. 

 Παρατηρήσεις: 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για το 2005 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £32.071.192 σε σύγκριση µε £24.574.603 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £17.236.527 για το 2003 (πραγµατικές).    

Οι αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου για το 2005 ανέρχονται σε £20.957.750 

(προϋπολογισθείσες) έναντι £14.360.850 για το 2004 (εγκεκριµένες) και £9.545.911 για το 

2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά £6.596.900.   

Η επιτροπή παρατηρεί ότι, µεταξύ άλλων, το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών 

(£3.374.000) απορροφάται από έργα υποδοµής και πιο συγκεκριµένα για την ανάπτυξη 

τεχνολογικών πάρκων και ινστιτούτων και για σκοπούς ετήσιας χορηγίας προς το 

Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ µε σκοπό τη δηµιουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κύπρου.  

Περαιτέρω, µεγάλο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών απορροφάται από τις Υπηρεσίες 

Εµπορίου για εκδόσεις και δηµοσιότητα και πιο συγκεκριµένα για συµµετοχή σε εκθέσεις 

(£2.540.000).  Επίσης στις Υπηρεσίες Βιοµηχανίας αναφέρονται κονδύλια ύψους £3.000.000 

για τη Νέα Βιοµηχανική Πολιτική και £300.000 για το Σχέδιο Τεχνολογικής Αναβάθµισης και 

Ανάπτυξης της Βιοµηχανίας.  Περιλαµβάνονται επίσης κονδύλια για Ενθάρρυνση της 

Νεανικής Επιχειρηµατικότητας (£400.000) και για την ενίσχυση της Γυναικείας 

Επιχειρηµατικότητας (£100.000), καθώς και για επαναφορά του περιβάλλοντος στους 

χώρους της Ελληνικών Βιοµηχανιών και τη δηµιουργία Ενεργειακού Κέντρου στον ίδιο 

χώρο (£1.500.000). 
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 Με ικανοποίηση σηµειώνεται η θεαµατική αύξηση του αναπτυξιακού 

προϋπολογισµού του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κατά £7 

εκατοµ. σχεδόν.  Μέσα από την αύξηση αυτή διαγράφεται βασικά η προώθηση σε 

πρακτικό επίπεδο του κυριότερου άξονα της αναπτυξιακής στρατηγικής της 

κυβέρνησης, που είναι η ενθάρρυνση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και της 

έρευνας.  Η Κύπρος, για σειρά ετών, παραµένει τελευταία σε σχέση µε τους 

εταίρους της στα ποσοστά έρευνας καθ’ ην στιγµή καλείται να φθάσει το 3% του 

ΑΕΠ µέχρι το 2010.  Συνεπώς, η προώθηση σε πρώτο στάδιο της απαιτούµενης 

υποδοµής για τη δηµιουργία ερευνητικών κέντρων και την ανάπτυξη της έρευνας, 

καθώς και η έναρξη µελετών για τη δηµιουργία τεχνολογικού πάρκου, αποτελεί 

σηµαντικότατο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή.   

 Η επιτροπή εκφράζει επίσης ικανοποίηση για την προώθηση λειτουργίας µιας 

σειράς σηµαντικών σωµάτων, όπως είναι το Συµβούλιο Βιοµηχανικής Ανάπτυξης, 

µε το σχετικό νοµοσχέδιο να έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.  Το συµβούλιο αυτό 

αποτελεί συµβουλευτικό σώµα όσον αφορά τον καθορισµό στρατηγικής και τον 

προγραµµατισµό για ορθολογιστική βιοµηχανική ανάπτυξη και δύναται να 

αναπτύσσει αυτεπάγγελτα δραστηριότητα για την υποβολή εισηγήσεων.  

Ικανοποίηση εκφράζεται επίσης για την προώθηση σύστασης Συµβουλίου 

Ανταγωνιστικότητας και Παραγωγικότητας, µε σκοπό τη διαµόρφωση προτάσεων 

πολιτικής, καθώς και εξειδικευµένου φορέα ΜΜΕ. 

 Καθίσταται σαφές ότι η, πάνω σε οργανωµένη και συστηµατική βάση, µελέτη των 

µεγάλων θεµάτων αρµοδιότητας των πιο πάνω συµβουλίων και η υποβολή 

εισηγήσεων, δεδοµένου ότι σε αυτά θα µετέχουν όλοι οι εταίροι, θα αποτελέσει ένα 

σηµαντικό µέσο συστηµατικής προώθησης των κυβερνητικών στόχων µέσα σε 
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πνεύµα συναίνεσης και συνεργασίας. 

 Η επιτροπή επικροτεί και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το νέο σύστηµα 

προώθησης των σηµαντικών αυτών θεµάτων.  Αξιοσηµείωτη θεωρεί επίσης η 

επιτροπή την εκπόνηση σχεδίων δράσης για ειδικές οµάδες του πληθυσµού, όπως 

είναι οι γυναίκες και οι νέοι.  [Σχέδιο ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας, το οποίο 

τέθηκε ήδη σε εφαρµογή (£400.000) και για την Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας 

(£400.000), καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της Νέας Βιοµηχανικής Πολιτικής (£3 εκατοµ. για το 

2005 έναντι £2 εκατοµ. για το 2004)].  Σηµαντική επίσης απόφαση αποτελεί η σύσταση 

του Κέντρου Εξυπηρέτησης των ΜΜΕ, το οποίο σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό 

θα λειτουργήσει µέσα στο 2005, συναφώς δε η αύξηση της χορηγίας προς τις ΜΜΕ 

από 7,5% για τις µεσαίες σε 15% και από 15% για τις µικρές σε 30%, πολιτική που 

συνάδει µε την πολιτική της ΕΕ για ενίσχυση των ΜΜΕ και εντάσσεται στις 

πολιτικές του τρέχοντος Οικονοµικού Πλαισίου της ΕΕ που λήγει τέλος του 2006.. 

 Όσον αφορά άλλα θέµατα αρµοδιότητας του υπουργείου, η επιτροπή σηµειώνει την 

ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών και υπερπήδησης όλων των κωλυµάτων 

που, σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, έχουν αναφυεί σε σχέση µε την 

προώθηση της κατασκευής µαρίνων, έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν 

κατασκευαστεί πριν χρόνια και θα είχαν ζωτική σηµασία για την ποιοτική ανάπτυξη 

του τουριστικού προϊόντος. 

 Περαιτέρω και όσον αφορά την ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος, η 

επιτροπή είναι ενήµερη ότι η προώθηση της πολιτικής αυτής διενεργείται µέσω του 

Ειδικού Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισµό, που έχει ως χρονικό ορίζοντα το 

2010 και στην υλοποίηση του οποίου εµπλέκεται ο ΚΟΤ, άλλες υπηρεσίες και ο 

ιδιωτικός τοµέας.  Συνεπώς, οποιεσδήποτε επιµέρους παρατηρήσεις από πλευράς 

Βουλής αφορούν την αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. 
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 Για το ειδικότερο θέµα που αφορά την προώθηση δηµιουργίας γηπέδων γκολφ, η 

επιτροπή επιφυλάσσει τις απόψεις της για τη συζήτηση στην ολοµέλεια του 

σώµατος, υπό το φως του ότι το ειδικό αυτό θέµα εξετάζεται από την 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

5. Υπουργείο Εξωτερικών  

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Ιακώβου, τα µέσα που το υπουργείο του έχει στη 

διάθεσή του για να ασκήσει την πολιτική του και να προωθήσει τους στόχους της κυπριακής 

κυβέρνησης είναι οι λειτουργοί που διαθέτει στην κεντρική υπηρεσία στη Λευκωσία και στις 

διπλωµατικές αποστολές στο εξωτερικό.  Για το 2005 στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται 

£38.007.462 για τακτικές δαπάνες και £4.505.080 για αναπτυξιακές δαπάνες.  Με την ενσωµάτωση 

των γραφείων τύπου στις διπλωµατικές αποστολές, από την 1η Ιουλίου 2004, µεταφέρθηκαν στον 

προϋπολογισµό του Υπουργείου Εξωτερικών τα ανάλογα κονδύλια από το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών.   

 Το ανθρώπινο δυναµικό του Υπουργείου Εξωτερικών εξακολουθεί να είναι περιορισµένο.  Ο 

αριθµός των οργανικών θέσεων µεταξύ των ετών 1974 και 2004 (διπλωµατικό προσωπικό, 

λειτουργοί αρχείων και επικοινωνιών και µια θέση λειτουργού αποδήµων), αυξήθηκε από 75 που 

ήταν το 1974 σε 197.  Κατά την ίδια περίοδο οι διπλωµατικοί ακόλουθοι αυξήθηκαν από 11 σε 42, 

εκ των οποίων οι 51 υπηρετούν στο κέντρο και οι 97 σε διπλωµατικές αποστολές.  Οι υπόλοιπες 

49 θέσεις είναι κενές· από αυτές, 37 ανήκουν στο διπλωµατικό προσωπικό και οι 12 είναι θέσεις 

λειτουργού αρχείων και επικοινωνιών. 

 Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι επιφορτισµένο µε την ενίσχυση των προσπαθειών της πολιτικής 

ηγεσίας για εξεύρεση λύσης του κυπριακού ζητήµατος, συµµετέχει ενεργά σε όλα τα θεσµικά 

όργανα της ΕΕ, καθώς και στις διάφορες υπεπιτροπές και οµάδες εργασίας τους, στα συµβούλια 

γενικών υποθέσεων και εξωτερικών υποθέσεων και στα ευρωπαϊκά συµβούλια της ΕΕ.  

Περαιτέρω, καλλιεργεί συστηµατικά τη συµµετοχή της ∆ηµοκρατίας σε όσο το δυνατό 

περισσότερους διεθνείς οργανισµούς και διεθνείς συναντήσεις και προωθεί τις διµερείς σχέσεις, 

προωθώντας θέµατα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα και εκφράζεται σε βήµατα όπως είναι ο 

Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ), το Συµβούλιο της Ευρώπης, η Κοινοπολιτεία, ο ΟΑΣΕ κ.ά.   
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 Στο θέµα της κτιριακής υποδοµής σηµειώνεται ότι το 2004 αγοράστηκε οίκηµα στο Λονδίνο για 

στέγαση της Υπάτης Αρµοστείας και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών έναντι δαπάνης £13.277.500 

στερλινών και οίκηµα στις Βρυξέλλες για στέγαση της Μόνιµης Αντιπροσωπίας, της πρεσβείας και 

άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών έναντι δαπάνης 12.300.000 ευρώ.  Έχει επίσης αρχίσει η 

επιδιόρθωση της πρεσβευτικής κατοικίας στο Λονδίνο και προωθείται η ανέγερση κτιρίου στην 

Αθήνα για στέγαση της πρεσβείας και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. 

 Παρατηρήσεις: 

 Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2005 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £42.512.542 σε σύγκριση µε £38.722.013 για το 2004 (εγκεκριµένες) και £26.333.480 

για το 2003 (πραγµατικές).    

Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου ανέρχονται 

στα £4.505.080 για το 2005 (προϋπολογισθείσες) έναντι £3.535.070 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £846.158 για το 2003 (πραγµατικές), υπάρχει δηλαδή αύξηση κατά 

£970.010 και το µεγαλύτερο µέρος αφορά κτιριακή υποδοµή στο εξωτερικό (πρεσβευτικές 

κατοικίες κ.ά. - £3.815.000). 

 Η επιτροπή σηµειώνει ότι όσον αφορά τη “∆ιαφώτιση”, το προτεινόµενο κονδύλι στο 

Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζεται µειωµένο σε σχέση µε το έτος 2004 κατά £10.000, το 

ποσό δε που προτείνεται είναι £940.000.  (Το κονδύλι χρησιµοποιείται κατόπιν αποφάσεων 

της Υπουργικής Επιτροπής ∆ιαφώτισης και της Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαφώτισης για 

αµοιβή οίκου δηµοσίων σχέσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ), για 

επιχορήγηση συνεδρίων/εκδηλώσεων, εκδόσεων διαφωτιστικού χαρακτήρα και για ετήσιες 

χορηγίες σε οργανισµούς των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σχέση µε τη διαφώτιση.)   

 Περαιτέρω, όσον αφορά το κονδύλι για διαφώτιση που χειρίζεται το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών, για το 2005 ανέρχεται στο ποσό των £845.000, υπάρχει δηλαδή µια µικρή 

µείωση κατά £55.000 σε σύγκριση µε το 2004. 

Σύµφωνα µε τα όσα κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ρόλος του υπουργείου 

είναι πολυποίκιλος και το βάρος που αναλαµβάνεται είναι δυσβάστακτο, επειδή 

εκφεύγει τρόπον τινά από τα όρια της παραδοσιακής διπλωµατίας και 
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καταλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα σχέσεων. 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών είναι 

πάρα πολύ περιορισµένος σε σχέση µε το σηµαντικότατο ρόλο που το υπουργείο 

αυτό επιτελεί, εκπροσωπώντας τα συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό.   

Το κυριότερο κεφάλαιο του υπουργείου είναι το προσωπικό που στελεχώνει τις 

διπλωµατικές αποστολές.  Παρά ταύτα και παρά το περιορισµένο του 

προϋπολογισµού του, η επιτροπή εξαίρει το σηµαντικό έργο που επιτελείται από 

τους λειτουργούς του εν λόγω υπουργείου, οι οποίοι στο προενταξιακό στάδιο 

είχαν αναλάβει µε τη Μόνιµη Αντιπροσωπία στις Βρυξέλλες µεγάλο βάρος όσον 

αφορά την προώθηση της ενταξιακής πορείας της Κύπρου και οι οποίοι µε πολύ 

περιορισµένα µέσα προωθούν τις θέσεις της Κύπρου σε διεθνή βήµατα και 

συµµετέχουν σε όλα τα όργανα και σώµατα της ΕΕ µε ουσιαστικό ρόλο. 

Η επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα σε σχέση µε την αποτελεσµατική εκπροσώπηση της 

Κύπρου στα όργανα και τις επιτροπές της ΕΕ και καλεί την κυβέρνηση να µελετήσει 

σφαιρικά τα ζητήµατα που αναφύονται από την ανάγκη συµµετοχής της 

∆ηµοκρατίας πάνω σε πλήρη και τακτική βάση σε όλα τα όργανα της ΕΕ.  Οι 

ανάγκες αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από άτοµα µε γνώσεις, ικανότητες και 

επιστηµονική κατάρτιση, τέτοια ώστε ο ρόλος της Κύπρου στον ευρωπαϊκό χώρο 

να αναβαθµιστεί και η Κύπρος να διασφαλισθεί ότι έχει ισότιµο λόγο µε τους 

υπόλοιπους εταίρους. 

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έγινε από τον υπουργό, οι προκλήσεις για τη 

∆ιπλωµατική Υπηρεσία θα µεγεθυνθούν και θα αυξάνονται συνεχώς, αν η 

∆ηµοκρατία προσχωρήσει στη Συνθήκη του «Schengen».  Συνεπώς, το θέµα της 

πρόσθετης στελέχωσης του Υπουργείου Εξωτερικών παραµένει ένα µείζον θέµα, 
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το οποίο δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται περιστασιακά, δηλαδή µε αποσπάσεις, 

όπως γίνεται αυτή τη στιγµή ή µε άλλους συναφείς τρόπους.  Καλείται συναφώς η 

κυβέρνηση, ευθύς µόλις αρθούν τα περιοριστικά µέτρα σε σχέση µε την πορεία 

εξυγίανσης, να µελετήσει σφαιρικά τις ανάγκες του υπουργείου σε προσωπικό και 

να προχωρήσει αµέσως µε σηµαντική ενίσχυση της ∆ιπλωµατικής Υπηρεσίας.   

Η επιτροπή δηλώνει επίσης ότι υποστηρίζει την αγορά οικηµάτων για τη στέγαση 

των πρεσβειών και πρεσβευτικών κατοικιών, όπου τούτο είναι δυνατό και κρίνεται 

συµφέρον. 

Τέλος, όσον αφορά τους προϋπολογισµούς για σκοπούς «∆ιαφώτισης» που 

χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών,  η επιτροπή δηλώνει ότι για πολλά χρόνια 

βρίσκεται αντιµέτωπη περίπου µε τα ίδια κονδύλια για τους σκοπούς αυτούς.  Από 

την πληροφόρηση που είχε από τους αρµοδίους σε σχέση µε το έργο που 

αναλαµβάνεται από συγκεκριµένο οίκο στις ΗΠΑ, διαφαίνεται ότι τα εν λόγω 

κονδύλια είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα για προώθηση των συµφερόντων της 

∆ηµοκρατίας, ειδικά στον αµερικάνικο χώρο, όπου το σχετικό σύστηµα ισχύει.  

