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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού για 

το νοµοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισµού Νόµος του 2007» 

Μέλη της Επιτροπής:            

 Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Αβέρωφ Νεοφύτου  

 Νικόλας Παπαδόπουλος    Λευτέρης Χριστοφόρου 

   Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού 

 Σωτηρούλα Χαραλάµπους Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Γιάννος Λαµάρης Νίκος Κουτσού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισµός για το οικονοµικό έτος 2007, κατατέθηκε στη Βουλή, 

µε βάση το Άρθρο 81 του Συντάγµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, στην πρώτη 

συνεδρία της ολοµέλειας του σώµατος της παρούσας συνόδου, στις 12 Οκτωβρίου 

2006.  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, ενώπιον της 

οποίας ο εν λόγω προϋπολογισµός παραπέµφθηκε, άρχισε τη µελέτη του στις 16 

Οκτωβρίου 2006 και ολοκλήρωσε τη συζήτησή του στις 23 Νοεµβρίου 2006, 

πραγµατοποιώντας συνολικά δεκατέσσερις συνεδρίες.  Η συζήτηση άρχισε µε την 

παρουσίαση της κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής και δηµοσιονοµικής 

κατάστασης από τον Υπουργό Οικονοµικών και συνεχίστηκε µε την παρουσία 

όλων των υπουργών και όλων των ανεξάρτητων αξιωµατούχων, οι οποίοι 

παρουσίασαν τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπουργείων και/ή 

υπηρεσιών τους και ανέπτυξαν την πολιτική και τους στόχους τους για το 

οικονοµικό έτος 2007.  Η επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να ακούσει το ∆ιοικητή 



της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Χριστόδουλο Χριστοδούλου, ο οποίος, 

κατά πάγια πρακτική, µε την ευκαιρία της συζήτησης του κρατικού 

προϋπολογισµού, αναλύει ενώπιον της επιτροπής τις θέσεις και εκτιµήσεις του για 

την οικονοµική κατάσταση, όπως και για άλλα ειδικότερα ζητήµατα που άπτονται 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής.  

Σε δύο συνεδρίες, που πραγµατοποιήθηκαν στις 11 και 14 ∆εκεµβρίου 2006, η 

επιτροπή συζήτησε και ενέκρινε το προσχέδιο της παρούσας έκθεσης, καθώς και 

αριθµό τροποποιήσεων1 στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, τις οποίες το 

Υπουργείο Οικονοµικών κατέθεσε γραπτώς στην επιτροπή µετά τη λήξη της 

κυρίως συζήτησης, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στο κεφάλαιο 3 της παρούσας 

έκθεσης.   

Μετά τη λήξη της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονοµικών κ. 

Μιχάλης Σαρρής στις 14 ∆εκεµβρίου 2006 ανέλυσε ενώπιον της ολοµέλειας του 

σώµατος την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης, όπως και τη γενικότερη 

δηµοσιονοµική κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες και τους στόχους της 

κυβέρνησης για το έτος 2007, όπως διαγράφονται µέσα από τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό. 

2. ∆ιαδικαστικά και άλλα συναφή ζητήµατα 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, υπό τη νέα της 

σύνθεση µετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2006, προγραµµατίζοντας τη 

συζήτηση του προϋπολογισµού, έθεσε, όπως και οι προηγούµενες επιτροπές ως 

στόχο, την ολοκλήρωση των εργασιών της, όπως και την έγκαιρη, πριν από τη 

λήξη του τρέχοντος έτους, υποβολή της έκθεσής της προς την ολοµέλεια του 
                                            

1  Κατατέθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) τροποποιήσεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό. 
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σώµατος, ώστε να καταστεί δυνατή η συζήτηση και έγκριση του κρατικού 

προϋπολογισµού για το έτος 2007, πριν από το τέλος του τρέχοντος οικονοµικού 

έτους2.  Η επιτροπή ανταποκρίθηκε µε τον τρόπο αυτό προς σχετική παράκληση 

της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία είχε διαβιβαστεί στον Πρόεδρο του Σώµατος, 

από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Χάρη Θράσου εκ µέρους του 

Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, κατά την 

κατάθεση του προϋπολογισµού στη Βουλή.  Η έγκαιρη ψήφιση του κρατικού 

προϋπολογισµού σε νόµο, θα καταστήσει δυνατή την έναρξη της υλοποίησης της 

κυβερνητικής πολιτικής για το έτος 2007 αµέσως και χωρίς οποιεσδήποτε 

καθυστερήσεις.  Όπως είναι γνωστό, η µη έγκαιρη έγκριση και ψήφιση του 

προϋπολογισµού σε νόµο, συνταγµατικά υπαγορεύει την ανάγκη έγκρισης από τη 

Βουλή δωδεκατηµορίων, γεγονός που υποσκάπτει το βαθµό υλοποίησης της 

κυβερνητικής πολιτικής σε σηµαντικό βαθµό, αφού µέχρι την έγκριση του ετήσιου 

κρατικού προϋπολογισµού από τη Βουλή, η κυβέρνηση δε δύναται παρά να 

ανταποκριθεί µόνο προς συµβατικές υποχρεώσεις του προηγούµενου έτους, 

όπως και να διενεργήσει δαπάνες µόνο για το µισθολόγιο των δηµοσίων 

υπαλλήλων.   

Όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, το πρόγραµµα των συνεδριών της επιτροπής 

καταρτίστηκε σε συνεργασία µε τους υπουργούς και τους ανεξάρτητους κρατικούς 

αξιωµατούχους, εκ µέρους δε της επιτροπής η πρόθεση ήταν εξ’ αρχής η τήρησή 

του µε απόλυτη συνέπεια, παρά το γεγονός ότι τούτο τελικά δεν έγινε κατορθωτό 

για λόγους που δεν οφείλονταν στην ίδια.  Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 

λήφθηκαν υπόψη συγκεκριµένα κωλύµατα εκ µέρους κάποιων υπουργών, λόγω 

                                            

2  Η συζήτηση ενώπιον της Ολοµέλειας του Σώµατος ορίσθηκε για τις 19, 20 και 21 ∆εκεµβρίου 2006. 
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των οποίων έγιναν διαφοροποιήσεις στο πρόγραµµα συνεδριών µε ανάλογες 

επιπτώσεις επί του αρχικού προγραµµατισµού.  Επιπλέον, σε κάποιες 

περιπτώσεις η επιτροπή ήταν αναγκασµένη να παρεµβάλει στο πρόγραµµα των 

εργασιών της για τον κρατικό προϋπολογισµό και τη συζήτηση άλλων επειγόντων 

και ιδιαίτερης σηµασίας νοµοσχεδίων, τα οποία υποβλήθηκαν από την εκτελεστική 

εξουσία, όπως ήταν για παράδειγµα, το έκτακτο πακέτο µέτρων κοινωνικής 

συνοχής και η αναθεώρηση του συστήµατος φορολόγησης µηχανοκινήτων 

οχηµάτων.  Η επιτροπή ήταν επίσης αναγκασµένη να επιληφθεί και πολλών 

άλλων θεµάτων αρµοδιότητάς της και µέσα στα πλαίσια αυτά πραγµατοποίησε 

δέκα (10) επιπρόσθετες συνεδρίες, παρεµβάλλοντάς τις στο πρόγραµµά 

συζήτησης του προϋπολογισµού, όπως και αριθµό συναντήσεων µε ευρωπαίους 

αξιωµατούχους και κλιµάκια, οι οποίες δεν ήταν δυνατό να µετατεθούν σε 

µεταγενέστερο χρόνο.  Σηµειώνεται συναφώς ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις στον 

αρχικό προγραµµατισµό, οι οποίες βέβαια έγιναν για λόγους που οφείλονταν 

στους ίδιους τους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, έγιναν µόνο αφότου η επιτροπή 

πείσθηκε ότι υπήρχαν ανυπέρβλητα και πολύ δικαιολογηµένα κωλύµατα εκ 

µέρους συγκεκριµένων υπουργών να προσέλθουν στις προκαθορισθείσες αρχικά 

ηµεροµηνίες. 

Η κτηθείσα πείρα καταδεικνύει ότι την επιτροπή, θα πρέπει να απασχολήσει στο 

διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι τη συζήτηση του επόµενου κρατικού 

προϋπολογισµού, το διαδικαστικό µέρος που αφορά τόσο τον προγραµµατισµό 

των συνεδριών όσο και τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων.  Όλες οι 

επιµέρους διαδικαστικές παρατηρήσεις, οι οποίες προέκυψαν από τη συζήτηση 

του φετινού προϋπολογισµού αναφορικά µε τη διαδικασία συζήτησης και τον όλο 

προγραµµατισµό, θα πρέπει να συζητηθούν σε ειδική συνεδρία της επιτροπής, µε 
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στόχο την εξεύρεση της πλέον πρόσφορης και στη βάση κοινής συναίνεσης, 

διαδικασίας. 

Το τελικό πρόγραµµα των συνεδριών της επιτροπής για τη συζήτηση του κρατικού 

προϋπολογισµού για το 2007 είχε ως ακολούθως: 

•  ∆ευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2006    - Υπουργός  Οικονοµικών 

(Οικονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική κατάσταση ) 

- Υπουργείο Οικονοµικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γραφείο Προγραµµατισµού 

•  Πέµπτη, 19 Οκτωβρίου 2006 - Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

•  ∆ευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2006 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Υπουργείο Υγείας 

•  Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2006 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων      

•  Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου 2006 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

- Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

•  ∆ευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2006       - Υπουργείο Άµυνας 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

•  Τετάρτη, 1 Νοεµβρίου 2006 - Νοµική Υπηρεσία 

- Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων  

•  ∆ευτέρα, 6 Νοεµβρίου 2006         - Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

•  Τετάρτη, 8 Νοεµβρίου 2006 - Ελεγκτική Υπηρεσία  

- ∆ικαστική Υπηρεσία  

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

•  ∆ευτέρα, 13 Νοεµβρίου 2006 - Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και                      
Περιβάλλοντος  

•  Τετάρτη, 15 Νοεµβρίου 2006 - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης  Συνεργατικών 
Εταιρειών 

•  Πέµπτη, 16 Νοεµβρίου 2006        - Υπουργείο Εσωτερικών 

•  ∆ευτέρα, 20 Νοεµβρίου 2006 - Γραφείο Επιτρόπου Νοµοθεσίας 

- ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

(Εκτιµήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για 
την οικονοµική πολιτική και δηµοσιονοµική 
κατάσταση)) 

- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 
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•  Πέµπτη 23 Νοεµβρίου 2006 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

- Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως 

Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά η επιτροπή εξέτασε επίσης τους 

προϋπολογισµούς της  Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και του Γραφείου 

Επιτρόπου Νοµοθεσίας, του µεν πρώτου γιατί µόλις πρόσφατα έχει τεθεί σε 

πλήρη λειτουργία η Αρχή αυτή, του δε δεύτερου γιατί µόλις πρόσφατα το εν λόγω 

Γραφείο ανεξαρτητοποιήθηκε πλήρως όσον αφορά την οικονοµική του διαχείριση 

από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.   