Συνεπώς, καλείται η κυβέρνηση να επανεξετάσει τις δυνατότητες που παρέχονται 

µέσω των ελαχίστων αυτών κονδυλίων και σταθµίζοντας το κόστος και την 

ωφέλεια, να αυξήσει τα κονδύλια αυτά, αν διαφανεί ότι τα επαναλαµβανόµενα αυτά 

κονδύλια στην ουσία δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς τους.  

6. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Χρίστο Ταλιαδώρο, οι τακτικές 

δαπάνες σηµειώνουν αύξηση κατά 5% περίπου το 2005, φθάνοντας τα £293,9 εκατοµ. (σε 

σύγκριση µε £279,8 εκατοµ. το 2004).  Αύξηση παρατηρείται επίσης για τις αναπτυξιακές δαπάνες 

κατά 9,4% περίπου, που φθάνουν τα £9,3 εκατοµ.  Οι κυριότερες αυξήσεις αφορούν παροχές και 

σχέδια για λήπτες δηµόσιου βοηθήµατος, άτοµα µε αναπηρίες και συνταξιούχους. 
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Οι στόχοι, τα σχέδια και τα προγράµµατα που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του 2005 

εντάσσονται και συνάδουν µε το εγκριθέν από το Υπουργικό Συµβούλιο στρατηγικό πρόγραµµα 

του υπουργείου (2003-2007), το οποίο στοχεύει σε µια σύγχρονη κοινωνική πολιτική µε άξονες την 

κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ενσωµάτωση. 

Οι κυριότερες επιδιώξεις και προγράµµατα που θα προωθηθούν το 2005 είναι, µεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

α. Η διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας του Ταµείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

β. Η διαφοροποίηση του συστήµατος υπολογισµού των εισφορών των αυτοτελώς εργαζοµένων 

στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

γ. Η αναβάθµιση των παρεχοµένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπηρεσιών 

προς τους πολίτες. 

δ. Ο συντονισµός του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΚΑ) της Κύπρου µε τα σχέδια των 

άλλων κρατών µελών της ΕΕ και η ετοιµασία Έκθεσης Εθνικής Στρατηγικής για τις 

συντάξεις.    

Μέσα στα πλαίσια ενδυνάµωσης του τοµέα της µέριµνας και στήριξης ατόµων µε αναπηρίες, 

Υπουργική Επιτροπή ολοκλήρωσε έκθεση σε σχέση µε θέµατα που αφορούν άτοµα µε ειδικές 

αναπηρίες. , η οποία θα υποβληθεί εντός του Νοεµβρίου 2004 στο Υπουργικό Συµβούλιο και η 

οποία στη συνέχεια, προτού οριστικοποιηθεί η λήψη αποφάσεων, θα συζητηθεί µε τις οργανώσεις 

ατόµων µε αναπηρία.  Προωθείται η δηµιουργία µιας ισχυρής υπηρεσίας που να είναι κεντρικός 

φορέας για θέµατα ατόµων µε αναπηρίες, η οποία να αντιµετωπίζει σφαιρικά τα θέµατα.  Ο φορέας 

αυτός, ο οποίος θα έχει τόσο εκτελεστικές όσο και συµβουλευτικές/συντονιστικές αρµοδιότητες, θα 

στελεχωθεί µε το απαραίτητο προσωπικό (ποιοτικά και αριθµητικά), ώστε να είναι σε θέση να 

εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά τα άτοµα µε αναπηρίες. 

 Παρατηρήσεις: 

 Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2005 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £303.296.429 σε σύγκριση µε £288.360.508 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £236.090.512 για το 2003 (πραγµατικές).    
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Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου για το 2005 

ανέρχονται σε £9.312.330 (προϋπολογισθείσες) έναντι £8.462.193 για το 2003 (πραγµατικές), 

παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά £850.137 και το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών 

δαπανών απορροφάται σε χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισµούς (£4.250.000). 

Η επιτροπή αποδίδει πολύ µεγάλη σηµασία στο έργο που επιτελείται µέσω του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως του κατεξοχήν υπουργείου 

για ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής και επίτευξης της αναγκαίας κοινωνικής 

συνοχής.  Περαιτέρω, σχολιάζει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δροµολόγηση εντός 

του 2004 των διαδικασιών για σφαιρική αντιµετώπιση από το κράτος όλων των 

ζητηµάτων που αφορούν τους αναπήρους µε τη σύσταση φορέα για εξυπηρέτηση 

και εκσυγχρονισµό των δράσεων που αφορούν τους αναπήρους, ώστε να 

συνάδουν µε τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα.   

Όσον αφορά ευρύτερα θέµατα αρµοδιότητας του υπουργείου, η επιτροπή καλεί την 

κυβέρνηση να επιταχύνει τον εκσυγχρονισµό της νοµοθεσίας που αφορά τα 

δηµόσια βοηθήµατα και επισύρει την προσοχή στην ανάγκη καθίδρυσης 

µηχανισµών αµεσότητας και εγκυρότητας στον τρόπο αντίδρασης των υπηρεσιών 

του υπουργείου έναντι των πολύπλοκων κοινωνικών φαινοµένων και των αλλαγών 

που έχουν επιτελεσθεί στην αγορά εργασίας της Κύπρου, µε την καθιέρωση νέων 

και ευέλικτων διαδικασιών και κυρίως µε την περαιτέρω αποκέντρωση (των τµηµάτων 

που υπάγονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας).  

Ως ειδικότερα ζητήµατα, τα οποία θα πρέπει να προωθηθούν, η επιτροπή θεωρεί 

την ανάγκη αναπροσαρµογής της πολιτικής για τους κατώτατους µισθούς, ώστε να 

περιληφθούν στην πολιτική αυτή και άλλα επαγγέλµατα, πέραν των ήδη 

ενταγµένων, καθώς και την ανάγκη σταδιακής ένταξης των ληπτών δηµόσιων 

βοηθηµάτων στην παραγωγική αγορά εργασίας µε ρυθµίσεις µεταβατικής µορφής.   
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Περαιτέρω, η επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην εντατικοποίηση των 

µηχανισµών επιθεώρησης και κυρίως όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία στην 

εργασία και θεωρεί ότι η όλη δραστηριότητα του υπουργείου σε σχέση µε το θέµα 

αυτό θα πρέπει να καταστεί πιο ορατή και πιο αποτελεσµατική. 

Όσον αφορά το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), θέµα µε το οποίο η 

επιτροπή ασχολήθηκε επανειληµµένα, η επιτροπή είναι ενήµερη ότι η κατά καιρούς 

αύξηση των συντάξεων που χορηγούνται από το ταµείο (το 1999 κατά 10% και το 2000 

επίσης κατά 10%), καθώς και η ανάγκη αύξησής τους, σύµφωνα µε τις αποφάσεις 

που λήφθηκαν στα πλαίσια της φορολογικής µεταρρύθµισης, έχουν επηρεάσει την 

αρχή της αναλογικότητας.   

Παρά ταύτα, η όλη επαναξιολόγηση έχει καθυστερήσει και ενώ αναµενόταν από τις 

αρχές του 2004 η υποβολή της τελικής εκτίµησης του αναλογιστή και η κατάθεση 

σχετικού νοµοσχεδίου στη Βουλή περί το τέλος του 2004, µέχρι στιγµής δεν 

υπήρξε κανένα αποτέλεσµα και η επιτροπή παρατηρεί, όπως και πέρσι, ότι δεν έχει 

υλοποιηθεί η κοινή απόφαση Βουλής και εκτελεστικής εξουσίας για ενσωµάτωση 

της αντισταθµιστικής χορηγίας στις συντάξεις. 

Συνεπώς, συνεχίζεται η τακτική της καταβολής ειδικής χορηγίας, στα πλαίσια των 

αποφάσεων της φορολογικής µεταρρύθµισης, γεγονός το οποίο δεν µπορεί να 

συνεχίσει επ’ αόριστον.  Η επιτροπή κρίνει περαιτέρω ότι η κυβέρνηση, στα 

πλαίσια του κράτους κοινωνικής πρόνοιας που αποτελεί και βασική συνισταµένη 

των προεκλογικών δεσµεύσεων, πρέπει να εξεύρει τρόπους σµίκρυνσης του 

χάσµατος µεταξύ των διάφορων κατηγοριών συνταξιούχων και ιδιαίτερης 

ενίσχυσης των χαµηλών συντάξεων κατά τρόπο που να αποφευχθούν οι 

στρεβλώσεις.  Στο µεταξύ, µπορούν να µελετηθούν ενδιάµεσες λύσεις ως προς τις 
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κατώτατες συντάξεις που συµπληρώνονται µε δηµόσιο βοήθηµα µε την προσωρινή 

αύξηση του βοηθήµατος αυτού µέχρι τη λήψη τελικών αποφάσεων. 

Οι κατώτατες συντάξεις θα πρέπει στο εγγύς µέλλον να αυξηθούν, ώστε να 

ανταποκρίνονται στη σηµερινή πραγµατικότητα.  Η επιτροπή κρίνει ότι, επειδή 

κάποιες από τις τάξεις των συνταξιούχων που λαµβάνουν χαµηλές συντάξεις 

ενδεχοµένως να λαµβάνουν και δηµόσια βοηθήµατα ή άλλα επιδόµατα, ενώ άλλοι 

πάλι συνταξιούχοι να έχουν πρόσθετα εισοδήµατα, είναι αναγκαία η σφαιρική 

θεώρηση του όλου ζητήµατος, καθώς και η χάραξη πολιτικής αποφυγής της 

πολυδιάσπασης εισοδηµάτων.  Ταυτόχρονα, επί του ιδίου θέµατος, η επιτροπή 

επισηµαίνει την ανάγκη διενέργειας εντατικότερων ελέγχων σε σχέση µε τις 

εισφορές στο ΤΚΑ, αφού, κατά κοινή διαπίστωση, υπάρχουν µη ανασφάλιστοι 

εργαζόµενοι. 

Η επιτροπή επικροτεί επίσης απόλυτα την προώθηση του Εθνικού Σχεδίου για τους 

Ηλικιωµένους, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και εξετάζεται, αναµένει δε ότι στον 

προϋπολογισµό του 2006 θα υπάρχουν συγκεκριµένες πρόνοιες προώθησης της 

υλοποίησης του σχεδίου αυτού, το οποίο θα συµβάλει στη φροντίδα, υγεία, 

διευκόλυνση των ηλικιωµένων, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους 

γενικότερα αλλά και στην καταπολέµηση φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού. 

Στον τοµέα της πολιτικής για τους αλλοδαπούς, η επιτροπή αναγνωρίζει τη 

λεπτότητα του ζητήµατος, αλλά ταυτόχρονα και τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες 

που δηµιουργούνται ύστερα από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και την ελεύθερη 

διακίνηση, αλλά και το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός αλλοδαπών 

εργαζοµένων από τρίτες χώρες.  Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξεύρει τη χρυσή 

ισορροπία, η οποία να µην οδηγήσει σε υποβάθµιση των µισθών και των όρων 
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απασχόλησης των Κυπρίων εργοδοτουµένων.  Ταυτόχρονα, χωρίς να θέτει εκτός 

αγοράς τους Κυπρίους, λαµβάνοντας υπόψη ότι το φτηνό εργατικό δυναµικό 

αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο παραγωγικότητας, να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα 

όρων εργοδότησης καλύπτοντας τις οποιεσδήποτε ανάγκες κατά πρώτο λόγο µε 

την προσφορά από τις ευρωπαϊκές χώρες και ακολούθως από τρίτες χώρες. 

Τέλος, η επιτροπή σηµειώνει ότι ένα πολύ ψηλό κονδύλι, το οποίο καλύπτει 

χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισµούς (£4.250.000) για προώθηση προγραµµάτων 

κοινωνικής ωφέλειας και έχει στόχο την ενθάρρυνση της εθελοντικής 

πρωτοβουλίας, θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι χορηγείται ορθολογικά και στη βάση 

σωστών κριτηρίων και κυρίως ότι το υπουργείο έχει τη δυνατότητα να διενεργεί 

ελέγχους για την ορθή αξιοποίηση των χορηγούµενων ποσών.   

Υπό το φως της εισήγησης αυτής, υπενθυµίζεται ότι η επιτροπή προέβαινε κατά τα 

προηγούµενα έτη σε εισήγηση στην ολοµέλεια για δέσµευση του συγκεκριµένου 

κονδυλίου και πριν τη διενέργεια των δαπανών ενηµερωνόταν σε επίπεδο 

επιτροπής και έδιδε τη συγκατάθεσή της.  Η πρακτική όµως αυτή εκλάµβανε τη 

µορφή πολιτικού ελέγχου και δε διασφάλιζε ότι διενεργείτο ο απαιτούµενος 

αποτελεσµατικός έλεγχος στους τρόπους διάθεσης των παραχωρούµενων 

χορηγιών από τους εθελοντικούς οργανισµούς.  Επιπλέον και παρά το γεγονός ότι 

κατά καιρούς οι επηρεαζόµενοι σύνδεσµοι και οργανώσεις είχαν κληθεί να 

καταθέτουν εξελεγµένους λογαριασµούς στη Βουλή µέσω του υπουργείου, οι εν 

λόγω λογαριασµοί διαπιστώθηκε ότι πολύ λίγο απέδιδαν την πραγµατικότητα, καθ’ 

ην στιγµή ο ρόλος της επιτροπής δε συνίστατο σε έλεγχο λογαριασµών.  Συνεπώς, 

καλείται η κυβέρνηση να εγκύψει στο ζήτηµα αυτό µε τη δέουσα προσοχή, 

διασφαλίζοντας τη σωστή και αποτελεσµατική διάθεση του σχετικού κονδυλίου. 
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7. Υπουργείο Εσωτερικών  

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου, τα διάφορα στεγαστικά σχέδια 

απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσµού, περιλαµβανοµένων και των µη εκτοπισθέντων και 

συνέχισαν να εφαρµόζονται µε επιτυχία µε συνολική πρόνοια για το 2004 £9,5 εκατοµ. (σε 

σύγκριση µε £10,45 εκατοµ. για το 2003).  Συνεχίσθηκε η εφαρµογή του Σχεδίου Αναζωογόνησης 

των Περιοχών της Πράσινης Γραµµής των ∆ήµων Λευκωσίας-Αγίου ∆οµετίου, το Σχέδιο 

Ενθάρρυνσης Νεαρών Ζευγαριών να παραµείνουν σε κοινότητες που γειτνιάζουν µε τη γραµµή 

αντιπαράθεσης, το Στεγαστικό Σχέδιο για Χαµηλά Αµειβοµένους από τον Κυπριακό Οργανισµό 

Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), το οποίο εφαρµόστηκε για τρίτο χρόνο µε µεγάλο ενδιαφέρον από τους 

πολίτες, γιατί προσφέρει ετοιµοπαράδοτες οικιστικές µονάδες και ταυτόχρονα παρέχει χορηγία και 

µακροχρόνια δάνεια µε επιδοτηµένο επιτόκιο, ανάλογα µε τα εισοδήµατα και τη σύνθεση της 

οικογένειας. 

Συνεχίστηκε επίσης η εφαρµογή των Στεγαστικών Σχεδίων Αγροτικών Περιοχών και Πολυτέκνων, 

ενώ, κατά το 2004, εφαρµόστηκε για δεύτερη χρονιά το Στεγαστικό Σχέδιο για Κοινότητες µε 

Πληθυσµό µέχρι 200 Κατοίκους και η εφαρµογή του Στεγαστικού Σχεδίου που αφορά τη διάθεση 

οικοπέδων που διαχωρίζονται σε κρατική γη σε πτωχές οικογένειες..   

Στο πλαίσιο της εφαρµογής της προσφυγικής στεγαστικής πολιτικής, κατά το 2004 συνεχίσθηκε η 

υλοποίηση του προγράµµατος αναδόµησης και ριζικής βελτίωσης κατοικιών και διαµερισµάτων σε 

κυβερνητικούς οικισµούς στέγασης και σε συνοικισµούς αυτοστέγασης, των οποίων το συνολικό 

κόστος θα ανέλθει στα £80 εκατοµ. περίπου.  Το υπουργείο στοχεύει στην ανέγερση και νέων 

κατοικιών για τη στέγαση νεαρών οικογενειών σε διάφορους οικισµούς ανά την Κύπρο. 

Η κυβέρνηση προχώρησε επίσης στην αναθεώρηση, βελτίωση και θεσµοθέτηση αριθµού 

κριτηρίων που εφαρµόζονται στα διάφορα στεγαστικά σχέδια για εκτοπισθέντες.  Συναφώς 

αναφέρεται ότι για τη στέγαση των προσφύγων (σχέδια στέγασης, αναδόµηση και συντήρηση 

κυβερνητικών οικισµών, σχέδια αυτοστέγασης και έργα υποδοµής) προβλέπονται δαπάνες ύψους 

£23 εκατοµ. για το 2005. 
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α. Κυβερνητικοί οικισµοί 

i. Σχέδια Στέγασης Εκτοπισθέντων 

 Στα πλαίσια της εφαρµογής των σχεδίων έχει δαπανηθεί το ποσό των £2 εκατοµ., που 

προνοείται στον προϋπολογισµό του 2004, για τη συνέχιση των εργασιών ανέγερσης 

100 διαµερισµάτων σε υφιστάµενους κυβερνητικούς οικισµούς στη Λευκωσία και στη 

Λεµεσό, καθώς και για έργα υποδοµής σε υφιστάµενους οικισµούς, τα οποία κρίθηκαν 

απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των προσφύγων (κατασκευή χώρων 

στάθµευσης, µικρά αντιπληµµυρικά έργα, κατασκευές σε δηµόσιους χώρους κ.λπ.).  

Τα έργα αυτά διαλαµβάνουν επίσης ανέγερση πρόσθετων δωµατίων σε υφιστάµενες 

οικιστικές µονάδες για την ικανοποίηση των αναγκών πολυµελών οικογενειών και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. 

ii. Αναδόµηση/επιδιόρθωση κυβερνητικών οικισµών 

 Συνεχίσθηκε η αναδόµηση των κυβερνητικών οικισµών στη Λάρνακα.  Κατά το 2003 

και αρχές του 2004 συµπληρώθηκαν και παραδόθηκαν στους δικαιούχους 114 

κατοικίες στον οικισµό “Κόκκινες” µε συνολικό κόστος £2,6 εκατοµµυρίων.  Οι 

εργασίες για την ανέγερση 72 πρόσθετων κατοικιών στον οικισµό Τσακκιλερού, 

συνολικού κόστους £2,3 εκατοµ., άρχισαν στις αρχές του 2004.  Στις αρχές του 2005 

αναµένεται η έναρξη της ανέγερσης 38 κατοικιών στον οικισµό “Κόκκινες” και 32 

κατοικιών στον οικισµό Τσακκιλερού, συνολικού κόστους £1,8 εκατοµ. 

 Συνεχίζεται επίσης η αναδόµηση, επιδιόρθωση και ριζική βελτίωση των κατοικιών σε 7 

κυβερνητικούς οικισµούς (Ανθούπολης, Αγίου Παύλου και Στροβόλου ΙΙ στη 

Λευκωσία, Μακαρίου ΙΙΙ, Αγίου Αθανασίου και Λινόπετρας στη Λεµεσό και Αγίων 

Αναργύρων Ι στη Λάρνακα). 

β. Συνοικισµοί αυτοστέγασης 

 Στον προϋπολογισµό του 2005 περιλαµβάνεται ποσό £3 εκατοµ., το οποίο θα 

χρησιµοποιηθεί για τη συνέχιση των εργασιών διαχωρισµού 872 οικοπέδων σε 41 

συνοικισµούς και την έναρξη των εργασιών διαχωρισµού 150 οικοπέδων σε 4 συνοικισµούς 

αυτοστέγασης. 
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γ. ∆ιαχείριση και συντήρηση κυβερνητικών οικισµών 

 Μέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου 2004, δαπανήθηκαν £3,8 εκατοµ. για γενική συντήρηση των 

οικοδοµών σε κυβερνητικούς οικισµούς, µέχρι δε το τέλος του 2004 αναµένεται συνολική 

δαπάνη £5 εκατοµ. που προβλέπεται στον προϋπολογισµό.  Στον προϋπολογισµό του 2005 

προβλέπεται ποσό £5.250.000 για συνεχή συντήρηση των εν λόγω οικισµών. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τον Υπουργό Εσωτερικών, οι προτάσεις της νέας στεγαστικής πολιτικής 

για µη εκτοπισθέντες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 4 Ιουνίου 2004, µε την 

προϋπόθεση ότι οι επιµέρους εισηγήσεις θα υποβάλλονται για τελική έγκριση στο Υπουργικό 

Συµβούλιο, αφού οι λεπτοµέρειες τύχουν µελέτης απ’ όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και αφού 

ετοιµάζεται η απαραίτητη κοστολόγηση για την κάθε µια από αυτές.  Στα πλαίσια αυτά 

προωθήθηκε και συµπληρώθηκε η εργασία για ενοποίηση των υφιστάµενων στεγαστικών σχεδίων 

του Υπουργείου Εσωτερικών, η ένταξη πρόσθετων κοινοτήτων ή περιοχών που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα πληθυσµιακής αποψίλωσης και η διεύρυνση/βελτίωση των όρων/κριτηρίων που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτά, όπως η αύξηση της παρεχόµενης οικονοµικής βοήθειας, η περίληψη στα 

σχέδια των ατόµων µε αναπηρίες κ.λπ.  Παράλληλα, έχει συµπληρωθεί η µελέτη της παροχής 

κινήτρων για τη συστέγαση ατόµων µε συγγενικά πρόσωπα α΄ βαθµού, καθώς και η αντικατάσταση 

των εργατικών κατοικιών του δήµου Λεµεσού.  Οι επιµέρους εισηγήσεις αναµένεται να υποβληθούν 

στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση πριν το τέλος του 2004.  Από τις προαναφερθείσες 

εισηγήσεις έχει ήδη υποβληθεί και εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συµβούλιο η 

αντικατάσταση των εργατικών κατοικιών του δήµου Λεµεσού µε την ενεργό παρέµβαση του ΚΟΑΓ. 

Όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη της υπαίθρου, το κράτος ενισχύει 

οικονοµικά τους δήµους µε βασικότερη χορηγία που παραχωρείται ετήσια και η οποία ανήλθε το 

2004 σε £19 εκατοµ. και θα ξεπεράσει τα £20 εκατοµ. για το 2005. 

Το 2005, θα καταβληθεί επίσης ποσό πέραν του £1 εκατοµ. υπό µορφή τοκοχρεολυσίων έναντι 

δανείων που έχουν συνάψει οι δήµοι για την υλοποίηση έργων υποδοµής.   

Το κράτος συνεχίζει να καταβάλλει το 50% της δαπάνης για µηχανογράφηση των υπηρεσιών των 

δήµων, ως και το 25% της δαπάνης ανέγερσης δηµοτικών µεγάρων (µέχρι ποσού £250.000). 

Το κράτος καταβάλλει επίσης στους δήµους υπό µορφή χορηγίας, ποσό ύψους £13 εκατοµ. 
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περίπου έναντι της απώλειας των εσόδων τους από την κατάργηση του επαγγελµατικού φόρου 

φυσικών προσώπων. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχορηγεί πλήρως τους προϋπολογισµούς των εννέα κατεχόµενων 

δήµων µε ποσό που κατά το 2004 ανήλθε σε £1,7 εκατοµ. περίπου. 

Το κράτος ενισχύει επίσης οικονοµικά τις κοινότητες µε διάφορες χορηγίες για µικρά αναπτυξιακά 

έργα και προγράµµατα, για δηµιουργία χώρων υγειονοµικής ταφής στερεών οικιακών αποβλήτων, 

για διαχωρισµό οικοπέδων και άλλα ανάλογης σηµασίας έργα, που αφορούν, για παράδειγµα, την 

αποχέτευση οµβρίων, εκστρατείες καθαριότητας, συλλογή σκυβάλων, τη µηχανογράφηση 

υπηρεσιών κοινοτικών συµβουλίων κ.ά. 

Στον προϋπολογισµό για το 2005 προνοείται για δεύτερη φορά άµεση ετήσια χορηγία προς τις 

κοινότητες που ανέρχεται στα £5,5 εκατοµ. 

Παρατηρήσεις: 

 Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2005 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £245.558.227 σε σύγκριση µε £237.571.215 για το 2004 (εγκεκριµένες) και 

£225.513.783 για το 2003 (πραγµατικές).    

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το εν λόγω υπουργείο ανέρχονται σε £75.475.470 για το 2005 

(προϋπολογισθείσες) σε σύγκριση µε £76.028.540 για το 2004 (εγκεκριµένες) και £93.985.679 

για το 2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή οριακή µείωση. 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών απορροφάται 

από έργα συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους.  Συγκεκριµένα, κονδύλι ύψους 

£8.000.000 προορίζεται για κατασκευαστικά έργα [χώρος υγειονοµικής ταφής Λάρνακας-

Αµµοχώστου (£5.000.000 σε σύγκριση µε £4.000.000 για το 2004 - αύξηση κατά £1.000.000), 

χώρος υγειονοµικής ταφής Πάφου, £3.000.000 (µέρος της δαπάνης ανακτάται από την ΕΕ 

και πιστώνεται στα έσοδα)].  Επίσης µεγάλο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών αφορά 

χωριτικούς δρόµους.   

Η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για τη συνέχιση και προώθηση της 

στεγαστικής και κοινωνικής πολιτικής που εµπίπτει στην αρµοδιότητα του 
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Υπουργείου Εσωτερικών και για το γεγονός ότι µε βάση νέα πολιτική, αυτή 

εκτείνεται σε µη εκτοπισθέντες.  Η εκπόνηση στεγαστικών σχεδίων που 

απευθύνονται σε µη εκτοπισθέντες ως νέα πολιτική επικροτείται από την επιτροπή, 

αφού θεµελιώνεται, όπως ανέφερε ο αρµόδιος υπουργός, στους άξονες της 

περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.  Με τον τρόπο αυτό 

ενισχύεται ο τοµέας της στέγασης σε περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή 

στέρηση ή αποψίλωση µε όλα τα θετικά αποτελέσµατα. 

Η επιτροπή είναι επίσης ικανοποιηµένη για το γεγονός ότι στη διαµόρφωση της 

νέας αυτής στεγαστικής πολιτικής έλαβαν µέρος εκπρόσωποι όλων των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων, εµπλεκόµενοι οργανισµοί και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, έτσι που η πολιτική αυτή να είναι προϊόν συλλογικών αποφάσεων. 

Συναφώς, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να µελετήσει το ενδεχόµενο παροχής 

της κρατικής γης για διαχωρισµό οικοπέδων, που παραχωρούνται σε φτωχές 

οικογένειες, στον ΚΟΑΓ, ο οποίος να προχωρεί σε ανέγερση έτοιµων οικιστικών 

µονάδων, τις οποίες ακολούθως να παραχωρεί µε διαφανή κριτήρια σε 

δικαιούχους.   

Όσον αφορά άλλα ζητήµατα που άπτονται της προώθησης των στόχων του 

υπουργείου, η επιτροπή σηµειώνει ότι η µηχανογράφηση για την επαρχία 

Λευκωσίας υλοποιήθηκε κατά 80%-85%, για την επαρχία Αµµοχώστου έχει 

ολοκληρωθεί, καθώς ότι για την επαρχία Λεµεσού βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο, ενώ για την επαρχία Πάφου δεν έχει σηµειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος.   

Η επιτροπή τάσσεται επίσης υπέρ της απλοποίησης των διαδικασιών στις 

υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον πολίτη και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει 

µε γρήγορες διαδικασίες για υλοποίηση του έργου της επαναχωροµέτρησης που 
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έπρεπε να είχε αρχίσει από το 1999, µε αποτέλεσµα να χρήζει επανακαθορισµός 

των τεθέντων χρονοδιαγραµµάτων.   

Περαιτέρω, η επιτροπή επικροτεί την εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στα θέµατα του 

υπουργείου και καλεί την κυβέρνηση να εντείνει τη συνεργασία της αυτή για 

πολεοδοµικά ζητήµατα, όπως είναι οι δρόµοι, ρυθµιστικά και κατασκευαστικά 

σχέδια που αφορούν διαµόρφωση πλατειών και χώρων πρασίνου.  Με τον τρόπο 

αυτό αντιµετωπίζεται ο αυξανόµενος όγκος εργασίας και προωθούνται τάχιστα τα 

έργα µε ψηλό βαθµό υλοποίησης.  Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, το ποσοστό 

υλοποίησης για το 2003 έφτασε το 95% για τις επαρχιακές διοικήσεις και το 76% 

για το Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εµπλοκή 

του ιδιωτικού τοµέα στα ζητήµατα αρµοδιότητας του υπουργείου είναι 

εποικοδοµητική. 

Τέλος, η επιτροπή σηµειώνει ότι στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 

Εσωτερικών έχουν περιληφθεί συµβολικές πρόνοιες για µια σειρά έργων, γιατί τα 

έργα αυτά χρηµατοδοτούνται από δάνεια από ιδιωτικές πηγές που συνάπτονται 

από την ενδιαφερόµενη τοπική αρχή και µε συνεισφορά (4/5) επί του ετήσιου 

τοκοχρεολυσίου από την κυβέρνηση µε πρόνοια κάτω από τις τακτικές δαπάνες.  

Μερικά από τα έργα αυτά αφορούν δρόµους πρωταρχικής σηµασίας, τη βελτίωση 

δρόµων, διαµόρφωση µεγάλων κυκλοφοριακών κόµβων κ.ά. κυρίως στη 

Λευκωσία. 

8. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

α. Παιδεία 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη, ο προϋπολογισµός 

του υπουργείου του στο σύνολό του παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 4,2%, σε σχέση µε το 
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2004,  και είναι κατά βάση αναπτυξιακός, παρά το γεγονός ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να 

υπάρχει µείωση των αναπτυξιακών δαπανών για το 2005, σε σχέση µε εκείνες του 2004.  

Στην πραγµατικότητα όµως, σύµφωνα πάντα µε τον αρµόδιο υπουργό, όχι µόνο δεν υπάρχει 

µείωση, αλλά παρουσιάζεται µια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 22,3%.  Το γεγονός 

αυτό οφείλεται στο ότι τόσο στις περσινές όσο και στις φετινές αναπτυξιακές δαπάνες δεν 

περιλαµβάνονται σηµαντικές δαπάνες, οι οποίες τώρα καλύπτονται µε δανεισµό του κράτους 

και γι’ αυτό αναφέρονται µόνο µε ονοµαστικό ποσό (π.χ. οι δαπάνες για περαιτέρω 

προώθηση της πληροφορικής στα σχολεία και για κτιριακή υποδοµή).   

Η κυβέρνηση έχει συνάψει δάνειο µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα 

Αναπτύξεως του Συµβουλίου της Ευρώπης, που ανέρχεται σε 440 εκατοµ. ευρώ.  Το δάνειο 

θα χρηµατοδοτήσει αναπτυξιακά έργα για περίοδο έξι ετών και για το λόγο αυτό τα ποσά 

που θα αξιοποιηθούν δεν αντικατοπτρίζονται πλήρως στους προϋπολογισµούς του 2005.  

Έτσι στις αναπτυξιακές δαπάνες τόσο του 2004 όσο και του 2005 θα πρέπει να προστεθούν 

οι δαπάνες που καλύπτονται µε δανεισµό (£33 εκατοµ. πρόσθετα για το 2004 και £53 

εκατοµ. πρόσθετα για το 2005).   

Ο αναπτυξιακός προϋπολογισµός του υπουργείου για το 2004, µαζί µε τα δάνεια, ανερχόταν 

στα £76 εκατοµ. ενώ ο αντίστοιχος αναπτυξιακός προϋπολογισµός για το 2005 ανέρχεται 

στα £93 εκατοµ., παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά £17 εκατοµ. ή 22,3%. 

Το µεγαλύτερο µέρος των δηµόσιων δαπανών απορροφάται από τον τακτικό 

προϋπολογισµό λόγω του µισθολογίου. 

Προωθούνται επίσης προγράµµατα συγχρηµατοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο που αφορούν την ενίσχυση της εκπαίδευσης/κατάρτισης. 