Η όλη συζήτηση στο επίπεδο της επιτροπής διεξήχθη µέσα σε πνεύµα 

εποικοδοµητικό και συναινετικό.  Όλες οι πλευρές που εκπροσωπούνται στην 

επιτροπή είχαν την ευκαιρία, µέσα από την προκαθορισθείσα διαδικασία 

συζήτησης, να εκφράσουν τις θέσεις τους, να υποβάλουν προς τους 

εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας και προς τους άλλους αξιωµατούχους 

ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις, όπως και προφορικά και γραπτά 

στοιχεία.  Για όλες τις συζητήσεις τηρήθηκαν, κατά πάγια πρακτική, πλήρη 

στενογραφηµένα πρακτικά, τα οποία αποδίδουν µε ακρίβεια τα λεχθέντα.  Τα 

τηρηθέντα πρακτικά αποστενογραφήθηκαν και µαζί µε όλο το έγγραφο που 

κατατέθηκε, διανεµήθηκαν σε όλους τους βουλευτές.   

Σηµειώνεται ότι το ποσοστό προσέλευσης στις συζητήσεις τόσο βουλευτών µελών 

όσο και µη µελών της επιτροπής κρίνεται ικανοποιητικό, ιδιαίτερα αν ληφθούν 

υπόψη οι άλλες πολλαπλές κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις κάθε βουλευτή.  Οι 

παρουσίες των βουλευτών στις συζητήσεις, οι οποίες εµφαίνονται στο 

επισυνηµµένο Παράρτηµα ΙΙ, τηρήθηκαν από τη γραµµατεία σε ειδικό 

παρουσιολόγιο καθ’ όλη την περίοδο συζήτησης του προϋπολογισµού, το οποίο η 

πρόεδρος της επιτροπής προσυπέγραψε για κάθε συνεδρία ξεχωριστά, σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. 

Όλοι οι βουλευτές, µέλη και µη µέλη της επιτροπής, είχαν επίσης το δικαίωµα, µε 

βάση επί µέρους διαδικασία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, να υποβάλουν 

γραπτές ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων που αφορούν επί µέρους 

προϋπολογισµούς υπουργείων ή άλλων υπηρεσιών.  Οι υποβληθείσες ερωτήσεις 

διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Οικονοµικών, το οποίο ανέλαβε ως κεντρικό 

συντονιστικό όργανο τη διαβίβαση των ερωτήσεων στα αρµόδια υπουργεία και 

είχε την ευθύνη της συλλογής και αποστολής των γραπτών απαντήσεων στη 

Βουλή µέσα στα τεθέντα από την επιτροπή χρονοδιαγράµµατα. 

Περαιτέρω, µε βάση επί τούτω ληφθείσα, στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, 

απόφαση, διαβιβάστηκαν σε όλα τα υπουργεία και υπηρεσίες που παρουσίασαν 

τους προϋπολογισµούς τους ενώπιον της επιτροπής, τα τηρηθέντα και 

αποστενογραφηθέντα πρακτικά των συζητήσεων.  Ταυτόχρονα διαβιβάστηκε η 

παράκληση για γραπτές απαντήσεις στα ερωτήµατα που είχαν τεθεί κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων και τα οποία δεν κατέστη δυνατό να απαντηθούν λόγω 

ανεπάρκειας χρόνου.   

Όλοι οι υπουργοί και όλοι οι αξιωµατούχοι κατέθεσαν πριν από τις καθορισθείσες 

συνεδρίες γραπτά σηµειώµατα και/ή οµιλίες, αναλύοντας τους προϋπολογισµούς 

τους, όπως και τα οργανογράµµατα των υπηρεσιών τους, τα οποία κατ’ απαίτηση 

της επιτροπής περιλάµβαναν επίσης τον αριθµό των µόνιµων ή/και έκτακτων 

υπηρετούντων υπαλλήλων τους.  Η εκ των προτέρων κατάθεση γραπτών οµιλιών 

αποτελεί επιταγή της επιτροπής, αλλά και πάγια πρακτική των τελευταίων ετών και 

έχει υποβοηθήσει τα µέλη της επιτροπής, όπως και το σύνολο των υπόλοιπων 

βουλευτών, να έχουν προσέλθει κατάλληλα προετοιµασµένοι στις συζητήσεις 
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ενώπιον της επιτροπής.   

Η µορφή των κατατεθεισών οµιλιών παρατηρείται ότι έχει βελτιωθεί από της 

καθιερώσεως της πρακτικής αυτής µέχρι σήµερα και ότι, εκτός από το 

διακηρυκτικό µέρος αυτών αναφορικά µε τους στόχους και την ανάλυση της 

πολιτικής εκάστου υπουργείου και/ή υπηρεσίας, αναλύονται επίσης σε 

ικανοποιητικό βαθµό οι προϋπολογισθείσες δαπάνες και παρατίθενται 

ποσοστιαίες αυξήσεις και άλλα συγκριτικά στοιχεία.  Παρά ταύτα, κρίνεται ότι 

υφίστανται ακόµη περιθώρια βελτίωσης του περιεχοµένου των γραπτών οµιλιών 

όσον αφορά τα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να παρατίθενται σε σχέση πάντα 

µε τα δεδοµένα των προηγούµενων ετών, όπως και για τον πραγµατικό βαθµό 

υλοποίησης δαπανών για κάθε έτος, µε στόχο να καθίσταται ξεκάθαρη η εικόνα 

των επί µέρους προϋπολογισµών· η επιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωµά της να 

ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία την ακριβή εικόνα των γραπτών 

σηµειωµάτων που επιθυµεί να έχει ενώπιόν της από τούδε και εις το εξής. 

 Πέραν των ειδικών διαδικαστικών ζητηµάτων, σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι 

υφίστανται περιθώρια βελτίωσης της µελέτης του κρατικού προϋπολογισµού για 

σκοπούς µεγαλύτερης εµβάθυνσης, µε την ανάλογη ενίσχυση του προσωπικού 

που στελεχώνει τη γραµµατεία της επιτροπής, το οποίο αυτή τη στιγµή 

περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.   

 Επισηµαίνεται συναφώς η ανάγκη  λεπτοµερέστερης ανάλυσης των επιµέρους 

προϋπολογισµών όπως και του βαθµού υλοποίησης, µε την εκ των προτέρων 

εξασφάλιση πρόσθετων στοιχείων.  Κρίνεται επίσης σκόπιµο όπως µε βάση τα νέα 

δεδοµένα που διαµορφώθηκαν υπό το φως των υποχρεώσεων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως είναι προώθηση των 
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στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, καθιερωθεί η, από καιρού εις καιρόν 

ενηµέρωση της επιτροπής για τους τρόπους προώθησης των στόχων αυτών.  

Συναφώς θα ζητηθεί επίσης από τους υπουργούς να καταθέτουν στα πλαίσια των 

γραπτών τους σηµειωµάτων κατάλογο µε τα κονδύλια που διατίθενται για 

σκοπούς προώθησης των στόχων ανταγωνιστικότητας του Συµβουλίου της 

Λισσαβόνας, ώστε η επιτροπή να µπορεί να έχει ενώπιόν της συγκεντρωµένα τα 

σχετικά κονδύλια όπως και τους βαθµούς υλοποίησής τους. 

Η επιτροπή, µε την ευκαιρία της παρούσας έκθεσης, εκφράζει την ευαρέσκειά της 

για το πνεύµα συνεργασίας που επεδείχθη απ’ όλους τους υπουργούς, όπως και 

τους ανεξάρτητους αξιωµατούχους, αλλά και εκ µέρους όλων των συνεργατών 

τους, καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων.  Είναι σαφές ότι επιδείχθηκε η δέουσα 

προθυµία και έγκαιρη ανταπόκριση προς όλες τις αποφάσεις της επιτροπής, η δε 

συνδροµή των κυβερνητικών αρµοδίων, ιδιαίτερα της ∆ιεύθυνσης 

Προϋπολογισµού και του Γραφείου Προγραµµατισµού, τόσο προς την επιτροπή 

όσο και προς τους υπηρεσιακούς της, ήταν, όπως πάντα, ιδιαίτερα πολύτιµη.   

Τέλος εκφράζονται ευχαριστίες προς τους υπηρεσιακούς της Βουλής, οι οποίοι 

όλοι ανεξαίρετα, µε το µερίδιο εργασίας τους, παρά τα πολλαπλά τους καθήκοντα, 

µε ζήλο και πνεύµα συλλογικότητας, συνέβαλαν και πάλι στην έγκαιρη 

ολοκλήρωση της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού για το 2007.  

Συναφώς σηµειώνεται ότι διεκπεραίωσαν ένα µεγάλο όγκο εργασίας για την 

τήρηση, αποστενογράφηση και επιµέλεια των πρακτικών των συζητήσεων, για την 

έγκαιρη διανοµή των γραπτών οµιλιών, όπως και όλου του έγγραφου υλικού που 

κατατέθηκε, για τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών λεπτοµερειών του 

προγράµµατος συζητήσεων, όπως και της σύγκλησης των συνεδριών, για την 
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αξιολόγηση των ζητηθέντων στοιχείων και των γραπτών απαντήσεων που 

κατατέθηκαν και για µια σειρά άλλων συναφών εργασιών.     