Σηµαντικές δαπάνες που έχουν αναπτυξιακό εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι τα µέτρα 

αντιµετώπισης της σχολικής αποτυχίας (µείωση µέγιστου αριθµού κατά τάξη και πιλοτική 

εισαγωγή των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας) και η επέκταση και αναβάθµιση του 

ολοήµερου σχολείου.  Πολλές όµως δαπάνες που αφορούν τα προγράµµατα αυτά 

κατατάσσονται κυρίως στους µισθούς και ταξινοµούνται στον τακτικό προϋπολογισµό. 

Η πολιτική της κυβέρνησης διακρίνεται από ορθολογιστική διάθεση των διαθέσιµων ποσών 
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για την παιδεία, ώστε να αποφεύγονται σπατάλες και δραστηριότητες που δεν προάγουν την 

παραγωγικότητα. 

β. Πολιτισµός 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, το Υπουργικό Συµβούλιο προωθεί µε απόφασή του τη 

δηµιουργία Μεγάρου Πολιτισµού, το οποίο θα στεγάσει το Κέντρο Μουσικής και την Κρατική 

Βιβλιοθήκη. 

Το υπουργείο προχώρησε επίσης στην επεξεργασία προγραµµατικών στόχων πολιτιστικής 

πολιτικής, µε πρόθεση την ενσωµάτωσή τους στο υφιστάµενο πλαίσιο της κρατικής 

πολιτικής στον τοµέα του πολιτισµού.  Οι στόχοι αυτοί, οι οποίοι είναι εναρµονισµένοι µε τις 

ανάγκες και πραγµατικότητες της Κύπρου και αντανακλούν τις σύγχρονες τάσεις που 

επικρατούν στον τοµέα της πολιτιστικής πολιτικής στα άλλη κράτη της ΕΕ, έχουν εγκριθεί 

από το Υπουργικό Συµβούλιο και θα πλαισιωθούν από συγκεκριµένα µέτρα, προγράµµατα 

και σχέδια δράσης, ώστε να καταστούν ολοκληρωµένοι άξονες πολιτικής στον τοµέα της 

πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Παράλληλα, έχει αρχίσει η διαδικασία διαφοροποίησης του ρόλου των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών, ώστε να καταστούν επιτελικός φορέας άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής εκ 

µέρους του αρµόδιου υπουργείου. 

Προωθούνται επίσης διάφορα άλλα επιµέρους προγράµµατα, µε στόχο την προαγωγή του 

πολιτισµού στην Κύπρο. 

Παρατηρήσεις:   

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για το 2005 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους £371.101.403 σε σύγκριση µε £360.918.417 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £340.504.958 για το 2003 (πραγµατικές). 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες για το εν λόγω υπουργείο ανέρχονται 

σε £39.602.280 για το 2005 (προϋπολογισθείσες) σε σύγκριση µε £42.903.870 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £44.761.959 για το 2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή µείωση, η 

όλη εικόνα όµως συµπληρώνεται µε εξωτερικό δανεισµό για σκοπούς ανέγερσης σχολικών 

κτιρίων και µηχανογράφησης.  Στο σύνολό τους οι αναπτυξιακές δαπάνες για την παιδεία 
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καταλήγουν σε αύξηση κατά 22%.   

Η επιτροπή παρατηρεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών απορροφάται 

από το Πανεπιστήµιο Κύπρου (£19.500.000, κυβερνητική χορηγία) και από τις Πολιτιστικές 

Υπηρεσίες.  Συγκεκριµένα, κάτω από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, οι οποίες απορροφούν στο 

σύνολό τους £7.372.050· στο αναπτυξιακό τους µέρος, κονδύλι ύψους £2.120.000 (σε 

σύγκριση µε προϋπολογισθέν κονδύλι ύψους £1.800.000 για το 2004) προορίζεται για 

επιχορηγήσεις πολιτιστικών φορέων και ατόµων για πολιτιστικές δραστηριότητες. 

α. Παιδεία  

Η παιδεία βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε κρίσιµο σηµείο και οριακό σηµείο, υπό 

το φως της απόλυτης ανάγκης για µεταρρυθµίσεις µε τοµές στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα τόσο λόγω της ένταξης στην ΕΕ όσο και λόγω της 

παγκοσµιοποίησης.  Η επιτροπή παρατηρεί ότι, εκτός πλαισίου της 

προωθούµενης γενικής µεταρρύθµισης, έχουν ήδη επεκταθεί θεσµοί, όπως 

είναι η δηµόσια δωρεάν προδηµοτική εκπαίδευση, η επέκταση του ολοήµερου 

δηµοτικού σχολείου, η µείωση των µαθητών ανά τάξη, η ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής ψυχολογίας κ.ά. 

Η επιτροπή παρατηρεί επίσης αύξηση στις συνολικές δαπάνες του 

προϋπολογισµού του υπουργείου κατά £10 περίπου εκατοµ., λόγω δε της 

ιδιαιτερότητας του θέµατος, στην ουσία δε διαχωρίζεται κάθετα ο 

αναπτυξιακός από τον τακτικό προϋπολογισµό, αφού η ανάπτυξη της 

παιδείας συντελείται και µε την αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.   

Η επιτροπή σηµειώνει τη θέση του αρµόδιου υπουργού, σύµφωνα µε την 

οποία, η πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει όχι απλώς στο να 

συµπεριλαµβάνονται κάθε χρόνο στους προϋπολογισµούς κονδύλια για την 

παιδεία, µε στόχο το 8% του ΑΕΠ µέχρι το 2005, αλλά, σύµφωνα µε τον 
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αρµόδιο υπουργό, βασικός άξονας πολιτικής είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

αξιοποιούνται οι δαπάνες ορθολογικά και όχι απλώς αριθµοκεντρικά. 

Συναφώς στον αναπτυξιακό προϋπολογισµό του υπουργείου παρατηρείται 

µια σειρά έργων που αφορούν ανέγερση και επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 

τόσο στη δηµοτική όσο και στη µέση εκπαίδευση σηµειώνονται µε συµβολικές 

πρόνοιες, επειδή οι αντίστοιχες δαπάνες καλύπτονται µε δανεισµό ύψους 

πέραν των £25 εκατοµ. (εξωτερικός δανεισµός).  Επειδή κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης ενώπιον της επιτροπής ασκήθηκε από κάποια µέλη της κριτική σε 

σχέση µε το ζήτηµα αυτό, επισηµαίνεται ότι η επιτροπή στην πλειοψηφία της 

θεωρεί ότι η δανειοδότηση για σκοπούς υλοποίησης έργων κάτω από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είναι µια πολιτική, την οποία η ίδια η 

κυβέρνηση, αφού κρίνει τις οικονοµικές και άλλες δυνατότητές της αποφασίζει 

και η οποία αποτελεί πολιτική εν τη ευρεία εννοία του όρου για τον τοµέα.   

Όσον αφορά ευρύτερα τον τοµέα, η επιτροπή δηλώνει ότι είναι ενήµερη από 

τον αρµόδιο υπουργό για την ολοκλήρωση της µελέτης για την προωθούµενη 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση από ad hoc επταµελή Επιτροπή για την 

Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση, η οποία διορίστηκε από τον Πρόεδρο της 

∆ηµοκρατίας.  Συνεπώς, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συζήτησης 

και υιοθέτησης των συµπερασµάτων της εν λόγω µελέτης, η επιτροπή καλεί 

την κυβέρνηση να θέσει συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα προώθησης του 

κοινωνικού διαλόγου µε στόχο τη λήψη τελικών αποφάσεων. 

Στο µεταξύ, η επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει µεγάλη σχολική διαρροή 

και αποτυχία, καλεί την κυβέρνηση να προωθήσει το πρόγραµµα 

αντιµετώπισης της σχολικής αποτυχίας, του οποίου η προώθηση άρχισε από 
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την προηγούµενη κυβέρνηση και µέχρι της στιγµής δεν έχει ολοκληρωθεί, την 

ενίσχυση και επέκταση των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, την 

περαιτέρω ενδυνάµωση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου, την προώθηση 

προγραµµάτων στήριξης, την παραπέρα µείωση του αριθµού µαθητών ανά 

τάξη, όπως και της ύλης των αναλυτικών προγραµµάτων. 

Όσον αφορά άλλα ζητήµατα αρµοδιότητας του υπουργείου, η επιτροπή 

επισηµαίνει την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για λειτουργία του 

Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), (έχει περιληφθεί κονδύλι ύψους 

£150.000) εντός των τεθέντων χρονοδιαγραµµάτων, δηλαδή το 2007, και του 

Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (έχουν περιληφθεί πρόνοιες £500.000 για 

λειτουργικά έξοδα).  

Συναφώς, η επιτροπή δηλώνει ότι η Κύπρος µπορεί και πρέπει να καταστεί 

περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, σύµφωνα και µε κατά καιρούς τεθέντες 

στόχους, ώστε η Κύπρος να µετατραπεί σε περιφερειακό και διεθνές 

εκπαιδευτικό κέντρο.  Συνεπώς, επιβάλλεται η προώθηση των ιδιωτικών 

πανεπιστηµίων, έτσι που να προσελκυστούν ξένοι φοιτητές στην Κύπρο, 

ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι µεγάλος αριθµός ξένων φοιτητών 

προσελκύονται στις κατεχόµενες περιοχές της ∆ηµοκρατίας. 

Ως προς γενικότερα ζητήµατα, επισηµαίνεται η ανάγκη ενδυνάµωσης της 

στρατηγικής που αφορά την καταπολέµηση των ναρκωτικών και της 

παραβατικότητας των νέων που, κατά γενική διαπίστωση, αποτελούν σοβαρά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η κοινωνία.  Το υπουργείο συµµετέχει 

ενεργά στο Στρατηγικό Σχέδιο για τα Ναρκωτικά που χειρίζεται το 

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο και τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη προληπτικής 
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πολιτικής, πέραν της καταστολής και της θεραπείας, ρόλο σηµαντικό που 

µπορεί να αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 

Τέλος, η επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη βαθιών τοµών στα υφιστάµενα 

συστήµατα που απαρτίζουν τους βασικούς άξονες της εκπαίδευσης, όπως 

είναι η σωστή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ώστε να σταµατήσει η 

ισοπέδωση, γεγονός που θα συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόµενης παιδείας µε την καθιέρωση νέου τρόπου αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών.  Η επιτροπή θεωρεί ότι η κυβέρνηση έχει τον κύριο και 

αποφασιστικό ρόλο για βαθιές τοµές που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα της 

παρεχόµενης παιδείας. 

β. Πολιτισµός 

Η επιτροπή σηµειώνει ότι και πάλιν οι δαπάνες για τον πολιτισµό είναι οριακές 

και είναι της τάξης του 0,02% του ΑΕΠ.  Τα κονδύλια που αφορούν την 

πολιτιστική ανάπτυξη δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά και σε πολλές 

περιπτώσεις δεν έχουν περιληφθεί καν κονδύλια για την πολιτιστική 

ανάπτυξη. 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, ενώ µεν δεν υπάρχει αύξηση, ταυτόχρονα 

δεν υπάρχει καµιά περικοπή, γεγονός που ο ίδιος θεωρεί αρκετά 

ικανοποιητικό, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τις 

δηλώσεις του, γίνεται µια µελέτη αναθεώρησης ολόκληρης της πολιτιστικής 

πολιτικής. 

Η επιτροπή επικροτεί την εκπόνηση συγκεκριµένης πολιτιστικής πολιτικής, 

έτσι που να αποφεύγονται οι αποσπασµατικές ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα 

τονίζει ότι µέχρι της οριστικοποίησης τέτοιας πολιτικής, ενδεχοµένως να 
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παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα που δε δικαιολογεί σε καµιά περίπτωση τη 

λήψη αποφάσεων µέσα από τις οποίες να διαφαίνεται ότι η κατάσταση στο 

θέµα του πολιτισµού παραµένει στάσιµη. 

9. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων κ. Χάρη Θράσου, ο προϋπολογισµός του 

υπουργείου του για το 2005 προβλέπει στο σύνολό του έσοδα £140.221.371 και δαπάνες 

£188.773.183 (σε σύγκριση µε £146.895.360 και £172.734.034 αντίστοιχα για το 2004), 

παρουσιάζεται δηλαδή µείωση των εσόδων της τάξης των £6.673.989 ή ποσοστού 4,5% και 

αύξηση των δαπανών κατά £16.039.149 ή 9,3% σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο περσινό 

προϋπολογισµό.  Η καθαρή µείωση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην προβλεπόµενη µείωση των 

εσόδων του Τµήµατος Πολιτικής Αεροπορίας κατά £12,5 εκατοµ. 

 Οι δαπάνες του υπουργείου για το 2005 αντιπροσωπεύουν το 5,2% των εσόδων και το 5,3% των 

δαπανών του ολικού κρατικού προϋπολογισµού, ύψους £2,72 δισ. και £3,55 δισ. αντίστοιχα. 

 Βασικός στόχος της πολιτικής για το έτος 2005 είναι η προετοιµασία της υποδοµής στους 

διάφορους τοµείς για αντιµετώπιση των προκλήσεων από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, την 

τεχνολογική πρόοδο και την παγκοσµιοποίηση.  Εντατικοποιούνται επίσης οι προσπάθειες για 

αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς (οδικό δίκτυο, αεροπορικές και 

θαλάσσιες µεταφορές, ταχυδροµικές ή λιµενικές υπηρεσίες). 

 Στο βαθµό που απαιτείται και είναι εφικτό, τα µέτρα που λαµβάνονται ή/και προγραµµατίζονται να 

ληφθούν, αντανακλώνται στα αντίστοιχα άρθρα του προϋπολογισµού του 2005. 

Για τον κυριότερο τοµέα, δηλαδή την οδική ανάπτυξη, περιλαµβάνονται για το 2005 πιστώσεις 

ύψους £47.420.250 περίπου για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και £10.875.010 εκατοµ. για 

συντήρησή του. 

Στον προϋπολογισµό του 2005 περιλαµβάνεται αριθµός νέων έργων και ιδιαίτερη σηµασία δίδεται 

στη συνέχιση/συµπλήρωση συνεχιζόµενων έργων, ιδιαίτερα αυτοκινητοδρόµων, που θα 

απορροφήσουν ποσό £23.850.000, δηλαδή ποσοστό 50,3% της ολικής δαπάνης για την ανάπτυξη 

του οδικού δικτύου. 
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Σηµαντικές παράµετροι στον τοµέα της οδικής ανάπτυξης είναι η ποιότητα των έργων, το κόστος, η 

τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον. 

Τα κυριότερα έργα που προωθούνται είναι τα ακόλουθα: 

α. Αναβάθµιση κόµβων παρακαµπτηρίου Λεµεσού· 

β. αυτοκινητόδροµος Κοκκινοτριµιθιάς-Αστροµερίτη-Ευρύχου· 

γ. αυτοκινητόδροµος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς· 

δ. αναβάθµιση αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-Λεµεσού· 

ε. περιµετρικός δρόµος Λευκωσίας. 

Παρατηρήσεις: 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2005 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους £188.773.183 σε σύγκριση µε £172.734.034 για το 2004 

(εγκεκριµένες) και £147.547.830 για το 2003 (πραγµατικές). 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου ανέρχονται σε £70.898.750 για το 2005 

(προϋπολογισθείσες) έναντι £68.432.190 για το 2004 (εγκεκριµένες) και £64.089.000 για το 

2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά £2.466.560.   

Η επιτροπή παρατηρεί ότι το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών απορροφάται 

από έργα οδικής ανάπτυξης (αυτοκινητόδροµοι και άλλα οδικά έργα).  Παρουσιάζεται 

επίσης κονδύλι ύψους £4.200.000 για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους 

(τα κονδύλια ανακτώνται και πιστώνονται στα έσοδα).  

Η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το βαθµό υλοποίησης των 

αναπτυξιακών έργων που αναλαµβάνονται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων, το οποίο συγκριτικά µε προηγούµενα χρόνια βρίσκεται στον πιο ψηλό 

βαθµό του.   

Το 2002, το ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισµού του υπουργείου ήταν µόνο 

41%, το 2003 ανέβηκε στο 79% και για το 2004 η πρόβλεψη, µε βάση τους 
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αναθεωρηµένους προϋπολογισµούς, είναι ότι το ποσοστό υλοποίησης θα είναι της 

τάξης του 88%. 

Το πιο πάνω προβλεπόµενο ποσοστό υλοποίησης αντικατοπτρίζει την ειληµµένη 

απόφαση της κυβέρνησης να συµπεριλαµβάνει στους προϋπολογισµούς µόνο 

εκείνα τα έργα που είναι δυνατό να προωθηθούν και όχι απλώς πρόνοιες 

συµβολικές σχετικά µε έργα που θα αρχίσουν σε κάποιο µεταγενέστερο στάδιο. 

Περαιτέρω, η επιτροπή επικροτεί τη, σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, 

ακολουθούµενη τακτική κατάσχεσης συγκεκριµένων έργων, όταν οι εργολάβοι 

καθυστερούν τα συµβόλαιά τους, ταυτόχρονα όµως επισηµαίνει την ανάγκη να 

καθιδρυθούν εκείνοι οι µηχανισµοί, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα στην 

κυβέρνηση να προχωρεί αµέσως µε ανάθεση στον επόµενο είτε σε κάποιο άλλο 

εργολάβο, ώστε να υλοποιούνται τα έργα χωρίς οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, 

χωρίς όµως η πρακτική αυτή να πάσχει νοµικά. 

Όσον αφορά γενικότερα θέµατα αρµοδιότητας του υπουργείου, βασικό θεµελιώδες 

ζήτηµα, το οποίο η επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση και 

το οποίο παραµένει χωρίς συγκεκριµένο προγραµµατισµό και σχεδιασµό, είναι το 

θέµα του κυκλοφοριακού και του κόστους που προκαλεί στο κράτος, όπως και το 

θέµα της οδικής ασφάλειας.  Σηµαντική είναι η επισήµανση εκ µέρους των 

αρµόδιων υπουργών ότι στο θέµα της δηµιουργίας οδικής συνείδησης και της 

προώθησης µέτρων οδικής ασφάλειας το κράτος διαχρονικά έχει παταγωδώς 

αποτύχει. 

∆εδοµένου ότι όσον αφορά τα θέµατα οδικής ασφάλειας, στόχος των χωρών 

µελών της ΕΕ είναι η µείωση των δυστυχηµάτων κατά 50% µέχρι το 2010, η 

επιτροπή θεωρεί ότι µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα, ο στόχος αυτός είναι αδύνατο 
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να επιτευχθεί.  Η επιτροπή αναµένει ότι στον επόµενο προϋπολογισµό θα 

αντικατοπτρίζεται συγκεκριµένη πολιτική-στρατηγική προώθησης των πιο πάνω 

στόχων. 

 Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη λήψης πολιτικών αποφάσεων για αναβάθµιση των 

δηµόσιων συγκοινωνιών, θέµα πολυσυζητηµένο και για το οποίο η επιτροπή 

θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις που να δεικνύουν 

βούληση για επίλυσή του, έστω και µακροπρόθεσµα.  ∆εν αρκεί η συµπερίληψη 

στον προϋπολογισµό κονδυλίων αποσπασµατικά, όπως είναι το ποσό του £1 

εκατοµ. που σύµφωνα µε το αρµόδιο υπουργείο έχει συµπεριληφθεί για βελτίωση 

των δηµόσιων µεταφορικών µέσων.  Η αναβάθµιση της δηµόσιας συγκοινωνίας 

απαιτεί ριζικές τοµές και µεγάλες αποφάσεις πολιτικής, οι οποίες θα πρέπει να 

υλοποιηθούν µέσα σε ένα καθορισµένο µεσοπρόθεσµο, µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

Επισηµαίνεται περαιτέρω, ότι δεν έχουν προχωρήσει καθόλου οι αναγκαίες 

διαδικασίες για µετεξέλιξη του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων από το ρόλο του 

κατασκευαστή-εργολάβου σε ρόλο επιτελικό µε ουσιαστικό ρόλο προγραµµατισµού 

και παρακολούθησης (πρόνοια ύψους £175.000 προορίζεται για µελέτη στρατηγικού σχεδίου 

για το τµήµα µε στόχο τον προσδιορισµό του οράµατος, της αποστολής και των στόχων του).  

Συναφώς, επισηµαίνεται ότι η εµπλοκή του ιδιωτικού τοµέα στο σχεδιασµό, 

κατασκευή και στη διαχείριση των δηµόσιων έργων, η οποία ακολουθείται σε 

κάποιο βαθµό σήµερα, είναι επιθυµητή, αλλά η επιτροπή επιθυµεί την περαιτέρω 

ενδυνάµωση της εµπλοκής του ιδιωτικού τοµέα, αφού στην πράξη έχει αποδειχθεί 

ωφέλιµη µε γρήγορη κατασκευή και παράδοση των έργων, πέραν της 

εξοικονόµησης σηµαντικών κρατικών πόρων που µπορεί να διατεθούν για άλλους 

σκοπούς.      
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Η επιτροπή περαιτέρω επισηµαίνει τη µεγάλη καθυστέρηση σε σχέση µε τις 

διαδικασίες ανάθεσης των αεροδροµίων σε στρατηγικούς επενδυτές.  Παρά το 

γεγονός ότι έχει ενηµερωθεί ότι οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε προβλήµατα 

που έχουν αναφυεί σε σχέση µε τους προσφοροδότες, θεωρεί ότι η αναβάθµιση 

των αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου έχει καθυστερήσει σε βαθµό τέτοιο, ώστε  

τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανεπάρκεια των παρόντων 

εγκαταστάσεων να δηµιουργούν εν πολλοίς µη αναστρέψιµες καταστάσεις σε 

σχέση µε το κόστος και το όφελος από τα έργα αυτά µεσοπρόθεσµα, αλλά και την 

εικόνα που παρουσιάζεται διεθνώς. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι έχουν καθυστερήσει οι διαδικασίες εκσυγχρονισµού του 

πλαισίου λειτουργίας των ηµικρατικών οργανισµών και γι’ αυτό αναµένεται από όλα 

τα υπουργεία που εµπλέκονται στο θέµα και ιδιαίτερα από το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων, ότι εντός του 2005 θα καταθέσουν νέο νοµικό πλαίσιο 

λειτουργίας των ηµικρατικών οργανισµών που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά τους. 

Τέλος, η επιτροπή δηλώνει ότι επικροτεί την προώθηση της αναβάθµισης του 

Τµήµατος Αρχαιοτήτων και της µετατροπής του σε Αρχή Αρχαιοτήτων και αναµένει 

από την κυβέρνηση να καταθέσει σύντοµα το απαραίτητο νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε 

µέχρι την κατάθεση του επόµενου προϋπολογισµού να υπάρχουν οι αναγκαίες 

πρόνοιες για τη µετεξέλιξη του τµήµατος σε Αρχή ή Φορέα Αρχαιοτήτων. 

Όσον αφορά ειδικότερα ζητήµατα, η επιτροπή επισηµαίνει την καθυστέρηση 

έναρξης των έργων για τον περιµετρικό δρόµο Λευκωσίας και την αναβάθµιση της 

λεωφόρου Τροόδους. 

10. Υπουργείο Υγείας 

Σύµφωνα µε την τέως Υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνα Ακκελίδου, το συνολικό ποσό δαπανών για 
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το υπουργείο και τα τµήµατά του για το 2005 αποτελεί το 6,43% του συνολικού προϋπολογισµού 

του 2005 και το 3,08% του ΑΕΠ.  Το πιο πάνω ποσό παρουσιάζει αύξηση κατά 4,5% περίπου σε 

σχέση µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του 2004.  Ο προϋπολογισµός ανάπτυξης του 2005 

(£32.767.540) παρουσιάζει αύξηση ύψους £3.795.137 σε σύγκριση µε τον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό του 2004 (£28.972.403).  Ο τακτικός προϋπολογισµός του 2005 (£195.687.946) 

παρουσιάζει επίσης αύξηση κατά £6.006.443 σε σύγκριση µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του 

2004 (£189.681.503). 

Η κυριότερη δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισµό αφορά την κάλυψη των µισθών και αποτελεί το 

51,2% περίπου του τακτικού προϋπολογισµού· για την αγορά φαρµάκων προβλέπεται και πάλι 

στον τακτικό προϋπολογισµό δαπάνη ύψους £30 εκατοµ. και για την αγορά άλλων ιατρικών 

προµηθειών κονδύλι ύψους £11,3 εκατοµ. περίπου (τακτικές δαπάνες).  Για την επιδότηση 

ασθενών στο εξωτερικό προνοούνται δαπάνες ύψους £9,4 εκατοµ., ενώ για την επιδότηση στην 

Κύπρο οι δαπάνες ανέρχονται στα £3,5 εκατοµ. περίπου.  Προϋπολογίζονται επίσης διάφορες 

χορηγίες (Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και 

άλλοι οργανισµοί) που ανέρχονται συνολικά στα £5,9 εκατοµ. 

Οι προτάσεις του υπουργείου περιορίζονται στα πλαίσια της εξαγγελθείσας κυβερνητικής πολιτικής 

για οικονοµική περισυλλογή.  Το υπουργείο στοχεύει στην επίτευξη των στόχων του, µέσα από την 

ορθολογιστική και καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει τη µεγαλύτερη δυνατή άντληση πόρων από την ΕΕ, 

καθώς και µέσω προγραµµάτων διδυµοποίησης.  Έχει ήδη εξασφαλισθεί χρηµατοδότηση ύψους 4 

εκατοµ. ευρώ, η οποία θα διατεθεί σε διάφορες δραστηριότητες (προγράµµατα για τα τρόφιµα, το 

νερό και το σύστηµα παρακολούθησης υγείας) καθώς και χρηµατοδότηση µέσω προγραµµάτων 

διδυµοποίησης. 

Παρατηρήσεις:   

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας για το 2005 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £228.455.486 σε σύγκριση µε £218.653.906 για το 2004 (εγκεκριµένες) και 

£208.741.252 για το 2003 (πραγµατικές). 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου ανέρχονται για 
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το 2005 σε £32.767.540 (προϋπολογισθείσες) έναντι £28.972.403 για το 2004 (εγκεκριµένες) 

και £25.616636 για το 2003 (πραγµατικές), παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση κατά £3.795.137 µε 

το µεγαλύτερο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών να απορροφάται από τις Ιατρικές 

Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας για αγορά ιατρικού εξοπλισµού. 

Η επιτροπή, υπό το φως της καθυστέρησης που παρατηρείται στην προώθηση των 

απαιτούµενων διαδικασιών για εφαρµογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)15 (οι 

πρόνοιες για το 2005, ύψους £100.000 προορίζονται, όπως και πέρσι, για αυτονόµηση των 

νοσοκοµείων και εκπαίδευση των γενικών γιατρών), επανατονίζει, όπως και σε 

προηγούµενες εκθέσεις, την ανάγκη εντατικοποίησης των απαιτούµενων 

διαδικασιών εφαρµογής γενικού σχεδίου υγείας.  Για το σκοπό αυτό απαιτούνται 

όµως ριζικές µεταρρυθµίσεις και µεγάλα έργα υποδοµής τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στο δηµόσιο τοµέα υγείας, τα οποία πρέπει να αρχίσουν αµέσως, διαφορετικά 

καθίσταται επίφοβο αν τελικά θα καταστεί δυνατή η εφαρµογή τέτοιου σχεδίου µέσα 

στα δοθέντα χρονικά πλαίσια (2007).    

Η επιτροπή θεωρεί ότι, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση, θα επιφέρει 

συνεπακόλουθα αλυσιδωτές καθυστερήσεις και ανάγκη για επανακοστολόγηση εκ 

νέου στο δεδοµένο χρόνο, κατά τρόπο που η ουσιαστική εφαρµογή τέτοιου 

κοινωνικού σχεδίου να καθίσταται δύσκολη και εκ των πραγµάτων να µετατίθεται 

στις αρχές της επόµενης δεκαετίας. 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αναµόρφωση του τοµέα της δηµόσιας 

υγείας έχει καταστεί πλέον επιτακτική ανάγκη, ότι το δηµόσιο σύστηµα υγείας έχει 

προ πολλού ολοκληρώσει τον κύκλο του και ότι η δέουσα αναµόρφωση συναρτάται 

απόλυτα µε την εφαρµογή ενός γενικού σχεδίου υγείας.   

                                            

15  Το ΓΕΣΥ θεσµοθετήθηκε στις 19 Απριλίου 2001. 
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Στο µεταξύ, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα πιο κάτω µέτρα, τα 

οποία σε πρώτο στάδιο θα αµβλύνουν τα µεγάλα προβλήµατα που παρουσιάζονται 

στον τοµέα και τα οποία σε δεύτερο στάδιο θα συµβάλουν στη µετάβαση προς ένα 

γενικότερο σύστηµα υγείας, ως ακολούθως: 

α. αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα για θεραπείες δευτεροβάθµιας 

περίθαλψης ή παρακλινικών εξετάσεων, όπου στο δηµόσιο τοµέα υπάρχουν 

µακρές λίστες αναµονής· 

β. µετατροπή των νοσοκοµείων σε αυτόνοµους οικονοµικούς, διοικητικούς και 

επιστηµονικούς οργανισµού· 

γ. άµεση αναθεώρηση της πολιτικής για την εισαγωγή και κυκλοφορία 

φαρµάκων, ώστε να αντιµετωπιστούν οι υψηλές δαπάνες αγοράς φαρµάκων, 

αλλά και οι παρατηρούµενες σοβαρές ελλείψεις. 

Η επιτροπή επισύρει συναφώς την προσοχή της κυβέρνησης για µια ακόµη φορά 

στο πολυσυζητηµένο θέµα των ετήσιων δαπανών για σκοπούς αγοράς φαρµάκων.  

Το σχετικό κονδύλι προϋπολογίζεται για το 2005 σε £30.000.000 [σε σύγκριση µε 

£35.064.958 για το 2004 και £38.023.330 για το 2003 (πραγµατικές δαπάνες)].  Συνεπώς, δεν 

υπάρχει άλλη λύση από την προώθηση της πλήρους µηχανογράφησης του 

συστήµατος διάθεσης φαρµάκων και ταυτόχρονα της αναγκαίας υποδοµής για τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο και σωστό προγραµµατισµό. 

Όσον αφορά γενικότερα ζητήµατα, η επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη λήψης 

συγκεκριµένων αποφάσεων προώθησης της Κύπρου ως αξιόπιστου 

περιφερειακού και/ή διεθνούς κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών (δευτεροβάθµια 

και τριτοβάθµια ιατρική), γιατί έχει την πεποίθηση ότι η χώρα διαθέτει αρκετά 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα και κυρίως υψηλού επιπέδου ιατρικό και παραϊατρικό 
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προσωπικό και υποδοµή, παράγοντες που συνηγορούν σε συγκεκριµένες 

ενέργειες προώθησης του µεγάλου αυτού στόχου. 

Τέλος, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να µελετήσει εµπεριστατωµένα και να 

προχωρήσει το ταχύτερο στην λήψη απόφασης για ίδρυση ιατρικής σχολής µε όλα 

τα θετικά που συνεπάγεται η λειτουργία µιας τέτοιας πανεπιστηµιακής σχολής. 

11. Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 

 Παρατηρήσεις: 

Η επιτροπή, εξετάζοντας τους προϋπολογισµούς των συνταγµατικών εξουσιών, 

συνταγµατικών υπηρεσιών, ανεξάρτητων υπηρεσιών και ανεξάρτητων γραφείων, 

(για τις οποίες δεν παρασχέθηκε χρόνος για αναλυτική παρουσίαση) συζήτησε τους επιµέρους 

προϋπολογισµούς των ακολούθων: 

α. Βουλής των Αντιπροσώπων (κ. Κ. Χριστοφόρου, Γενικός ∆ιευθυντής). 

β. ∆ικαστικής Υπηρεσίας (κ. Χρ. Αρτεµίδης, Πρόεδρος Ανωτάτου ∆ικαστηρίου). 

γ. Νοµικής Υπηρεσίας (κ. Σ. Νικήτας, Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας). 

δ. Ελεγκτικής Υπηρεσίας (κ. Χρ. Γιωρκάτζη, Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας). 

ε. Γραφείου Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (κ. Ηλ. Νικολάου, Επίτροπος ∆ιοικήσεως). 

στ. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (κ. Χρ. Τσέλεπος, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού). 

ζ. Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κ. Γ. 

Φράγκου, Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

η. Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (κ. Χρ. Ανδρέου, Έφορος 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων). 

θ. Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (κ. Λ. ∆ηµητρίου, Έφορος Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου). 
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ι. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (κ. Γ. Πογιατζής, Πρόεδρος Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών). 

κ. Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (κ. Κ. Λύρας, 

Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών). 

Οι εκπρόσωποι των πιο πάνω εξουσιών και όλοι οι ανεξάρτητοι αξιωµατούχοι 

ανέπτυξαν ενώπιον της επιτροπής το έργο που επιτελούν, τους στόχους τους και 

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.   