3. Στοιχεία και πληροφορίες

Η παρούσα έκθεση βασίζεται όσον αφορά το Μέρος Α΄ αυτής, στα στοιχεία που 

εξάγονται από τη µελέτη του κειµένου του κρατικού προϋπολογισµού (Τόµος Α΄), 

από τους αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες για τα διάφορα µεγέθη του 

προϋπολογισµού (2003-2007) που συνοδεύουν τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, 

από τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Οικονοµικών µε ειδικό 

σηµείωµα, ηµεροµηνίας 16 Οκτωβρίου 2006, στην πρώτη συνεδρία της 

επιτροπής, όπως και από το σηµείωµα «Οικονοµικές Εξελίξεις του 2006 και 

Προοπτικές για το 2007» (Υπουργείο Οικονοµικών και Γραφείο Προγραµµατισµού, Οκτώβριος 

2006). 

Για το Μέρος Β΄ αυτής, τα στοιχεία εξάγονται από τα κείµενα του προϋπολογισµού 

όσον αφορά τα επιµέρους κεφάλαια αυτού, τα επεξηγηµατικά σηµειώµατα για τις 

τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες, αντίστοιχα, το αναπτυξιακό πρόγραµµα που 

συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισµό, τις γραπτές οµιλίες που 

κατατέθηκαν εκ µέρους των υπουργών και των άλλων αξιωµατούχων.  Λήφθηκαν 

επίσης υπόψη για τις παρατηρήσεις και σχόλια της επιτροπής, τα τηρηθέντα και 

αποστενογραφηθέντα πρακτικά των συζητήσεων στην επιτροπή, όπως και οι 

παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στις τρεις προηγούµενες εκθέσεις της 

επιτροπής για τους κρατικούς προϋπολογισµούς των ετών 2006, 2005 και 2004. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Μορφή προϋπολογισµού

Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2007 εξακολουθεί να προσλαµβάνει τη µορφή 

προϋπολογισµού δαπανών, στον οποίο τα έσοδα παρουσιάζονται σε ένα 

συγκεφαλαιωτικό πίνακα, ακολούθως δε γίνεται απλή περιγραφή τους κατά 

κεφάλαιο του προϋπολογισµού και πάλι σε συγκεντρωτικό πίνακα. 

Όπως είναι γνωστό, η παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισµού, υπό τη γνωστή 

του µορφή, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο Σύνταγµα και ειδικότερα στη διάταξη 

του άρθρου 167(4), η οποία προβλέπει ότι οι δαπάνες που δε χρεώνονται στο 

Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας, υποβάλλονται προς ψήφιση από τη Βουλή και 

αφού ψηφιστούν, συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του οικονοµικού 

έτους, στο οποίο αναφέρονται.  Συναφώς, µε βάση το άρθρο 165 του 

Συντάγµατος, προβλέπεται ότι κάθε έσοδο και κάθε χρηµατικό ποσό που 

συλλέγεται µε οποιοδήποτε τρόπο ή εισπράττεται από τη ∆ηµοκρατία, κατατίθεται 

στο Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας. 

Υπό το φως των πιο πάνω διατάξεων, κρίνεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι 

συνταγµατικά υποχρεωµένη να καταθέτει στη Βουλή προϋπολογισµό εσόδων και 

δαπανών, στον οποίο να εµφαίνεται µε λεπτοµέρεια η φορολογική πολιτική της 

κυβέρνησης όπως και ο καταµερισµός των εσόδων ανά κεφάλαιο του 

προϋπολογισµού, τα οποία ακολούθως να εγκρίνονται από τη Βουλή κατά τον ίδιο 

τρόπο, όπως και οι δαπάνες. 

Παρά ταύτα, η επιτροπή κρίνει σκόπιµο να ζητήσει από τον αρµόδιο υπουργό 

όπως στο στάδιο συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού προβαίνει σε 

ευρύτερη ενηµέρωση για την κατάσταση των κρατικών εσόδων και των τοµέων 
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επιµερισµού τους.  Καλείται συναφώς η κυβέρνηση να µελετήσει τρόπους 

ενηµέρωσης της Βουλής για το θέµα αυτό, στη βάση περιεκτικής γραπτής 

παρουσίασης της διαµόρφωσης του ύψους των κρατικών εσόδων κατά τη διάρκεια 

του προηγούµενου οικονοµικού έτους.  

 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές δηλώσεις, η κυβέρνηση προτίθεται 

να προχωρήσει σε εφαρµογή τριετούς µεσοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλαισίου, 

το οποίο τυγχάνει ήδη επεξεργασίας, µε καθορισµένους και συγκεκριµένους 

στόχους, όπως και µε ανώτατο όριο δαπανών επί τριετούς βάσεως, στη βάση των 

σύγχρονων δηµοσιονοµικών αντιλήψεων.  Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα 

φάση η επιτροπή δεν έτυχε λεπτοµερούς ενηµέρωσης για τις λεπτοµέρειες 

διασύνδεσης του υπό συζήτηση προϋπολογισµού µε το εν λόγω τριετές 

δηµοσιονοµικό πλαίσιο και ειδικότερα µε τα τεθέντα ανώτατα όρια δαπανών, ο 

κρατικός προϋπολογισµός για το 2007, σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, 

θεωρείται ο πρώτος κατά σειρά, στα πλαίσια του εν λόγω τριετούς πλαισίου.  Η 

επιτροπή καλεί συναφώς την κυβέρνηση να την ενηµερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα για την πορεία και τους τρόπους υλοποίησης του εν λόγω 

δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Αναφορικά µε άλλα ζητήµατα που άπτονται της µορφής και της δοµής του 

κρατικού προϋπολογισµού, σηµειώνεται και πάλι ότι διάφορα κονδύλια για τους 

ίδιους σκοπούς βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικά κεφάλαια-υπουργεία, ενώ 

ταυτόχρονα στα επεξηγηµατικά υποµνήµατα υπάρχουν πολλές παραποµπές που 

δηµιουργούν πολυπλοκότητα.  Το γεγονός αυτό δυσκολεύει τον κοινοβουλευτικό 

έλεγχο, καθότι δεν καθίσταται κατανοητή µε ευχέρεια, η δοµή του 

προϋπολογισµού.  Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ούτε στα επεξηγηµατικά 
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µνηµόνια για τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες συγκεντρωµένη αναλυτική 

κατάσταση κονδυλίων ανά υπουργείο αναφορικά µε ειδικούς σκοπούς π.χ. για την 

έρευνα, την καινοτοµία, τις κοινωνικές παροχές κ.ά.  Παρατηρείται επίσης σε 

κάποιες περιπτώσεις σύγχυση αναφορικά µε τη φύση συγκεκριµένων δαπανών, 

αν δηλαδή είναι πράγµατι αναπτυξιακές ή τακτικές λόγω της επαναλαµβανόµενης 

φύσης τους. 

Επισηµαίνεται πάντως η ανάγκη, της εκ των προτέρων, κατάθεσης στη Βουλή εκ 

µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών και του Γραφείου Προγραµµατισµού 

περισσότερων πληροφοριακών στοιχείων, όπως των ακολούθων: 

• συγκεφαλαιωτικού καταλόγου για τα συνεχιζόµενα αναπτυξιακά έργα, τα 

χρονοδιαγράµµατα και τις πραγµατικές δαπάνες ανά έτος, όπως και για τους 

λόγους των καθυστερήσεων, αν υπάρχουν· 

• συγκεφαλαιωτικού καταλόγου για νέα αναπτυξιακά έργα µε λεπτοµέρειες 

αναφορικά µε το συνολικό κόστος και την πρόβλεψη για κάθε έτος 

υλοποίησης· 

• συγκεφαλαιωτικού καταλόγου δεσµεύσεων κονδυλίων (τακτικές και αναπτυξιακές 

δαπάνες) και αναφορά στους λόγους δέσµευσης· 

• συγκεφαλαιωτικής κατάστασης βαθµού υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών 

ανά υπουργείο· 

• συγκεφαλαιωτικής κατάστασης συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ έργων 

και προγραµµάτων, βαθµού υλοποίησης και απορρόφησης κοινοτικών 

πόρων. 

Πέραν των πιο πάνω, εντοπίζεται η ανάγκη  να µελετηθούν και εξευρεθούν τρόποι 
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ενηµέρωσης της επιτροπής για το ακριβές διοικητικό κόστος των παρεχόµενων 

κρατικών υπηρεσιών σε συνάρτηση µε το βαθµό παραγωγικότητας για τα 

αντίστοιχα τµήµατα ώστε τα στοιχεία αυτά να συνυπολογίζονται κατά το δυνατό 

στην όλη συζήτηση.  

2. Βαθµός υλοποίησης προϋπολογισµού

 Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, συνεχίζεται η πολιτική διατήρησης 

υψηλών ποσοστών υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών µε στόχο να  

ξεπερασθεί το 80%.  Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο µέσος όρος ανέρχεται για 

την περίοδο 2003 - 2006 στο 75,3%3.                                                

 Η επιτροπή από µελέτη των επιµέρους κεφαλαίων του υπό συζήτηση 

προϋπολογισµού του 2007 όσο και των επί µέρους κεφαλαίων του 

προϋπολογισµού του 2006, διαπιστώνει ότι σειρά δεσµευµένων (+) προνοιών 

αναφορικά µε αναπτυξιακές δαπάνες του προϋπολογισµού του 2006, έχουν 

περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό χωρίς δεσµεύσεις. 