Η επιτροπή σε γενικές γραµµές διαπιστώνει ότι, σύµφωνα µε τα κατατεθέντα απ’ 

όλους όσους εκπροσώπησαν τις εξουσίες αυτές, αλλά και τα άλλα ανεξάρτητα 

γραφεία και υπηρεσίες, οι ανάγκες τους σε προσωπικό, αλλά και σε υποδοµή, σε 

πολύ µεγάλο βαθµό ικανοποιούνται από µέρους της εκτελεστικής εξουσίας, όταν 

τεθούν ενώπιόν της και τα όποια προβλήµατα υπάρχουν ή δηµιουργούνται, 

επιλύονται πάντα µέσα σε πνεύµα συνεργασίας, το οποίο εκ προοιµίου διέπει τις 

σχέσεις αυτών µε την κυβέρνηση. 

Το γεγονός αυτό, το οποίο παρατηρείται διαχρονικά, δεικνύει τη σηµασία που 

αποδίδεται στην απρόσκοπτη λειτουργία των εξουσιών αυτών και όλων των 

ανεξάρτητων γραφείων και υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια που πρέπει να λειτουργεί 

ένα σύγχρονο κράτος. 

Σηµειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής δεν κλήθηκαν , ο πρόεδρος της Επιτροπής 

∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Ε∆Υ) και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 

Υπηρεσίας (ΕΕΥ), ως εκπρόσωποι των υπηρεσιών τους, οι οποίες είναι, η µεν 

πρώτη ανεξάρτητη συνταγµατική υπηρεσία, η δε δεύτερη ανεξάρτητη υπηρεσία.  Η 

παράλειψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία χρονικά 

περιθώρια.  Πρόθεση της επιτροπής είναι στο µέλλον να καλούνται οι εν λόγω 
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αξιωµατούχοι να ενηµερώνουν την επιτροπή για το έργο που επιτελούν, για τα 

ενδεχόµενα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αλλά και για θέµατα στελέχωσης 

όσο και διεκπεραίωσης των εργασιών τους. 

Περαιτέρω, τονίζεται ότι για πρώτη φορά κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής 

εκπρόσωποι νέων υπηρεσιών και συγκεκριµένα της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου, της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών και της Υπηρεσίας Εποπτείας και 

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, οι οποίοι ανέλυσαν στην επιτροπή το έργο 

που επιτελούν.  Σηµειώνεται ότι στον προϋπολογισµό του 2005 γίνεται επίσης 

συµβολική πρόνοια για τη δηµιουργία νέων υπηρεσιών στη βάση νοµοθεσιών που 

ψηφίσθηκαν το 2004, δηλαδή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και της 

Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίες δεν έχουν ακόµη λειτουργήσει. 

Όλες οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν νέους θεσµούς και έχουν καθιδρυθεί και 

λειτουργούν στα πλαίσια της εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο εντός του 

2004, επιπροσθέτως των νέων θεσµών που είχαν ήδη καθιδρυθεί µέσα στα ίδια 

πλαίσια και είχαν ήδη λειτουργήσει, δηλαδή του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων, του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού. 

Όσον αφορά τους νέους αυτούς θεσµούς, η επιτροπή τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ 

της ενδυνάµωσής τους και της πλήρωσης όλων των αναγκών τους σε προσωπικό, 

για να επιτελούν αποτελεσµατικά το ρόλο τους, επισηµαίνεται δε ότι ορισµένες από 

τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως π.χ. είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι στελεχωµένες µέχρι της στιγµής 

αποκλειστικά µε έκτακτο προσωπικό. 

Η επιτροπή επισηµαίνει ότι και πέρσι είχε σηµειωθεί η ουσιαστική αδυναµία 
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λειτουργίας του γραφείου αυτού αποκλειστικά µε έκτακτο προσωπικό, αφού 

δηµιουργούνται προβλήµατα συµµόρφωσης και άλλα συντονιστικά προβλήµατα, 

γεγονός που δεν µπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον.   

Όσον αφορά τις συνταγµατικές εξουσίες, η επιτροπή επισηµαίνει τα ακόλουθα: 

Είναι ανάγκη να προωθηθεί, όταν και εφόσον αρθούν τα δηµοσιονοµικά µέτρα 

πειθαρχίας, οι προτάσεις της Νοµικής Υπηρεσίας για τη δηµιουργία 11 νέων 

θέσεων δηµόσιου κατηγόρου, ανάγκη που, ως γνωστό, προκύπτει από απόφαση 

του Υπουργικού Συµβουλίου και στη βάση ισχύουσας νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την 

οποία οι αστυνοµικοί που εκτελούν χρέη δηµόσιου κατήγορου στα επαρχιακά 

δικαστήρια, θα πρέπει να αντικατασταθούν από δηµόσιους κατηγόρους που να 

ανήκουν στη Νοµική Υπηρεσία.   

Η σχετική απόφαση προνοεί για σταδιακό διορισµό 35 δηµόσιων κατηγόρων, αλλά, 

σύµφωνα µε το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, για διάφορους λόγους έχουν 

µέχρι στιγµής διοριστεί µόνο 16.  Επειδή έχουν ήδη προκηρυχθεί 8 νέες θέσεις, 

παρίσταται ανάγκη έγκρισης 11 πρόσθετων νέων θέσεων για να συµπληρωθεί ο 

αριθµός των δηµόσιων κατηγόρων που έχει συµφωνηθεί. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να εγκύψει επίσης στο 

θέµα της στελέχωσης του Γραφείου Επιτρόπου Νοµοθεσίας που υπάγεται στη 

Νοµική Υπηρεσία και το οποίο σήµερα αναθέτει εργασίες σε ιδιώτες δικηγόρους, 

γεγονός που έχει κριθεί ασύµφορο από οικονοµικής απόψεως, σύµφωνα µε τα όσα 

κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας.  Η κυβέρνηση καλείται να ενεργήσει στα πλαίσια 

των υποδείξεων του Γενικού Εισαγγελέα για πρόσληψη των αναγκαίων λειτουργών 

στη Νοµική Υπηρεσία και ακολούθως για την απόσπασή τους στο Γραφείο της 

Επιτρόπου Νοµοθεσίας που υπάγεται στον ίδιο. 
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Τέλος, η επιτροπή επισύρει την προσοχή και πάλι στο θέµα της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει τεθεί από τη Γενικό Ελεγκτή 

της ∆ηµοκρατίας κατά τη φετινή συζήτηση.  Το θέµα αυτό, όπως και το θέµα της 

οικονοµικής ανεξαρτησίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακινείται κάθε χρόνο 

µε την ευκαιρία της συζήτησης του προϋπολογισµού, χωρίς µέχρι της στιγµής να 

έχει τεθεί από οποιαδήποτε κυβέρνηση πρόταση για διευθέτησή του ή να 

διαφαίνεται οποιαδήποτε πολιτική βούληση για συζήτησή του σε οποιοδήποτε 

επίπεδο, µε αποτέλεσµα οποιεσδήποτε ανάγκες να τίθενται υπό την αίρεση της 

έγκρισής τους από την εκτελεστική εξουσία.  Το γεγονός αυτό δε συνάδει µε το 

συντεταγµένο ρόλο του Κοινοβουλίου και της φύσης του ως ανεξάρτητης εξουσίας, 

αλλά στη συγκεκριµένη περίπτωση και της συνταγµατικά κατοχυρωµένης 

ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.   

Η επιτροπή καλεί την παρούσα κυβέρνηση να µελετήσει το ζήτηµα αυτό, ειδικά σε 

σχέση µε τις συντεταγµένες εξουσίες (νοµοθετική εξουσία – δικαστική εξουσία) και για την 

Ελεγκτική Υπηρεσία, για την οποία υπάρχουν και συγκεκριµένες παρατηρήσεις 

από την ΕΕ και να καταθέσει τη συγκεκριµένη θέση της µε γνώµονα να τεθούν οι 

βάσεις για τη δέουσα οικονοµική ανεξαρτησία, µέσα από λύσεις τεχνοκρατικές ή 

άλλες που να είναι αποδεχτές από όλες τις πλευρές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο προϋπολογισµός του 2005 είναι ο πρώτος προϋπολογισµός του κράτους που 

καταρτίζεται ύστερα από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και τη συµµετοχή της 

ως ισότιµου µέλους στις ευρωπαϊκές διεργασίες. 

Υπό το φως των νέων δεδοµένων και πραγµατικοτήτων που διαµορφώνονται στον 

ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και διεθνώς, η Κύπρος δεν µπορεί να παραµείνει θεατής και 

ούτε υπάρχουν περιθώρια να κινείται στη σφαίρα της θεωρίας.  Αντίθετα, καλείται να 

προχωρήσει γρήγορα σε διαφοροποίηση του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κινούνται 

οι βασικοί άξονες της οικονοµίας της, αµβλύνοντας µε αποφασιστικότητα τις 

διαρθρωτικές αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα και µεταστρέφοντας την υπερεξάρτηση της 

οικονοµίας από τον τοµέα του τουρισµού.  Η αγορά, ο ανταγωνισµός, η δηµιουργία 

σύγχρονων επιχειρήσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η προώθηση του 

τοµέα της έρευνας, αποτελούν τις σπουδαιότερες παραµέτρους στην προσπάθεια 

προώθησης µιας νέας εκσυγχρονιστικής διαδικασίας.   

Η κυβέρνηση τώρα περισσότερο από κάθε άλλη χρονική στιγµή καλείται να προχωρήσει 

µε αποφασιστικότητα, µέσα στα πλαίσια πάντοτε των εξαγγελιών της, σε αποφάσεις 

εκσυγχρονιστικές.  Ας µην αγνοείται το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα των όποιων 

πολιτικών αποφάσεων για τα ζωτικά αυτά θέµατα δεν πρόκειται να αποδώσουν αµέσως.   

Περαιτέρω, η Κύπρος και ιδιαίτερα η οικονοµία της βρίσκεται πλέον κατά µέτωπο 

αντιµέτωπη, όχι µόνο µε τις προκλήσεις που δηµιουργούνται από το νέο περιβάλλον στο 

οποίο έχει ενταχθεί, αλλά πρώτιστα προς τις υποχρεώσεις που έχει έναντι των εταίρων 

της και των κοινοτικών οργάνων που εκφράζουν την κοινοτική πολιτική. 

Πρώτιστη υποχρέωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στο παρόν στάδιο είναι η ανάγκη 
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µείωσης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και προς υλοποίηση του στόχου αυτού η 

υλοποίηση των εξαγγελθέντων κυβερνητικών προγραµµάτων εξυγίανσης.   

Όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπούνται στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, ως θέµα αρχής, έχουν εκφράσει τη 

στήριξή τους στις προσπάθειες της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της σύγκλισης µε 

τους δείκτες της Συνθήκης του Μάαστριχτ.  Η ετοιµότητα της Κύπρου να ενταχθεί στον 

προθάλαµο της ΟΝΕ και ακολούθως στην Ένωση αποτελεί κύριο στρατηγικό στόχο της 

κυβέρνησης που όλες οι κοινοβουλευτικές πλευρές στηρίζουν ανεξάρτητα από τις 

επιµέρους απόψεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς.   

Πέρα όµως από την τήρηση του Προγράµµατος Σύγκλισης που κατατέθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανάγκη εµπέδωσης της αξιοπιστίας της χώρας στον 

ευρωπαϊκό χώρο, είναι αναγκαίο να συντρέξουν και άλλοι παράγοντες που να δώσουν 

νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό πρόσωπο της χώρας.  Είναι πλέον επάναγκες να 

εκσυγχρονισθεί ο δηµόσιος τοµέας και να αναµορφωθεί το πλαίσιο λειτουργίας των 

ηµικρατικών οργανισµών, σύµφωνα πάντα µε τις κυβερνητικές εξαγγελίες και δεν αρκεί 

απλώς η εκδήλωση πρόθεσης εκσυγχρονισµού, αντίθετα η πολιτική βούληση πρέπει 

εντός του 2005 να γίνει ορατή µέσα από συγκεκριµένες ενέργειες.   

Συναφώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο ανταγωνισµός, ως κινητήρια δύναµη των νέων 

οικονοµιών, χρειάζεται πρώτιστα τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής.  Είναι καλά 

γνωστό ότι η ΕΕ έχει ήδη ανοίξει σε όλα τα επίπεδα ένα πλατύ διάλογο, µε στόχο να 

καταστήσει την οικονοµία της Ευρώπης την πλέον ανταγωνιστική οικονοµία της γνώσης 

σε παγκόσµια κλίµακα µέχρι το έτος 2010.   

Η Κύπρος µετέχει ήδη στις διεργασίες καθορισµού νέων πολιτικών που θα 

χρηµατοδοτούνται από τα πολυετή οικονοµικά πλαίσια της Κοινότητας και κυρίως για την 
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ενσωµάτωση στο επόµενο Οικονοµικό Πλαίσιο (2007-2013) των συµπερασµάτων του 

Συµβουλίου της Λισσαβόνας (2000), τα οποία προνοούν για µια νέα οικονοµία 

καθοδηγούµενη από τη γνώση, την καινοτοµία και τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 

κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης.  Οι προωθούµενες όµως µεταρρυθµίσεις της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας θα έχουν θετική αντανάκλαση στην Κύπρο, µόνο αν η οικονοµία 

της χώρας είναι καλά προετοιµασµένη µέσα από διεργασίες σύγκλισης που να 

προέρχονται εκ των έσω.  Συνεπώς, η Κύπρος πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να 

προλάβει τον εντεινόµενο ανταγωνισµό, προσελκύοντας ταυτόχρονα ξένες επενδύσεις, 

αφού στη δεδοµένη χρονική στιγµή από την ευελιξία και αποφασιστικότητα θα κριθεί το 

αποτέλεσµα. 

Περαιτέρω, ο εκσυγχρονισµός θα προέλθει επίσης και µέσα από την αναµόρφωση του 

δηµόσιου τοµέα µε την αύξηση της παραγωγικότητας, την απλοποίηση διοικητικών 

διαδικασιών, την κωδικοποίηση και ενοποίηση νοµοθεσιών και υπηρεσιών που 

εξυπηρετούν τον πολίτη ή αφορούν ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, έτσι που να 

αποφεύγεται η πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων, αλλά και µε τους αποτελεσµατικούς 

διαχειριστικούς ελέγχους των δηµόσιων δαπανών που οδηγούν σε αποφυγή 

διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, υποβάλλοντας την 

παρούσα έκθεσή της στην ολοµέλεια του σώµατος, µε την οποία εισηγείται την έγκριση 

του κρατικού προϋπολογισµού για το 2005 στο σύνολό του, επιφυλάσσει το δικαίωµα 

των µελών της να υποβάλουν τροπολογίες για περικοπές ή δεσµεύσεις ειδικών 

κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο έγκρισης του υπό συζήτηση προϋπολογισµού 

από την ολοµέλεια του σώµατος.  

Οι τροπολογίες του υπό συζήτηση προϋπολογισµού που στο µεταξύ κατατέθηκαν από 
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την κυβέρνηση υποβάλλονται επίσης στο σώµα για έγκριση ή απόρριψή τους µαζί µε τις 

τροπολογίες των µελών της Βουλής που θα κατατεθούν στο στάδιο της συζήτησης του 

προϋπολογισµού από την ολοµέλεια. 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
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Στενογράφος:   
Ν. Αγρότου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού, του 

Κ.Σ. Ε∆ΕΚ και της Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας για τον κρατικό προϋπολογισµό του 

2005 

(Παρατίθενται αυτούσιες) 

 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού 

για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2005 

 Ο προϋπολογισµός του 2005 θα έπρεπε να αποτελεί το σύνδεσµο µε το 

ευρωπαϊκό µέλλον της Κύπρου και µοχλό για εύρωστη οικονοµία µέσα στο ευρωπαϊκό 

επενδυτικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, παράλληλα δε να δίδει αµέσως το µήνυµα 

της οικονοµικής στρατηγικής της κυβέρνησης, ως προς την καλύτερη χρήση των 

δηµόσιων κεφαλαίων, και την επενδυτική πολιτική του Κράτους στην παιδεία, την υγεία, 

την κοινωνική πολιτική, την προσαρµογή των διαδικασιών στις νέες τεχνολογίες, στο 

νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

υποδοµής. 

 Αντί τούτου, ο προϋπολογισµός του 2005 παραθέτει µια απλή λογιστική εικόνα, µε 

προσπάθεια µείωσης των δαπανών, αλλά χωρίς να αποτελούν µοχλό αύξησης της 

παραγωγικής ικανότητας της οικονοµίας, βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας 

των κυπριακών προϊόντων και της δηµιουργίας «προστιθέµενης αξίας» µε την ευρύτερη 

συµµετοχή των πολιτών µε απώτερο στόχο την άνοδο του βιοτικού του λαού.  

Εντοπίζονται µεν τα προβλήµατα, αλλά δε δίδονται οι σωστές λύσεις για οικονοµική και 

κοινωνική πρόοδο και την αύξηση και σταθερότητα της εργοδότησης. 

 Ενώ στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο επιτελείται µία οικονοµική επανάσταση 
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που διαµορφώνει συνθήκες διεθνούς ανταγωνιστικότητας και µίας Νέας Οικονοµίας µε 

την παγκοσµιοποίηση της µεγάλης ευρωπαϊκής αγοράς, και ενώ έπαψε να λειτουργεί 

«το σύστηµα του κεντρικού σχεδιασµού της οικονοµίας», δυστυχώς στην Κύπρο 

παρατηρείται ότι οι οικονοµικοί σχεδιασµοί του κράτους, όπως φαίνονται µέσα από τους 

προϋπολογισµούς, δεν εστιάζονται στο γεγονός ότι η Κύπρος ανήκει πλέον σε µια από 

της µεγαλύτερες αγορές, την ευρωπαϊκή, αλλά παραµένει κλειστή µέσα στα σύνορα της 

µόνο. 

 Παρά το γεγονός ότι η Κύπρος µετά το 1976 άνοιξε ένα παράθυρο στον κόσµο της 

διεθνούς οικονοµίας µε την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ξένων διεθνών 

επιχειρήσεων, στην Κύπρο σήµερα παρατηρείται µία ιδιόµορφη εσωστρέφεια και ένας 

κρατικός προστατευτισµός που παγιδεύει την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον υγιή 

ανταγωνισµό µε συνέπεια να δηµιουργούνται µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.  Η 

απουσία µακρόπνοης επενδυτικής στρατηγικής συνδυασµένης µε τα ψηλά επιτόκια και 

τη µη ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας και των εθνικών 

πόρων δείχνει ότι η Κύπρος συνεχίζει να είναι απροετοίµαστη να αφοµοιώσει την 

ευρωπαϊκή πραγµατικότητα µε σύγχρονους οικονοµικούς σχεδιασµούς. 

 Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού θεωρεί ότι το κράτος 

πρέπει να έχει διαφορετικό ρόλο και αποδίδει µεγάλη έµφαση στην µακροπρόθεσµη 

ανάπτυξη µέσα από ένα σύγχρονο και ευέλικτο οικονοµικό σχεδιασµό. 

 Βασικοί άξονες της πρότασης της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού 

Συναγερµού είναι οι ακόλουθοι: 

1.  Ποιοτική αναβάθµιση του κράτους µε επικέντρωση του ρόλου του σε 

δραστηριότητες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους πολίτες.  Η κοινοβουλευτική 

οµάδα του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού δεν ασπάζεται την ιδέα του κράτους- 
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επιχειρηµατία, το οποίο πολλές φορές αποβαίνει εις βάρος της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

2.  Έµφαση στην οικονοµία της αγοράς και στην ανάπτυξη και αποτελεσµατική και 

άµεση κρατική παρέµβαση µόνο στις περιπτώσεις όπου οι δυνάµεις της αγοράς 

αποτυγχάνουν. 

3.  Προτεραιότητα στις επενδύσεις στον τοµέα της παιδείας. 

4.  Ιδιαίτερη έµφαση στις επενδύσεις στην υγεία και στα έργα υποδοµής, καθώς και 

σε κίνητρα για ευρύτερη ανάπτυξη του τοµέα της υγείας σε συνεργασία µε το 

ιδιωτικό τοµέα. 

5.  Ενίσχυση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και ενίσχυση του τοµέα της 

ναυτιλίας. 

6.  Ανάπτυξη του κράτους-πρόνοιας, το οποίο θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και 

θα ανακουφίζει τα στρώµατα του λαού που έχουν ανάγκη από κρατική αρωγή. 

 Περαιτέρω για την κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού, η 

ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2007 αποτελεί µείζονα εθνικό 

στόχο, γιατί θα αναβαθµίσει τη χώρα πολιτικά, ενώ παράλληλα θα οδηγήσει σε 

συνθήκες µακροοικονοµικής πειθαρχίας και σταθερότητας. 

 Μέσα στα πλαίσια της συλλογικής προσπάθειας που έχει ήδη εισηγηθεί η 

κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού για αντιµετώπιση της 

δηµοσιονοµικής ανισορροπίας που αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο για την πορεία µας 

προς την ΟΝΕ, η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού εισηγείται 

αύξηση των εσόδων του κράτους εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική χωρίς 

επιπτώσεις όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο του λαού, η οποία να εστιάζεται στους εξής 
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άξονες: 

 1ος Άξονας – Νέα Προσέγγιση στον Επιχειρηµατικό Ρόλο του Κράτους 

1. Μετοχοποίηση και µερική αποκρατικοποίηση οργανισµών κοινής ωφελείας. 

2. Αποκρατικοποίηση ορισµένων κρατικών επιχειρήσεων ή τυχόν µειοψηφικών 

πακέτων µετοχών. 

3. Ανάθεση της διαχείρισης κρατικής περιουσίας σε ιδιώτες. 

4. Αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα. 

 2ος Άξονας – Άλλα Μέτρα 

1. ∆ηµιουργία Συµβουλίου για καλύτερη αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. 

2. Εξεύρεση τρόπων είσπραξης από το κράτος του αγοραίου ενοικίου για την κρατική 

περιουσία. 

3. Σχεδιασµός αδειοδότησης των εθνικών πόρων.  Το κράτος από το 1960 µέχρι 

σήµερα είτε εκχώρησε, είτε εκχωρεί εθνικά προνόµια. 

 3ος Άξονας – Ανάπτυξη Νέων Τοµέων της Οικονοµίας 

1. Παραχώρηση αδειών λειτουργίας καζίνο. 

2. Έµφαση στους τοµείς της ιδιωτικής τριτοβάθµιας παιδείας, της ιδιωτικής υγείας, και 

της ναυτιλίας. 

3. Ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

4. Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης. 

 4ος Άξονας – Αύξηση της Παραγωγικότητας του ∆ηµοσίου Τοµέα και 

Συγκράτηση του Κρατικού Μισθολογίου 
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1. Εφαρµογή του σχεδίου που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. 

2. Επιτάχυνση της διαδικασίας ενσωµάτωσης της νέας τεχνολογίας στο δηµόσιο 

τοµέα. 

3. Ταχεία ανάπτυξη διοικητικών και τεχνοκρατικών µηχανισµών για αύξηση της 

απορροφητικότητας των κονδυλίων. 

4. Εξορθολογισµός στην προσφορά υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες. 

5. Ρύθµιση του θεσµού των έκτακτων υπαλλήλων στο δηµόσιο καθώς επίσης και 

περιορισµός των υπερωριών. 

6. Επαναδραστηριοποίηση του Παγκύπριου Συµβουλίου Παραγωγικότητας για το 

σύνολο της οικονοµίας. 

 5ος Άξονας – Φορολογικά Μέτρα 

1. Φορολόγηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εκκλησίας. 

2. Μείωση της φορολογίας των στοιχηµάτων. 

3. Απλούστευση και βελτίωση της αποδοτικότητας του φορολογικού συστήµατος. 

4. Πάταξη της φοροδιαφυγής και τερµατισµός του φαινοµένου µε τους ανείσπρακτους 

φόρους. 

 6ος Άξονας – Προώθηση της Κύπρου ως Επιχειρηµατικού Κέντρου 

 ∆ηµιουργία ανεξάρτητου οργανισµού µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού και δηµόσιου 

τοµέα για την προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηµατικού κέντρου. 
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Β. Παρατηρήσεις του Κ.Σ. Ε∆ΕΚ για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2005 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ συµφωνεί µε τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την έκθεση της 

επιτροπής για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2005 και θεωρεί ότι ύστερα από την εκ 

µέρους της επιτροπής υιοθέτηση και ενσωµάτωση στην τελική έκθεση µίας σειράς 

τροποποιήσεων που υποβλήθηκαν από το Κίνηµα, οι παρούσες προτάσεις, είτε 

συµπληρώνουν σε ορισµένα σηµεία την έκθεση είτε καταγράφουν τη διαφορετική του 

άποψη σε σχέση µε αυτήν που έχει διατυπωθεί από την πλειοψηφία της επιτροπής. 

Κεφάλαιο 1 

 ∆ιαδικαστικά ζητήµατα  

 Σε σχέση µε την αναγκαιότητα αναβάθµισης της πολιτικής διάστασης των 

προϋπολογισµών, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ πιστεύει ότι θα πρέπει να περιορισθεί ο επικυρίαρχος 

ρόλος του Γραφείου Προγραµµατισµού στον καταρτισµό του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

Κεφάλαιο 2 

 ∆ηµοσιονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση  

 Ο προϋπολογισµός του 2005 καλείται ουσιαστικά να συµβάλει στην υλοποίηση 

του Προγράµµατος Σύγκλισης που υποβλήθηκε στην ΕΕ τον περασµένο Μάιο.  Το Κ.Σ. 

Ε∆ΕΚ θεωρεί ότι το πρόγραµµα περιέχει µέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, τα οποία 

όµως κύριο λόγο αποσκοπούν στην επίτευξη ποσοτικών στόχων αναφορικά µε τη 

µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος· απουσιάζουν µέτρα αντιµετώπισης του 

δηµόσιου χρέους, καθώς και ποιοτικά µέτρα, τα οποία να µπορέσουν να προσδώσουν 

µεγαλύτερη διάρκεια στην όλη διαδικασία σύγκλισης προς τους δείκτες του Μάαστριχτ, 

µε την επίτευξη µακροοικονοµικής σταθερότητας σε χρονικό ορίζοντα. 

 Περαιτέρω, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ ανησυχεί για την καθυστέρηση στην υποβολή αίτησης 

για συµµετοχή στο ΜΣΙ ΙΙ λόγω της επικρατούσας δηµοσιονοµικής κατάστασης. 
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 Ηµικρατικοί οργανισµοί 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει τις επιφυλάξεις του ως προς το ενδεχόµενο υιοθέτησης 

µερισµατικής πολιτικής για τους ηµικρατικούς οργανισµούς [Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

(ΑΤΗΚ), Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου (ΑΗΚ)], υπό το ισχύον νοµικό καθεστώς· η έννοια του 

µερίσµατος έχει νόηµα µόνο όταν αναφέρεται σε εταιρείες.   

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ επαναβεβαιώνει τη θέση του για την ανάγκη µερικής µετοχοποίησης 

των ηµικρατικών οργανισµών και ειδικότερα της ΑΤΗΚ και της ΑΗΚ, αφού προηγηθεί 

σχετική µελέτη, καθώς δε θεωρεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά εκποίηση των παραπάνω 

οργανισµών, αλλά, αντίθετα ότι θα υποβοηθήσει σηµαντικά στην ευελιξία τους, καθώς 

και στην άντληση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, ώστε να προχωρήσουν σε νέες 

παραγωγικές και αποδοτικές επενδύσεις σε τοµείς ιδιαίτερα ευαίσθητους, όπως είναι η 

υγεία, η παιδεία, το οδικό δίκτυο κ.ά. 

 Επιπλέον, η εισαγωγή των παραπάνω οργανισµών στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) θα ενισχύσει σηµαντικά την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του ΧΑΚ και 

στήριξης της λειτουργίας της Κύριας Αγοράς, στοιχεία τα οποία µπορούν να οδηγήσουν 

σε µερική ανάκαµψη του ΧΑΚ σε µια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. 

 Τονίζεται επίσης η ανάγκη το κράτος να αποµακρυνθεί από χρεοκοπηµένες και 

ζηµιογόνες εταιρείες, επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι 

εποπτικός, επιτελικός και όχι διαχειριστικός. 

Κεφάλαιο 3 

 Υπουργείο Άµυνας 

 Η Κύπρος, ως πλήρες και ισότιµο µέλος της ΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για συµµετοχή στις µεγάλες πολιτικές επιλογές της Ένωσης.  

Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) αποτελεί µία από τις 

κορυφαίες επιλογές.  Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα 
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πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη συµµετοχή της στους µηχανισµούς της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας, προβαίνοντας προς το σκοπό αυτό σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Η εξωτερική πολιτική αποτελεί ένα ζωτικό τοµέα δραστηριότητας της κυβέρνησης, 

καθότι η Κύπρος είναι υποχρεωµένη να διαχειρισθεί δύο µείζονα εθνικά θέµατα: 

1. Τη λύση του Κυπριακού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε µία δύσκολη 

και συνάµα κρίσιµη περίοδο.  Μετά το 1990 η σταδιακή διαφοροποίηση των 

διεθνών δεδοµένων, µε αποκορύφωµα τη νέα τάξη πραγµάτων αλλά και οι 

ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής περιέπλεξαν 

ακόµη περισσότερο την κατάσταση και πολλαπλασίασαν τις υποχρεώσεις των 

διπλωµατικών µας υπηρεσιών· οι τελευταίες είναι υποχρεωµένες να 

αντιµετωπίσουν τον ολοένα και µεγαλύτερο κίνδυνο αναβάθµισης της οντότητας 

του ψευδοκράτους. 

2. Την πρακτική και γρήγορη ενσωµάτωση της Κύπρου στο νέο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον, αλλά και την ανάγκη η Κύπρος να αποτελέσει ένα δραστήριο και 

ενεργό µέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

 Με αυτά τα δεδοµένα, δε θα µπορούσε σε καµιά περίπτωση να θεωρηθεί 

ικανοποιητικός ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών, ένας 

προϋπολογισµός, ο οποίος καταλήγει να είναι µικρότερος από τους προϋπολογισµούς 

των ηµικρατικών οργανισµών. 

 Ως θετική κρίνεται η προσπάθεια ενίσχυσης της Μόνιµης Αντιπροσωπίας στις 

Βρυξέλλες, όµως την ίδια στιγµή εκφράζονται ανησυχίες για το υποβαθµισµένο επίπεδο 

στο οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται η διπλωµατική αντιπροσωπία στο Στρασβούργο, σ’ 

ένα χώρο όπου η αναµέτρηση µε την τουρκική διπλωµατία είναι συνεχής και 

καθηµερινή. 
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 Υπουργείο Υγείας 

 Λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση για τα µέτρα 

που θα πρέπει να ληφθούν για την απάµβλυνση των προβληµάτων στον τοµέα της 

υγείας, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ προσθέτει και υποστηρίζει τη µεταφορά µέρους της 

πρωτοβάθµιας περίθαλψης από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα, µε στόχο την 

αποσυµφόρηση των εξωτερικών ιατρείων, τον τερµατισµό της ταλαιπωρίας του κοινού 

και την αναβάθµιση των προσφερόµενων ιατρικών υπηρεσιών. 
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Γ. Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας (ΕΥΡΩ∆Η) για τον κρατικό 

προϋπολογισµό του 2005 

 Η Ευρωπαϊκή ∆ηµοκρατία θεωρεί ότι η έκθεση της επιτροπής απεικονίζει την 

οπτική γωνία και τις απόψεις της συµπολιτευόµενης πλειοψηφίας, οπωσδήποτε όµως 

θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητική την κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών και των 

δηµοσιονοµικών πραγµάτων.  Η εκτόξευση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στην 

περιοχή του 5% και 6% του ΑΕΠ κατά τα δύο τελευταία έτη, καθώς και η αύξηση του 

δηµόσιου χρέους σε ύψος πέραν των £5,5 δισ., θέτουν πλέον σε κίνδυνο την οµαλή 

εξέλιξη της οικονοµίας, αλλά και τον εκσυγχρονισµό που λογικά θα αναµενόταν µετά την 

ένταξη στην ΕΕ. 