 Όπως είναι γνωστό οι δεσµεύσεις (+) συγκεκριµένων προνοιών του κρατικού 

προϋπολογισµού ειδικά της Κατηγορίας 3 - «Αναπτυξιακές ∆απάνες» υποδηλούν 

ότι δεν µπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη µέχρι να παρασχεθούν 

πλήρεις λεπτοµέρειες του συγκεκριµένου έργου ή σχεδίου για το οποίο έχει 

προβλεφθεί το σχετικό κονδύλι, στο Γραφείο Προγραµµατισµού και να δοθεί 

εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών [υπό µορφή εξουσιοδοτήσεως για διενέργεια 

δαπάνης (Ε.∆.∆)] . 

                                            

3 Προϋπολογισµός 2007 - Παρουσίαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Μιχάλης Σαρρής - Υπουργός 

Οικονοµικών) 16 Οκτωβρίου 2006, σελ. 21. 
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 Συναφώς η επιτροπή έχει ενώπιόν της δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών, µε 

βάση την οποία υλοποιείται η πολιτική περίληψης “ώριµων” έργων στους 

προϋπολογισµούς και η αποδέσµευση πιστώσεων από την αρχή του χρόνου. 

 Υπό το φως της πιο πάνω δήλωσης, η επιτροπή επισηµαίνει ότι συµφωνεί 

απόλυτα µε την πολιτική συµπερίληψης στους κρατικούς προϋπολογισµούς έργων 

για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούµενες προκαταρκτικές διαδικασίες και 

είναι έτοιµα προς υλοποίηση, παρατηρεί όµως αδυναµίες αναφορικά µε την 

προώθηση συγκεκριµένων έργων για τα οποία έχουν περιληφθεί πρόνοιες στους 

κρατικούς προϋπολογισµούς.  Συνεπώς καλεί την κυβέρνηση να εντοπίσει τους 

λόγους για τους οποίους παρουσιάζονται τέτοιες αδυναµίες και να προχωρήσει 

στην εξεύρεση τρόπων αποτελεσµατικής προώθησης της πολιτικής της στο θέµα 

αυτό. 

 Η επιτροπή, εν πάση περιπτώσει, δηλώνει ότι δε θεωρεί ορθή την εικονική 

συµπερίληψη συγκεκριµένων αναπτυξιακών έργων στους κρατικούς 

προϋπολογισµούς, για τα οποία υπάρχει σαφής και δεδηλωµένη ανάγκη 

υλοποίησής τους (π.χ. κτιριολογικό πρόγραµµα φυλακών), µε την εκ των προτέρων 

πρόθεση για µη προώθησή τους. 

 Η επιτροπή θεωρεί ότι οι κρατικοί προϋπολογισµοί πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, 

εφόσον καταρτίζονται στη βάση των προβλέψεων για τα αναµενόµενα έσοδα, 

συνεπώς οι δαπάνες που προνοούνται στους προϋπολογισµούς για αναπτυξιακά 

έργα θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί ανάλογα και στη βάση των οικονοµικών 

δυνατοτήτων του κράτους. 

 Από την έκθεση της επιτροπής για τον προϋπολογισµό του 2006, προκύπτει ότι η 

πρακτική δέσµευσης κονδυλίων είχε ακολουθηθεί κυρίως κατά τα δύο 
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προηγούµενα έτη·  στην όλη εικόνα θα πρέπει να συνυπολογισθεί επίσης ότι τα 

τελευταία χρόνια υιοθετούνται και διάφοροι άλλοι τρόποι χρηµατοδότησης 

αναπτυξιακών έργων, εκτός των πλαισίων του κρατικού προϋπολογισµού 

(στρατηγικοί επενδυτές, κατασκευή από τον ιδιωτικό τοµέα µε σύγχρονες µορφές χρηµατοδότησης, 

δανεισµός από ενδιαφερόµενους φορείς και καταβολή από την κυβέρνηση µόνο του 

τοκοχρεολυσίου, κ.ά.).  Εν πάση περιπτώσει, για σκοπούς παρουσίασης της 

πραγµατικής εικόνας του βαθµού υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών, η 

επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να κατατίθενται ενώπιόν της στοιχεία τέτοια που να 

καθιστούν ευχερή τη σύγκριση µε προηγούµενη έτη. 

 Η επιτροπή επιπροσθέτως των πιο πάνω τονίζει ότι από µελέτη των 

επεξηγηµατικών υποµνηµάτων για τις δαπάνες του προϋπολογισµού, 

διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επεξηγήσεις που παρατίθενται κάτω 

από ορισµένα άρθρα δεν είναι επαρκείς και δε διαφοροποιούνται µε βάση τα 

δεδοµένα του τρέχοντος έτους.  Το γεγονός αυτό παρακωλύει την εις βάθος 

µελέτη του προϋπολογισµού, συνεπακόλουθα δε το έργο της επιτροπής. 

 Τέλος, αναφορικά µε το συναφές θέµα του βαθµού απορρόφησης των κοινοτικών 

πόρων, η επιτροπή σηµειώνει τη δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών ενώπιόν 

της σύµφωνα µε την οποία, σταθερός και αµετάκλητος στόχος είναι η πλήρης, 

αποτελεσµατική και έγκαιρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.  Αυτό σηµαίνει, 

σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, 100% απορρόφηση µέσα στα δοθέντα 

χρονικά πλαίσια, δηλαδή µέχρι το τέλος του 2008.  Όπως σχετικά έχει κατατεθεί 

υλοποιούνται µετά από πολύ αυστηρές διαδικασίες και µε όρους πλήρους 

διαφάνειας περίπου ενενήντα (90) έργα µε συνολικό προϋπολογισµό που ξεπερνά 

τα 200 εκατοµ. ευρώ (περίπου £120 εκατοµ.).  Σε  αυτά συνυπολογίζονται και τα 

ιδιωτικά επενδυτικά έργα που χρηµατοδοτούνται από τα σχέδια κρατικών 
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ενισχύσεων (αγροτουρισµός, µεταποίηση στην ύπαιθρο και σχέδια για την αλιεία). 

 Ο αρµόδιος υπουργός επεξήγησε αρκούντως ικανοποιητικά ενώπιον της 

επιτροπής την πραγµατική κατάσταση αναφορικά µε το θέµα της απορρόφησης 

των κοινοτικών πόρων καταθέτοντας γραπτό σηµείωµα.  Οι δοθείσες λεπτοµέρειες 

και επεξηγήσεις θεωρούνται στην παρούσα φάση επαρκείς, σηµειώνεται δε 

ιδιαίτερα η δήλωση ότι για το τρέχον οικονοµικό έτος οι τεθέντες στόχοι 

απορρόφησης έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί. 

3. Τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισµού, οι οποίες κατατέθηκαν 

από το Υπουργείο Οικονοµικών 

 Μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή, το Υπουργείο 

Οικονοµικών κατέθεσε στη Βουλή αριθµό τροποποιήσεων στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό µε δύο επιστολές του, ηµεροµηνίας 20 και 27 Νοεµβρίου 2006.  

Με την πρώτη επιστολή του κατατέθηκαν οι υπ’ αριθµόν 1 έως 11 τροποποιήσεις 

και µε τη δεύτερη, οι τροποποιήσεις υπ’ αριθµόν 12 και 13.  Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που κατατέθηκαν, οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν ως αποτέλεσµα 

διάφορων αιτηµάτων που υποβλήθηκαν από διάφορα υπουργεία/υπηρεσίες 

ύστερα από την έγκριση του υπό συζήτηση προϋπολογισµού από το Υπουργικό 

Συµβούλιο.  Συναφώς το Υπουργικό Συµβούλιο σε δύο συνεδρίες του, στις 15 και 

22 Νοεµβρίου 2006, αντίστοιχα, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών να 

καταθέσει τις εν λόγω τροποποιήσεις στη Βουλή, µε σκοπό την ενσωµάτωσή τους 

στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό.   

 Το σύνολο των επιπρόσθετων πιστώσεων, των οποίων ζητείται έγκριση 

πληρωµής, πέραν των δαπανών που προβλέπονται στον υπό έγκριση 

προϋπολογισµό, ανέρχεται στα £10.066.429.   
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 Λεπτοµέρειες για τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, όπως και οι επεξηγήσεις τους 

παρατίθενται στο επισυνηµµένο Παράρτηµα III. 

4. Συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί

 Κατά τη διάρκεια του 2006, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή έξι 

συµπληρωµατικούς προϋπολογισµούς.  Οι εν λόγω συµπληρωµατικοί 

προϋπολογισµοί, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Βουλή προβλέπουν για την ανάγκη 

έγκρισης συµπληρωµατικών πιστώσεων, ύψους £102.115.814.  Σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις της επιτροπής, το ποσοστό επηρεασµού επί του ΑΕΠ (Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν) για το 2006 ανέρχεται σε 1,27%. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, σηµειώνει ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

έχει περιοριστεί σηµαντικά η κατάθεση συµπληρωµατικών προϋπολογισµών στη 

Βουλή και ότι στην πλειονότητά τους αυτοί αφορούν την κάλυψη έκτακτων 

αναγκών.  Η επιτροπή συναφώς δηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι δεν ευνοεί την 

κατάθεση συµπληρωµατικών προϋπολογισµών, στην πλειονότητά τους οι 

ζητηθείσες και εγκριθείσες συµπληρωµατικές πιστώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά 

και κατά το τρέχον οικονοµικό έτος αφορούσαν την κάλυψη δικαιολογηµένων και 

έκτακτων σκοπών (έκτακτα κοινωνικά πακέτα µέτρων συνοχής). 

 Καλείται συναφώς η κυβέρνηση να προβαίνει κατά το δυνατό στη µεγαλύτερη 

δυνατή πρόβλεψη των αναγκών του επόµενου οικονοµικού έτους, κατά το στάδιο 

της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού, προς αποφυγή της πρακτικής 

κατάθεσης συµπληρωµατικών προϋπολογισµών, η οποία δεν προσδίδει τη 

δέουσα εικόνα στη δηµοσιονοµική πολιτική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

   ∆ηµοσιονοµική κατάσταση  

Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών, στην παρούσα φάση, στρατηγικός 

στόχος της κυβέρνησης είναι η επιτυχής υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 

2008.  Στη βάση αυτή, κυριότερη προϋπόθεση προς επίτευξη του τεθέντος στόχου 

θεωρείται η επιτυχής παραµονή της κυπριακής λίρας στο Μηχανισµό 

Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ), συνεπακόλουθα δε η διασφάλιση 

συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας, µε τη συνέχιση της πορείας µείωσης 

του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ 

και παράλληλα µε την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, µε απώτερο σκοπό την 

επιτάχυνση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

 Αναλύοντας ο Υπουργός Οικονοµικών τα βασικά οικονοµικά και δηµοσιονοµικά 

µεγέθη για το 2007 σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη, την κατανοµή των 

αναπτυξιακών και άλλων δαπανών, όπως και την κατάσταση αναφορικά µε τη 

δηµιουργία και κατάργηση θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό, κατέθεσε τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α. 

2005 
(Πραγµατικές) 

% 

 2006 
(Εκτιµήσεις)  

% 

2007 
(Προβλέψεις) 

% 

Ρυθµός ανάπτυξης 3,9 3,7  4,0 

Ανεργία4 3,8 3,7 3,6 

Ανεργία (ΕΕ∆)5 5,3 5,5  5,5 

                                            

4 Μέθοδος εγγεγραµµένης ανεργίας στα επαρχιακά γραφεία εργασίας. 

5 Μέθοδος έρευνας εργατικού δυναµικού. 
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Πληθωρισµός 

(Εναρµονισµένος ∆είκτης 

Τιµών) 

 

2 

 

2,5 

 

 2,3 

∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα 

(επί του ΑΕΠ) 

-2,4 

(-£185,6  
εκατοµ.) 

-2,0  

(-£165,0  
εκατοµ.) 

-1,6  

(-£140,6  
εκατοµ.) 

∆ηµόσιο χρέος (επί του 

ΑΕΠ) 

70,3  

(£5.442,9  
εκατοµ.) 

67,0  

(£5.536,8  
εκατοµ.) 

64,0  

(£5.642,2  
εκατοµ.) 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 προϋπολογίζονται σε £431,6 εκατοµ. έναντι 
 

 

  
Β.
£395,4 εκατοµ. (προϋπολογισθείσες)  και £300 εκατοµ. (αναθεωρηµένες) για το 2006, 

οι οποίες κατανέµονται ως ακολούθως: 

Οδικό ∆ίκτυο £46,8 εκατοµ. 

Υδατική Ανάπτυξη £15,2 εκατοµ.  (∆εν περιλαµβάνει έργα που γίνονται µε δάνεια από 
τις τοπικές αρχές και για τα οποία η κυβέρνηση 
καταβάλλει το τοκοχρεολύσιο που της αναλογεί από 
τις αποπληρωµές δανείων.) 

Πολεοδοµικά 
Σχέδια 

£34,9 εκατοµ. (∆εν περιλαµβάνονται τοκοχρεολύσια για το σύνολο 
σχεδόν των έργων που παρουσιάζονται στον 
προϋπολογισµό, αλλά µόνο πρόνοια για σχέδια 
οικήσεως εκτοπισµένων.) 

Παιδεία £24,2 εκατοµ. (∆εν περιλαµβάνεται η χορηγία για το Πανεπιστήµιο 
Κύπρου ούτε για τα τοκοχρεολύσια για τα δάνεια των 
πανεπιστηµίων, για το κτιριολογικό πρόγραµµα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, την 
προδηµοτική και την πληροφορική στα σχολεία.)  

Κυβερνητική 
Χορηγία στο 
Πανεπιστήµιο 
Κύπρου 

£18,0 εκατοµ.  

Πολιτιστικές 
Υπηρεσίες 

£9,9 εκατοµ.  

Αγροτική Ανάπτυξη £56,4 εκατοµ. (Περιλαµβάνει και τη συνεισφορά των τοπικών 
αρχών στα κρατικά έσοδα) 

Στεγαστικό 
Πρόγραµµα 
Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών 

£14,7 εκατοµ.  

Ανάπτυξη 
∆ηµόσιας Υγείας 

£14,7 εκατοµ.  

Προώθηση τοµέα 
βιοµηχανίας και 
εξαγωγών 

 

 

£27,4 εκατοµ.  
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Έργα και σχέδια που θα συγχρηµατοδοτηθούν από κοινοτικούς πόρους στα πλαίσια 

των προγραµµάτων των Στόχων 2 και 3, της Αλιείας, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 

       

6  Γι
γι
τη
Συ

 

 

  
Γ.
“Interreg III” και “Equal”, καθώς και του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης για την 

περίοδο 2004-2007, καθώς και για την Προγραµµατική περίοδο 2007-2013: 

 Για το 2007 έχουν περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό πιστώσεις συνολικού 

ύψους £53,9 εκατοµ.   

 Επιπρόσθετα ποσό ύψους £31,1 εκατοµ, το οποίο περιλαµβάνεται στις πρόνοιες διάφορων 

τοµέων που αναφέρονται πιο πάνω, θα διατεθεί για έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από 

το Ταµείο Συνοχής (2004-2006), το οποίο χρηµατοδοτεί έργα υποδοµής στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και των µεταφορών6.   

  Οι κοινωνικές παροχές για το 2007, σε σχέση µε προηγούµενα έτη, ανέρχονται στο 

σύνολό τους σε £461.717 εκατοµ. για το 2007 έναντι £433.040 εκατοµ. για το 2006 και 

£417.836 για το 2005 (συνολική µεταβολή 6,6%) και κατά κύριο λόγο αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 2004 
(εκατοµ.)

£ 

2005 
(εκατοµ.)

£ 

2006 
(εκατοµ.) 

£ 

2007 
(εκατοµ.) 

£ 

Μεταβολή
 

% 

Παροχές παιδείας 63.667  90.474 70.807 81.460 15,8 

Πολιτιστικές παροχές 3.365 2.962 3.423 3.634  6,2 

Παροχές υγείας 18.675 21.782 22.961 24.332 6,0 

Παροχές στέγασης 21.023 22.348 32.183 34.440 7,0 

Παροχές κοινωνικής 

πρόνοιας 

229.904 235.397 258.057 272.946 5,8 

 

 

                                     

α την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, µέσα στα πλαίσια συµφωνίας µε την ΕΕ που επιτεύχθηκε 
α τη ∆ηµοσιονοµική Προοπτική 2007-2013 κατανέµονται συνολικά €795,3 εκατοµ. για την ανάπτυξη 
ς Κύπρου, από τα οποία €612,5 εκατοµ. για την Πολιτική Συνοχή (∆ιαρθρωτικά Ταµεία και Ταµείο 
νοχής €162,5 εκατοµ.), για την Αγροτική Ανάπτυξη και για την Πολιτική Αλιείας €20,3 εκατοµ.) 

∆.
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  Οι µεταβιβάσεις εσωτερικού ανέρχονται σε £342.716 εκατοµ. για το 2007 έναντι 

£310.762 εκατοµ. για το 2006 και £300.343 εκατοµ. για το 2005, που κατά κύριο λόγο 

αναλύονται ως ακολούθως: 

i. Οι χορηγίες προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για το 2007 ανέρχονται σε £64.996 

εκατοµ. σε σύγκριση µε £55.581 εκατοµ. το 2006 και £53.863 εκατοµ. για το 2005. 

ii. Οι χορηγίες προς τους ηµικρατικούς οργανισµούς ανέρχονται σε £116.552 εκατοµ. για 

το 2007 έναντι £104.445 εκατοµ.  για το 2006 και £97.430 εκατοµ. για το 2005.  

iii. Η γενική κυβερνητική εισφορά στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) η δαπάνη 

ανέρχεται σε £133.659 εκατοµ. για το 2007 έναντι £127.514 εκατοµ. για το 2006 και 

£133.401 εκατοµ. για το 2005. 

  Αναφορικά µε τη δηµιουργία νέων θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία, προτείνεται η 

δηµιουργία συνολικά 75 νέων θέσεων και η κατάργηση 135 συνολικά θέσεων σε 

διάφορα υπουργεία.  Σηµειώνεται ότι η δηµιουργία ορισµένων θέσεων προτείνονται 

έναντι της κατάργησης ισάριθµων θέσεων.  Η πλειοψηφία των υπό δηµιουργία 

θέσεων αφορά το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως (3 υπαστυνόµοι, 2 

λοχίες, 64 αστυφύλακες, 2 πυροσβέστες) έναντι κατάργησης 61 θέσεων.  Οι 

υπόλοιπες θέσεις, των οποίων προτείνεται η κατάργηση, αφορούν διάφορα 

υπουργεία7. 

Παρατηρήσεις και σχόλια  

Προτού παραθέσει τα σχόλιά της τόσο για τη δηµοσιονοµική όσο και για την 

ευρύτερη οικονοµική κατάσταση, η επιτροπή θεωρεί σκόπιµο να σηµειώσει ότι οι 

παρατηρήσεις που ακολουθούν, αποτελούν πολιτικές κρίσεις, προερχόµενες από 

ένα κατ’  εξοχήν πολιτικό όργανο ελέγχου της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι 

το κοινοβούλιο και κατ’  επέκταση οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.  Οι παρατηρήσεις 
                                            

7  Αναλυτικές λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία-κατάργηση θέσεων στη δηµόσια υπηρεσία εµφαίνονται 
στον Πίνακα 5 του Παραρτήµατος ΙV. 

Ε.

ΣΤ. 
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και εκτιµήσεις της επιτροπής βασίζονται στα οικονοµικά δεδοµένα και 

δηµοσιονοµικά µεγέθη που η ίδια η κυβέρνηση κατέθεσε στην επιτροπή, ενώ έχουν 

συνεκτιµηθεί επίσης οι θέσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Οι παρατηρήσεις αυτές θεωρείται ότι εκφράζουν 

είτε οµόφωνες, είτε θέσεις της πλειοψηφίας των βουλευτών µελών της επιτροπής.  

Επιµέρους παρατηρήσεις βουλευτών µελών της επιτροπής, οι οποίες εκφράζουν 

είτε διαφορετικές είτε επιπρόσθετες θέσεις εκ µέρους των κοινοβουλευτικών τους 

οµάδων ή κοµµάτων παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας έκθεσης. 