 Για την κατάσταση αυτή ευθύνη φέρουν τόσο η σηµερινή όσο και η προηγούµενη 

κυβέρνηση.  Ιδιαίτερη ευθύνη φέρουν και οι πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες από το βήµα 

της Βουλής καλούσαν την κυβέρνηση «να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη» του κράτους, 

θεωρώντας ότι η κυβέρνηση «απέκρυπτε» πόρους και έσοδα.  Ενώ στην 

πραγµατικότητα, τόσο η τότε κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση της Αριστεράς 

απέκρυπταν, για διαφορετικούς λόγους η καθεµιά, την επικίνδυνη διόγκωση των 

ελλειµµάτων.  Τα ελλείµµατα, ύψους 4,6%, 6,4% και 5,2% των ετών 2002, 2003 και 

2004 δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια άσκησης πολιτικής.  Η περισυλλογή και η 

λιτότητα εµφανίζονται ως µονόδροµος.  Εποµένως, ο φετινός προϋπολογισµός είναι 

ένας προϋπολογισµός συντήρησης και «επιδιόρθωσης».   

 Σκοπεύοντας στον άµεσο περιορισµό του ελλείµµατος του 2005 σε 2,9% (που θα 

ήταν, χωρίς τα έκτακτα µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, 5,8%) που είναι και η 

δέσµευση, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σύγκλισης, ο φετινός προϋπολογισµός 

διαψεύδει τόσο το πρόγραµµα και τις διακηρύξεις της κυβέρνησης όσο κυρίως τις 

ελπίδες και προσδοκίες ότι η Κύπρος θα έµπαινε σε τροχιά πραγµατικής σύγκλισης 
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προς τις κεντρικές ευρωπαϊκές οικονοµίες. 

 Ενώπιον της «εµβαθωµατικής» αυτής πολιτικής, η οποία κατέστη υποχρεωτική 

εξαιτίας του συναγωνισµού σε όρους σπάταλης πλειοδοσίας ανάµεσα στην 

προηγούµενη κυβέρνηση και σε µερίδα της τότε αντιπολίτευσης, η ΕΥΡΩ∆Η 

υπενθυµίζει τη δυνατότητα µιας πιο ψύχραιµης και τεκµηριωµένης οικονοµικής 

πολιτικής, που θα µας αποµάκρυνε από τη λογική των άκρων. 

 ∆υστυχώς, η σηµερινή όσο και η προηγούµενη κυβέρνηση φαίνεται να 

αποτυγχάνουν, διότι προφανώς δεν αναδεικνύουν µια σύγχρονη δηµοσιονοµική 

πολιτική που να οδηγεί την οικονοµία σε νέα αναπτυξιακή πορεία και σε πραγµατική 

σύγκλιση µε τις πλέον ανεπτυγµένες των οικονοµιών της ΕΕ.  Οι προσπάθειες και οι 

επιβαρύνσεις που υπέστησαν οι πολίτες τα τελευταία χρόνια κινδυνεύουν να πάνε 

χαµένες. 

 Η ΕΥΡΩ∆Η επιµένει ότι, παρά τα, ταµειακής λογικής, µέτρα λιτότητας και 

εξοικονοµήσεων, τα δηµόσια οικονοµικά δεν πρόκειται να ορθοποδήσουν, παρά µόνο 

όταν αποφασιστούν και δοµικές µεταρρυθµίσεις στην όλη λειτουργία του κράτους.  

Εξάλλου, είναι αυτονόητο ότι η πραγµατική λύση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων θα 

προκύψει µόνο µέσα από µια αναπτυξιακή πορεία.  Ο σηµερινός ρυθµός µεγέθυνσης 

της οικονοµίας δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.  Είναι µάλιστα σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα που 

ελέγχεται περισσότερο η σηµερινή κυβέρνηση.  ∆ιότι, µε εσωτερικές αποφάσεις και 

διαφωνίες, δυστοκία στη λήψη ή την εφαρµογή αποφάσεων και γενικότερο 

συντηρητισµό, δεν κατόρθωσε να αναδείξει µια νέα αναπτυξιακή στρατηγική.  ∆εν 

κατορθώνει να συµβάλει στην κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου, την ώρα 

που σηµειώνεται κορεσµός του προηγούµενου κύκλου και κόπωση της οικονοµίας. 

 Η ΕΥΡΩ∆Η θεωρεί επίσης αδικαιολόγητα συνολική παράλειψη, το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισµός του κράτους δεν καταρτίζεται µε σύγχρονες µεθόδους, σε όρους µιας 
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λογικής «κόστους-ωφελιµότητας» των διάφορων δαπανών.  Μια τέτοια σύγχρονη 

µεθοδολογία δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού θα επέτρεπε την ανάδειξη των 

πραγµατικών πολιτικών προτεραιοτήτων και θα βελτιστοποιούσε τις στενές δυνατότητες 

εκταµίευσης κονδυλίων από το κράτος.  Η απουσία ενός τέτοιου σχεδιασµού 

αναδεικνύει ως κανόνα την τάση υπέρβασης των προϋπολογιζόµενων εξαιτίας 

πολιτικών πιέσεων και το «τυχαίο» ως κριτήριο επιλογής. 

 Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη περίπτωση αναγκών χρηµατοδότησης της 

(ούτως ή άλλως απούσας) ενεργειακής πολιτικής.  Ο Υπουργός Οικονοµικών δήλωνε 

στη Βουλή ότι δεν υπήρχε διαθέσιµο κονδύλι για τη χρηµατοδότηση της θέρµανσης των 

νοικοκυριών, πράγµα που παρέπεµπε στο ότι ουδεµία πρόνοια είχε γίνει στον 

προϋπολογισµό του 2004 για αυτό το τόσο συγκεκριµένο και σηµαντικό θέµα.  Και ότι 

ακόµη ουδέποτε κρίνονται οι διάφορες πιθανές χρήσεις των περιορισµένων κονδυλίων 

αναλόγως της κοινωνικής ωφελιµότητας, της σκοπιµότητας ή της συγκριτικής 

προτεραιότητάς τους.  ∆υστυχώς, ούτε ο προϋπολογισµός του 2005 καταρτίσθηκε µε 

αυτό τον τρόπο. 

 Η ΕΥΡΩ∆Η αναγνωρίζει την άµεση και ανώτερη προτεραιότητα να τηρήσει η χώρα 

τις δεσµεύσεις που ανέλαβε µε το Πρόγραµµα Σύγκλισης και, κυρίως, να 

εξισορροπηθούν τα µεγάλα ελλείµµατα.  Αναµένοντας να διαπιστώσει κατά πόσο οι 

πολιτικές δυνάµεις της συµπολίτευσης θα στηρίξουν οι ίδιες τα διάφορα µέτρα του 

Προγράµµατος Σύγκλισης, θα τοποθετηθεί έναντι του προτεινόµενου προϋπολογισµού, 

τόσο για την ανάγκη επιµέρους αλλαγών όσο και γενικά, κατά τη συζήτηση και ψήφιση 

στην ολοµέλεια του σώµατος.  Ωστόσο, γενική θέση είναι ότι οι πανικόβλητες 

περικοπές, τις οποίες οδηγήθηκε τώρα να εγκρίνει και η Αριστερά, δεν αποτελούν τη 

δηµοσιονοµική πολιτική που είχε ανάγκη η Κύπρος κατά τα πρώτα ευρωπαϊκά χρόνια. 

 Αναµένοντας ένα εποικοδοµητικό και ενηµερωµένο πολιτικό διάλογο για τη χάραξη 



 

 108

µιας πραγµατικά σύγχρονης δηµοσιονοµικής πολιτικής, στη βάση ορθολογικών 

κριτηρίων που θα αναδεικνύουν τις πραγµατικές αναπτυξιακές κατευθύνσεις, αλλά και 

προτεραιότητες κοινωνικής πολιτικής, η ΕΥΡΩ∆Η υπογραµµίζει την αποτυχία τόσο της 

προηγούµενης όσο και της σηµερινής κυβέρνησης σε αυτό τον τοµέα. 

 Η ΕΥΡΩ∆Η θα στηρίξει τις προσπάθειες του Υπουργού Οικονοµικών στα πλαίσια 

της τήρησης των δεσµεύσεων του Προγράµµατος Σύγκλισης, διότι θεωρεί ως απόλυτη 

προτεραιότητα, που υπερβαίνει σαφώς τη στενή οικονοµική λογική, τη συµµετοχή της 

Κύπρου στην Ευρωζώνη.  Κριτήριο αυτών των επιλογών για το κόµµα της ΕΥΡΩ∆Η θα 

είναι και η πολιτική διάθεση της σηµερινής κυβέρνησης να προχωρήσει επιτέλους προς 

την κατεύθυνση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.312.2004  

 
Παρόντες βουλευτές κατά τις πραγµατοποιηθείσες συνεδριάσεις  

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού  

για τη µελέτη του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2005∗ 

 

 
Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
1η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Υπουργός Οικονοµικών 
• Υπουργείο Οικονοµικών 
• Γραφείο Προγραµµατισµού 
• Γενικό Λογιστήριο 
 
 Υπουργός Οικονοµικών:   
 Μάκης Κεραυνός  
 
 (Οικονοµική Κατάσταση και 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική)  

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας  
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Κώστας Παπακώστας 
Ιωνάς Νικολάου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Ανδρούλα Βασιλείου  
Γιώργος Περδίκης  
Ντίνος Μιχαηλίδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

∗  Οι παρόντες καταγράφονται µε βάση της σύνθεση της επιτροπής στη δοσµένη ηµεροµηνία.    
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
2η συνεδρία:  Πέµπτη, 14 Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων:  Χρίστος Ταλιαδώρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
Θάσος Μιχαηλίδης   
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  
Ανδρούλα Βασιλείου 
Γιώργος Περδίκης 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
3η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
 Υπουργός Εσωτερικών: 
 Ανδρέας Χρίστου 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Κώστας Παπακώστας 
Ανδρέας Παπαπολυβίου 
Σοφοκλής Φυττής 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
4η συνεδρία:  Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 
 
 
 
 
 
  

 

 
• Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού 
 

Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας 
και Τουρισµού:  
Γιώργος Λιλλήκας 
 
 
 
 
 

  
 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Μη µέλη της επιτροπής: 
Χρίστος Μαυροκορδάτος 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
Γιώργος Περδίκης 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
5η συνεδρία:  Πέµπτη, 21η Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 
 

 
• Υπουργείο Υγείας 
 
 Υπουργός Υγείας:   
 Κωνσταντίνα Ακκελίδου  

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας   
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάρης 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Μη µέλη της επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Κυριάκος Τυρίµος 
Στέλλα Μισιαούλη ∆ηµητρίου 
Ελένη Θεοχάρους 
Αντώνης Καράς 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Αθηνά Κυριακίδου 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
6η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ.  
 

 
• Νοµική Υπηρεσία   
 

Γενικός Εισαγγελέας της 
∆ηµοκρατίας: 

 Σόλων Νικήτας 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα  
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Αριστοφάνης Γεωργίου  
Ιωνάς Νικολάου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Γιώργος Περδίκης 
 

 
11.00 π.µ. 

 
• Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισµού 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισµού:   

 Χριστόδουλος Τσέλεπος 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
 

 
12.00 π.µ. 

 
• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Έφορος Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου: 

 Λάκης ∆ηµητρίου 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης  
Μαρία Κυριακού  
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
7η συνεδρία:  Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2004 
 
 
 9.30 π.µ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 
 

Επίτροπος ∆ιοικήσεως: 
Ηλιάνα Νικολάου  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας    
Σωτηρούλα Χαραλάµπους
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου  
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Θωµά   
Ιωνάς Νικολάου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
 

 
11.00 π.µ. 

 
• Ελεγκτική Υπηρεσία  
 

Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας: 
 Χρυστάλλα Γιωρκάτζη  

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Σωτηρούλα Χαραλάµπους
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Πουργουρίδης  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
 

 
12.00 π.µ. 
 

 
• Βουλή των Αντιπροσώπων 

 
 Γενικός ∆ιευθυντής:   
 Κωστάκης Χριστοφόρου 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Πουργουρίδης  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
8η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 1η Νοεµβρίου 2004 
 
 
 9.30 π.µ. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος 
 
 Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος: 
 Τίµης Ευθυµίου  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος
Ζαχαρίας Κουλίας    
Γιάννος Λαµάρης 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ελένη Μαύρου  
Χρίστος Μαυροκορδάτος 
Στέλλα Μισιαούλη-∆ηµητρίου 
Γεώργιος Τάσου 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
Ανδρούλα Βασιλείου 
Γιώργος Περδίκης 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
9η συνεδρία:  Τρίτη, 2 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 
 

 
• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισµού: 
Πεύκιος Γεωργιάδης 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Γιάννος Λαµάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα  
Πρόδροµος Προδρόµου 
Μαρία Κυριακού 
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Θάσος Μιχαηλίδης 
Νίκος Τορναρίτης 
Ιωνάς Νικολάου 
Χριστόδουλος Ταραµουντάς 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ανδρούλα Βασιλείου 
Γιώργος Περδίκης 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
10η συνεδρία:  Τετάρτη, 3 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

 
Επίτροπος Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα:   
Γούλλα Φράγκου 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
 

 
10.30 π.µ. 
 
 

 
• Γραφείο Εφόρου Κρατικών 

Ενισχύσεων 
 

Έφορος Κρατικών Ενισχύσεων:   
Χρίστος Ανδρέου 

 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
 

 
11.30 π.µ. 

 
• Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών  
 

Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών:   

 Γιαννάκης Πογιατζής 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Πρόδροµος Προδρόµου  
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Χρήστος Πουργουρίδης  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
11η συνεδρία:  Πέµπτη, 4 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 

∆ηµοσίας Τάξεως 
 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως: 
∆ώρος Θεοδώρου 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Μαρία Κυριακού  
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Κώστας Παπακώστας  
Ιωνάς Νικολάου 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
Ανδρούλα Βασιλείου  
 

 
12.00 µ. 
 
 

 
• Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών 
 

Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 

 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Γιάννος Λαµάρης  
Μαρία Κυριακού  

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Θάσος Μιχαηλίδης  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
12η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 8 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο Εξωτερικών 

 
Υπουργός Εξωτερικών: 
Γιώργος Ιακώβου 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους  
Γιάννος Λαµάραλάµπους 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Ρίκκος Ερωτοκρίτου  
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Σοφοκλής Φυττής 
Γιώργος Περδίκης  
 

 
10.30 π.µ. 
 
 

 
• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  

(∆ιαφώτιση): 
 
Κύπρος Χρυσοστοµίδης 

 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης  
Ρίκκος Ερωτοκρίτου  
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σοφοκλής Φυττής 
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
13η συνεδρία:  Τρίτη, 9 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων  
 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 
Χάρης Θράσου  
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης   
Ντίνος Χατζηνικόλα    
Μαρία Κυριακού  
Γιώργος Βαρνάβα 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Κυριάκος Τυρίµος  
Θάσος Μιχαηλίδης  
Γιώργος Χατζηγεωργίου  
Ανδρέας Παπαπολυβίου  
Γεώργιος Γεωργίου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Νίκος Πιττοκοπίτης 
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
14η συνεδρία:  Πέµπτη, 11 Νοεµβρίου 2004 
 
 
11.00 π.µ. 

 
• ∆ικαστική Υπηρεσία  

 
Αρχιπρωτοκολλητής Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου: 
Χρίστος Αρτεµίδης  
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιάννος Λαµάρης   

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
Αριστοφάνης Γεωργίου  
Γιαννάκης Θωµά   
Άγις Αγαπίου  
Ιωνάς Νικολάου  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Ανδρέας Αγγελίδης  
Ανδρούλα Βασιλείου  
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Ηµεροµηνία  

και ώρα συζήτησης 
 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία 

 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
15η συνεδρία:  ∆ευτέρα, 15 Νοεµβρίου 2004 
 
 
9.30 π.µ. 

 
• ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας: 

Χριστόδουλος Χριστοδούλου  
 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης  
Ντίνος Χατζηνικόλα  
Ιωνάς Νικολάου  
Μαρία Κιριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Πρόδροµος Προδρόµου 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Γιώργος Περδίκης  
 

 
11.00 π.µ. 
 
 

 
• Υπουργείο Άµυνας  

 
Υπουργός Άµυνας: 
Κυριάκος Μαυρονικόλας 
 

 
 
 

 
Μέλη της Επιτροπής: 
Άριστος Χρυσοστόµου, πρόεδρος 
Ζαχαρίας Κουλίας  
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Ιωνάς Νικολάου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της Επιτροπής: 
Τάκης Χατζηγεωργίου  
∆ώρος Χριστοδουλίδης 
Στέλλα Μισιαούλη ∆ηµητρίου  
Κώστας Κωνσταντίνου 
Γιαννάκης Οµήρου 
Γιώργος Περδίκης 
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