Η επιτροπή, αφού προχώρησε σε ανάλυση όλων των κατατεθέντων ενώπιόν της 

στοιχείων και αφού διεξήλθε τον υπό συζήτηση κρατικό προϋπολογισµό, τόσο στο 

σύνολό του όσο και κατά κεφάλαιο, όπως και τα στοιχεία που το συνοδεύουν, 

διαπιστώνει τα ακόλουθα:   

Α. i. Οι δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωµής από το Πάγιο 

Ταµείο της ∆ηµοκρατίας µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο (που δε 

βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας) ανέρχονται σε 

£2.930.868.959 έναντι £2.754.911.523 για το 2006 (εγκεκριµένες) και 

£2.499.498.248 για το 2005 (εγκεκριµένες).   

 ii. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού του 2007 (στις 

οποίες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταµείο) 

ανέρχονται σε £4.070.040.604 (προϋπολογισθείσες) έναντι £4.033.706.080 

(εγκριθείσες) για το 2006 και £3.353.659 για το 2005 (πραγµατικές).    
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Β. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισµού του 2007, (σε σύγκριση µε 

προηγούµενα έτη), αναλύονται ως ακολούθως:  

2005 2006 2007  

Πραγµατική 
∆απάνη 

£ 

Εγκεκριµένος 
Προϋ/µός  

£ 

Εγκεκριµένος 
Προϋ/µός  

£ 

 

Αύξηση + 
Μείωση - 

£ 
Ολικό 3.353.659.420 4.033.706.080 4.070.040.604  36.334.524

Πάγιο Ταµείο 993.691.835 1.258.869.547 1.139.171.645  -119.697.902

Τακτικές ∆απάνες 2.067.367.446 2.363.114.243 2.499.247.494 136.133.201

Αναπτυξιακές ∆απάνες 292.600.139 411.722.240 431.621.465 19.899.225

Γ. Τα καθαρά έσοδα και οι καθαρές δαπάνες του προϋπολογισµού του 2007, (σε 

σύγκριση µε το 2006), έχουν ως ακολούθως: 

  2006 
( £ εκατοµ.) 

2007 
(£ εκατοµ.) 

Έσοδα8 2.325.370 2.577.508 

∆απάνες9 3.408.500 3.589.200 

∆. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές αναλύεται ως ακολούθως: 

2005 
(£ εκατοµ.) 

2006 
(£ εκατοµ.) 

2007 
(£ εκατοµ.) 

7.739,60 8.260,30 8.811,30 

Ε. Το δηµόσιο χρέος (εξαιρουµένου του ενδοκυβερνητικού - Μάαστριχτ) σε λίρες Κύπρου 

και, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχει ως ακολούθως: 

2005 
(£ εκατοµ.) 

2006 
(£ εκατοµ.) 

2007 
(£ εκατοµ.) 

5.442,9 

(70,3%) 

5.536,8 

(67,0%) 

5.642,2 

(64,0%) 

ΣΤ. Οι οφειλές προς το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες βασικά 

αποτελούν το ενδοκυβερνητικό χρέος, θα ανέλθουν στα £3.649,9 εκατοµ. το 

                                            

8  Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν τα καθαρά έσοδα, δηλαδή από το σκέλος των εσόδων 
έχουν αφαιρεθεί τα ποσά για τη χρηµατοδότηση. 

9  Τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν τις καθαρές πληρωµές, δηλαδή από το σκέλος των 
δαπανών έχουν αφαιρεθεί οι αποπληρωµές των δανείων. 
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2007 (41,4% του ΑΕΠ) σε σύγκριση µε £3.340,9 εκατοµ. το 2006 (40,5% του ΑΕΠ) 

και £3.042,1 εκατοµ. το 2005 (39,3% του ΑΕΠ). 

Ζ. Τα κρατικά έσοδα έχουν ως ακολούθως: 

 i. Συνολικά κρατικά έσοδα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα χρηµατοδοτικά 

 έσοδα) 

 2002 2003 2004 

 

2005            2006 

 

2007  

 Πραγµατι- 

κά έσοδα 

 

 

£ 

Πραγµατι- 

κά έσοδα 

 

 

£ 

Πραγµατι- 

κά έσοδα 

 

 

£ 

Πραγµατι- 

κά έσοδα 

 

 

£ 

Αρχικός 

προϋπο- 

λογισµός 

 

£ 

Αναθεω- 

ρηµένος 

προϋπο. 

λογισµός 

£ 

Προϋπο- 

λογισµός 

 

 

£ 

Αύξηση+ 

Μείωση - (σε 
σύγκριση µε 
το 2006) 

 

£ 

 

Σύνολο 
Εσόδων 

 

3.206.638 

 

2.974.573 

 

3.008.032 

 

3.283.798 

 

 

3.194.151 

 

αναµένεται 

 

3.315.339 

 

121.188 

ii. Από τα συνολικά κρατικά έσοδα, τα κυριότερα αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Άµεσοι και έµµεσοι φόροι  

 2002 2003 2004 

 

Μετα- 

βολή 

% 

2005 Μετα- 

βολή 

% 

           2006 

 

Μετα- 

βολή 

% 

2007  

Πηγές 
Εσόδων 

Πραγµατι- 

κά  

έσοδα 

£ 

Πραγµα- 

τικά 

έσοδα 

£ 

Πραγµα- 

τικά 

έσοδα 

£ 

 Πραγµα- 

τικά 

έσοδα 

 Αρχικός 

 προϋπο- 

λογισµός 

Αναθεω- 

ρηµένος 

προϋπο. 

λογισµός 

£ 

 Προϋπο- 

λογισµός 

£ 

Αύξηση + 

Μείωση - 
(σε 
σύγκριση 
µε το 
2006) 

£ 

 

Άµεσοι 
Φόροι 

 

510.665 

 

502.565 

 

637.945 

 

26,9 

 

797.426 

(περιλ. 
εσόδων 
φορολο-
γικής 
αµνηστίας) 

 

 25,0 

 

680.700 

 

αναµένεται 

 

- 14,6 

 

787.288 

 

106.588 

(15,7%) 

Έµµεσοι 
Φόροι 

799.304 1.084.826 1.205.972 11,2 1.294.397 7,3 1.338.376 αναµένεται 3,4 1.458.873 120.497 

(9,0%) 
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iii.  Αναλυτικά οι εισπράξεις όσον αφορά τους κυριότερους άµεσους φόρους έχουν 

ως ακολούθως: 

 2002 2003 2004 

 

Μετα-
βολή  

% 

2005 Μετα-
βολή 

% 

2006 Μετα-
βολή 

% 

2007 Μετα-
βολή 

% 

 Πραγµα-
τικά 
έσοδα 

  

 £ 

Πραγµα-
τικά 
έσοδα 

 

£ 

Πραγµα-
τικά 
έσοδα 

 

£ 

2:1 

 

Πραγµα- 

τικά 

έσοδα 

  £  

3:2 

 

Προϋπολ. 

έσοδα 

 

£ 

4:3 

 

Προϋπολ. 

έσοδα 

 

£ 

5:4 

 

 

Φόρος 
Εισοδή-
µατος-
Φυσικά 
Πρόσωπα 

 

211.600 

 

222.919 

 

198.530 

 

 

- 10,9 

 

211.067 

 

6,3 

 

215.500 

 

2,1 

 

240.088 

 

11,4 

Φόρος 
Εισοδή-
µατος-
Νοµικά 
Πρόσωπα 

214.887 171.862 207.386 20,7 242.915 17,1 230.500 - 5,1 260.000 12,8 

Φόροι 
Περιουσίας 

52.053 70.143 79.715 13,6 85.868 7,7 66.000 - 23,1 96.500 46,2 

 

(iv)  Αναλυτικά οι εισπράξεις όσον αφορά τους κυριότερους έµµεσους φόρους 

έχουν ως ακολούθως: 

 
 2002 2003 2004 

 

Μετα-
βολή  

% 

2005 Μετα-
βολή 

% 

2006 Μετα-
βολή 

% 

2007 Μετα-
βολή 

% 

 Πραγµα-
τκά 

έσοδα 

 

£ 

Πραγµα-
τικά 

έσοδα 

 

£ 

Πραγµα-
τικά 

έσοδα 

 

£ 

2:1 

 

Πραγµα-
τικά 

έσοδα 

 

£ 

3:2 

 

Προϋπολ.
έσοδα 

 

 

£ 

4:3 

 

Προϋπολ.
έσοδα 

 

 

£ 

5:4 

 

 

Εισαγω-
γικοί 
∆ασµοί  

 

75.587 

 

66.252 

 

40.094 

 

-39,5 

 

28.302 

 

- 29,4 

 

29.075 

 

2,7 

 

27.000 

 

- 7,1 

Φόροι 
κατανά-
λωσης  

198.890 277.283 330.848 19,3 326.358 - 1,4 370.914 13,7 329.849 - 11,1 

Φόρος 
Προστιθέ-
µενης 
Αξίας 

439.735 597.779 666.363 11,5 759.153 13,9 750.000 - 1,2 890.000 18,7 

 
 
 
 

     26



Η. Οι δαπάνες προσωπικού, οι λειτουργικές δαπάνες και οι µεταβιβάσεις (σε 

σύγκριση µε προηγούµενα έτη) έχουν ως ακολούθως: 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

Πραγµατ. 
∆απάνες 

2004 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα-
βολής 

(%) 

Πραγµατ. 
∆απάνες 

2005 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα-
βολής 

(%) 

Εγκεκριµ. 
∆απάνες 

2006 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/το 
µετα- 
βολής 

(%) 

Προϋπολ. 
∆απάνες 

2007 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα- 
βολής 

(%) 
Συνολικές 

∆απάνες 

Προσωπικού 

(Αποδοχές, 

συντάξεις και 

φιλοδωρήµατα) 

 

 

 

996.758  

 

 

 

5, 5 
(σε 

σχέση 
µε το 
2003) 

 

 

 

1.045.477 

 

 

 

4,9 

 

 

 

1.162.998 

 

 

 

11,2 

 

 

 

1.246.715 

 

 

 

7,2 

Συνολικές 

Λειτουργικές 

∆απάνες 

393.201  -26,7 
(σε 

σχέση 
µε το 
2003) 

414.903 5,5 614.163 48,0 641.315 4,4 

Μεταβιβάσεις 797.236 9,5 
(σε 

σχέση 
µε το 
2003) 

882.884 10,7 916.908 3,9 983.118 7,2 

 Οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ειδικότερα, ως ακολούθως: 

 
  

Πραγµατ. 
∆απάνες 

2004 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα- 
βολής 

(%) 

Πραγµατ. 
∆απάνες 

2005 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα- 
βολής 

(%) 

Εγκεκριµ.  
∆απάνες 

2006 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα- 
βολής 

(%) 

Προϋπολ. 
∆απάνες 

2007 
(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 
µετα- 
βολής 

(%) 
Σύνολο 

αποδοχών  

 

830.766  

 

5,4 

 

878.726 

 

5,8 

 

985.787 

 

12,2 

 

1.030.607 

 

4,5 

Συντάξεις και 

φιλο- 

δωρήµατα 

165.992 5,9 
(σε 

σχέση 
µε το 
2003) 

166.751 0,5 177.211 6,3 216.108 21,9 

Θ. Η εξυπηρέτηση του δηµοσίου χρέους έχει ως ακολούθως: 

 

Άλλα Έξοδα 

Πραγµατ. 

∆απάνες 

2004 

(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 

µετα-

βολής 

(%) 

Πραγµατ. 

∆απάνες 

2005 

(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 

µετα- 

βολής 

(%) 

Προϋπολ. 

∆απάνες 

2006 

(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 

µετα-

βολής 

(%) 

Προϋπολ. 

∆απάνες 

2007 

(£ εκατοµ.) 

Ποσ/τό 

µετα-

βολής 

(%) 

Εξυπηρέτηση 

∆ηµόσιου 

Χρέους 

 

350.244  

 

6,8 

 

369.482  

 

5,5 

 

414.808 

 

12,3 

 

399.033 

 

3,8 

Υπό το φως των πιο πάνω δεδοµένων, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών 

και Προϋπολογισµού διαπιστώνει ότι ο κρατικός προϋπολογισµός του 2007 έχει ως 

βασικές παραµέτρους και άξονες δράσης το Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης 

2006-2010, το Στρατηγικό Σχέδιο για ένταξη στην ευρωζώνη, το Εθνικό 
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Πρόγραµµα για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

2007-2013. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού εκτιµά ότι ο 

κρατικός προϋπολογισµός του 2007, όπως αυτός αναλύεται µέσα από τη µελέτη 

όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, συνεχίζει να εκφράζει στην πράξη 

και για το 2007, την ειληµµένη απόφαση της κυβέρνησης για δηµοσιονοµική 

εξυγίανση και πειθαρχία και την εξυπηρέτηση µε τον τρόπο αυτό του σηµαντικού 

εθνικού στρατηγικού στόχου για πλήρη ένταξη στην ευρωζώνη και επιτυχή 

υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου του 2008. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, η επιτροπή θεωρεί ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός 

εξυπηρετεί τον τεθέντα εθνικό µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο για επίτευξη 

ελλείµµατος 0,5% του ΑΕΠ το 2009 και συνεπακόλουθα τη συνέχιση της πτωτικής 

πορείας του δηµόσιου χρέους στο 53,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2009. 

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2006 

προβλέπεται στο 2,0% του ΑΕΠ10 (σε σύγκριση µε 2,4% του ΑΕΠ το 2005), ενώ για το 

2007 προβλέπεται στο 1,6% του ΑΕΠ (£140 εκατοµ.) ικανοποιώντας απόλυτα τις 

πρόνοιες του αναθεωρηµένου Προγράµµατος Σύγκλισης που υποβλήθηκε στην 

ΕΕ, συνεπακόλουθα δε τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ.  

Παράλληλα το δηµόσιο χρέος εκτιµάται ότι θα περιοριστεί στο τέλος του 2007 στο 

64% του ΑΕΠ από το 67,0% του ΑΕΠ που υπολογίζεται για το τέλος του 2006 

σηµειώνοντας µείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ και συµβαδίζοντας 

µε τον τεθέντα στο Αναθεωρηµένο Πρόγραµµα Σύγκλισης, στόχο για καθοδική 
                                            

10 Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία το δηµοσιονοµικό έλλειµµα για το 2007 προβλέπεται να περιοριστεί 

στο 1,5% του ΑΕΠ. 
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πορεία. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υπό συζήτηση 

προϋπολογισµός βασίζεται ειδικότερα, όπως και οι προϋπολογισµοί των 

τελευταίων τριών ετών, στην πολιτική συµπερίληψης σε αυτούς κυρίως προνοιών 

που αφορούν τη συµπλήρωση συνεχιζόµενων αναπτυξιακών έργων, τη δηµιουργία 

των απολύτως αναγκαίων νέων θέσεων απασχόλησης στη δηµόσια υπηρεσία, 

στον καθορισµό ανώτατων ορίων αύξησης των τακτικών και αναπτυξιακών 

δαπανών11 και τη συγκράτηση των τακτικών και πάγιων δαπανών. 

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η επιτροπή σηµειώνει ότι τα 

προϋπολογιζόµενα συνολικά κρατικά έσοδα (εξαιρουµένων των χρηµατοδοτικών εσόδων) 

αναµένεται ότι θα παρουσιάσουν αύξηση το 2007 της τάξης του 10,8%, φτάνοντας 

τα £2.577,5 εκατοµ. σε σύγκριση µε £2.325,4 εκατοµ. έσοδα το 2006 

(προϋπολογισθέντα), γεγονός που καταδεικνύει σαφώς τη βελτιωµένη 

φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους σε σχέση µε προηγούµενα έτη.  Η 

βελτίωση αυτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τους άµεσους φόρους, είναι εµφανής, γιατί, 

παρά τα έκτακτα φορολογικά µέτρα του 2005 (φορολογική αµνηστία), εξακολουθεί να 

είναι ανοδική.  Σηµειώνεται συναφώς ότι το γεγονός ότι οι τελικές εισπράξεις είναι 

µεγαλυτέρου ύψους από τις προϋπολογισθείσες των τελευταίων ετών επιβεβαιώνει 

τη βελτίωση αυτή.  Συνυπολογιζοµένων των ποσών που αντιστοιχούν στην ειδική 

φορολογική διευθέτηση(£110.000.000 περίπου), σε σχέση µε τα αναµενόµενα 

έσοδα για το 2006, διαπιστώνεται ότι τα έσοδα για το 2006 εξακολουθούν να είναι 

αυξηµένα (έναντι του 2004) κατά £45,0 εκατοµ. περίπου και για το 2007 κατά £150,0 

εκατοµµύρια. 

                                            

11  Ανώτατα όρια δαπανών, 2,5% για τις τακτικές και 3% για τις αναπτυξιακές δαπάνες. 
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(Αναλυτική κατάσταση αναφορικά µε τις εισπράξεις για το Φόρο Εισοδήµατος εµφαίνονται στις 

σελίδες 25 και 26 της παρούσας έκθεσης ). 

Όσον αφορά τις δηµόσιες δαπάνες, σηµειώνεται για το 200712 σχετική συγκράτηση 

των πάγιων και τακτικών δαπανών.  Οι καθαρές δαπάνες (εξαιρουµένων των 

αποπληρωµών των δανείων) αναµένεται να παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 5,3% 

και να ανέλθουν στα £3.589,2 εκατοµ. σε σύγκριση µε £3.408,5 εκατοµ. το 2006, 

ενώ οι συνολικές δηµόσιες δαπάνες (συµπεριλαµβανοµένων των αποπληρωµών δανείων) 

αναµένεται να σηµειώσουν οριακή µείωση της τάξης του 0,9% σε σύγκριση µε το 

2006 (λόγω των µειωµένων αναγκών για αποπληρωµές δανείων κατά £144,3 εκατοµ.).   

Περαιτέρω, παρατηρείται σηµαντική αύξηση των κοινωνικών παροχών σε 

£461,717 εκατοµ. για το 2007 σε σύγκριση µε £433,040 εκατοµ. για το 2006, 

(προϋπολογισθείσες) της τάξης του 6,6%. 

Οι καθαρές αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 

του 8,4%, φτάνοντας τα £431,6 εκατοµ. σε σύγκριση µε £398,3 εκατοµ. για το 2006 

(αρχικά προϋπολογισθείσες), µε τη συµπερίληψη δε αναπτυξιακών έργων που γίνονται 

µε δανεισµό, το σύνολο των δαπανών αυτών προσεγγίζει τα £470,2 εκατοµ.  Στην 

πραγµατικότητα οι αναπτυξιακές δαπάνες για το ίδιο έτος σηµειώνουν αύξηση σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 3% που έχει τεθεί ως ανώτατο όριο δαπανών για τις 

δαπάνες αυτής της φύσης για το επόµενο οικονοµικό έτος.  Η επιτροπή σηµειώνει 

µε ικανοποίηση το γεγονός αυτό, καθότι δηλώνει ότι δε συµφωνεί για λόγους αρχής 

µε την τακτική του καθορισµού ανώτατου ορίου δαπανών για τις αναπτυξιακές 

δαπάνες, θεωρώντας ότι η ορθή οικονοµική πολιτική προϋποθέτει την ύπαρξη 

ευελιξίας όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες που περιλαµβάνονται στους 

                                            

12  Επεξηγηµατικό υπόµνηµα για τις τακτικές δαπάνες για το 2007. 
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κρατικούς προϋπολογισµούς. 

Η επιτροπή δηλώνει ότι η σταθερή βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών που 

άρχισε και συνεχίζεται τα τελευταία τρία χρόνια και που είχε ως αποτέλεσµα η 

Κύπρος να συνεχίζει και για το 2007 να ικανοποιεί απόλυτα όλα τα κριτήρια του 

Μάαστριχτ διασφαλίζοντας, βάσει στρατηγικού σχεδίου, την επιτυχή πορεία 

ένταξης στην ευρωζώνη ικανοποιεί στην παρούσα φάση την πλειοψηφία των 

κοινοβουλευτικών πλευρών που εκπροσωπούνται σ’  αυτή. 

Η βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών, η οποία στην πράξη διεφάνη αρχικά µε 

την επιτυχή ένταξη στο ΜΣΙ ΙΙ στις 2 Μαΐου 2005 και ακολούθως µε τον τερµατισµό 

της επιβληθείσας από την ΕΕ διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος, τον Ιούλιο του 

2006, προϋποθέσεις για την ένταξη στην ευρωζώνη, είναι και πρέπει να θεωρείται 

από όλους αξιοσηµείωτη, καταδεικνύει δε  τη σταθερή προσήλωση προς τον 

τεθέντα στόχο για δηµοσιονοµική εξυγίανση. 

Η επιτροπή σηµειώνει συναφώς ότι παρά τα σηµαντικά οφέλη που αναµένεται να 

προκύψουν για την κυπριακή οικονοµία, από την πλήρη υιοθέτηση του ευρώ, δεν 

είναι αµελητέα και τα σοβαρά προβλήµατα που είναι δυνατό να παρουσιαστούν, 

όπως είναι η στρογγυλοποίηση των τιµών προς τα πάνω, οι πληθωριστικές τάσεις 

και η αισχροκέρδεια.  Ταυτόχρονα η επιτροπή σηµειώνει ότι παρά τις εκφρασθείσες 

από κάποιες κοινοβουλευτικές πλευρές επιφυλάξεις ως προς τον ακριβή χρόνο 

υιοθέτησης του ευρώ και τις όποιες εισηγήσεις για µετάθεση του στόχου αυτού κατά 

ένα έτος, είναι προφανές ότι µέχρι της στιγµής δεν έχει µε οποιοδήποτε τρόπο 

επηρεασθεί το κοινωνικό κράτος. 

Πέραν των ήδη θεσµοθετηµένων κοινωνικών παροχών που αναµένεται να 

παρουσιάσουν αύξηση της τάξης του 6,6% για το 2007, στο σύνολό τους τα 
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έκτακτα µέτρα κοινωνικής συνοχής (£19.742.000) και τα έκτακτα αντισταθµιστικά 

µέτρα προς ανακούφιση των οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων από το υψηλό 

ενεργειακό κόστος (£750.000) για το 2005 προσέγγισαν τα £18 εκατοµ., ενώ για το 

2006 τα έκτακτα µέτρα κοινωνικής συνοχής προσέγγισαν τα £17 εκατοµ.  

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, στην κοινωνική πολιτική των τελευταίων χρόνων, θα 

πρέπει να συνυπολογισθούν τα σχέδια της νέας στεγαστικής πολιτικής, όπως και η 

επιστροφή ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία, που ανεβάζουν το ύψος του πακέτου 

µέτρων κοινωνικής συνοχής στα £102,4 εκατοµ. για την περίοδο 2005-2006. 

Η επιτροπή υπογραµµίζει στο σηµείο αυτό ότι ενώ κατανοεί την κυβερνητική 

πολιτική και στηρίζει την προσπάθεια για δηµοσιονοµική εξυγίανση και πειθαρχία 

προς επίτευξη του τελικού στόχου για πλήρη ένταξη στην ευρωζώνη και 

συνεπακόλουθα την πολιτική συγκράτησης των δηµοσίων δαπανών, θεωρεί ότι 

υφίστανται περιθώρια βελτίωσης προς περαιτέρω ενίσχυση των ευάλωτων 

κοινωνικών οµάδων.  Συναφώς τα µέλη της επιτροπής13 υπογραµµίζουν ότι τα πιο 

πάνω έκτακτα και άλλα κοινωνικά µέτρα υπό τις δεδοµένες δηµοσιονοµικές 

συνθήκες της παρούσας φάσης δεν εξαντλούν τις οικονοµικές δυνατότητες του 

κράτους. 

Λαµβάνοντας συγκεκριµένες αποφάσεις επί σηµαντικών νοµοσχεδίων που 

µακροπρόθεσµα στόχευαν στην εξυπηρέτηση του εθνικού στρατηγικού στόχου, η 

επιτροπή, έλαβε υπόψη ότι µε την ένταξη στην ευρωζώνη, η Κύπρος θα καταστεί 

µέλος µιας ισχυρής οµάδας κρατών µε ευρύτερα οφέλη, εκτός από οικονοµικά.  Η 

εξουδετέρωση του συναλλαγµατικού κινδύνου, η µείωση του κόστους των 

συναλλαγών, η αναγκαστική σύγκλιση των κυπριακών επιτοκίων µε τα χαµηλότερα 
                                            

13  Εξαιρουµένων της προέδρου και του µέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής οµάδας 
του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος. 
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επιτόκια της ευρωζώνης και η συνεπαγόµενη µείωση του κόστους δανεισµού θα 

συνεισφέρουν σηµαντικά στις επενδύσεις, στην οικονοµική ανάπτυξη και στην 

ενδυνάµωση του ανταγωνισµού. 

Στην παρούσα φάση, η επιτροπή συµφωνεί µε την απόφαση της κυβέρνησης για τη 

συνέχιση και για το 2007 δηµοσιονοµικής εξυγίανσης στη βάση του 

προκαθορισµένου  στρατηγικού στόχου του 2008, ιδιαίτερα κάτω από το βάρος της 

τελικής αξιολόγησης της Κύπρου από την ΕΕ στα µέσα του 2007 για λήψη της 

οριστικής απόφασης ένταξης στην ευρωζώνη, η οποία θα βασιστεί στους δείκτες 

της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου.   

Πέραν των πιο πάνω η επιτροπή σηµειώνει ότι τα δηµοσιονοµικά επιτεύγµατα και η 

θετική εικόνα της παρούσας φάσης δεν πρέπει να αποτελέσουν παράγοντα 

εφησυχασµού για την κυβέρνηση και ότι υφίσταται ανάγκη συνέχισης της 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης.  Ταυτόχρονα όµως υπογραµµίζει την ανάγκη έναρξης 

εντός του 2007 διαλόγου µε όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές για το 

διαµφισβητούµενο θέµα της χαλάρωσης της φορολογικής πολιτικής (π.χ. αύξηση 

αφορολογήτου). 

Η επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα φάση η κυβέρνηση θα πρέπει να 

προχωρήσει στην εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της µακροπρόθεσµης 

βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών, µε µέτρα µόνιµου χαρακτήρα, 

εντείνοντας τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και αναλαµβάνοντας συντονισµένη 

δράση για οριστική επίλυση των προβληµάτων που έχουν επισηµανθεί και που 

αναµένεται να επηρεάσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τα δηµόσια οικονοµικά τα 

επόµενα χρόνια.   

Οι επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσµού και το ειδικότερο θέµα της 
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βιωσιµότητας του ΤΚΑ και των δαπανών που η κυβέρνηση καταβάλλει για 

συνταξιοδοτικά ωφελήµατα, όπως επίσης και οι υψηλές δαπάνες για 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη είναι αυτή τη στιγµή ζητήµατα µείζονος σηµασίας, τα 

οποία καλείται η κυβέρνηση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και µε 

αποφασιστικότητα. 

  Όσον αφορά ειδικότερα το θέµα τις βιωσιµότητας του ΤΚΑ, η επιτροπή σηµειώνει 

ότι δεν έχει  στο παρόν στάδιο οποιαδήποτε επίσηµη ενηµέρωση για τις εισηγήσεις 

των σχετικών αναλογιστικών µελετών.  ∆ηλώνει όµως ότι η ολοκλήρωση του 

κοινωνικού διαλόγου για το θέµα αυτό, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις των 

αρµόδιων υπουργών, πρέπει να λήξει οριστικά εντός του 2007 και ότι η ενίσχυση 

της βιωσιµότητας του ΤΚΑ δεν πρέπει να συνεχίσει να αντιµετωπίζεται µε µονοµερή 

µέτρα, όπως γίνεται αυτή τη στιγµή, αλλά µε µια συµφωνηµένη συνολική λύση στη 

βάση ενός τεθέντος χρονοδιαγράµµατος. 

Αναφορικά µε την ευρύτερη οικονοµική κατάσταση, η επιτροπή διαπιστώνει 

σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, ότι ο πληθωρισµός14 για το 2006 κυµαίνεται 

γύρω στο 2,5% (εκτίµηση), µε το δοµικό πληθωρισµό στο 2%, καθ’ ην στιγµή ο 

εναρµονισµένος ρυθµός15 πληθωρισµού στις είκοσι πέντε χώρες µέλη της ΕΕ 

προβλέπεται να κυµανθεί γύρω στο 2,3% συνεπεία του ενεργειακού κόστους.  

Συναφώς τα επιτόκια στην ευρωζώνη παρουσιάζουν αυξητική τάση και η δήλωση 

του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ενώπιον της επιτροπής, 

σύµφωνα µε την οποία  διεθνώς η πολιτική των χαµηλών επιτοκίων έχει παρέλθει, 

έχει επαληθευτεί πλήρως µε την τελευταία αύξηση των επιτοκίων  της Ευρωπαϊκής 

                                            

14  Εναρµονισµένος δείκτης τιµών. 
15  Αναµενόµενη αύξηση κατά είκοσι πέντε µονάδες βάσης. 
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Κεντρικής Τράπεζας.  Η πολιτική αυτή οφείλεται στην παρουσία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο πληθωριστικών πιέσεων, συνεπακόλουθα δε η νοµισµατική πολιτική της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου θα πρέπει να συγκλίνει. 

Η επιτροπή θεωρεί την επικέντρωση εκ µέρους της νοµισµατικής αρχής στη 

διατήρηση του πληθωρισµού σε χαµηλά επίπεδα, απόλυτα επιβεβληµένη, ενόψει 

της επιδιωκόµενης και αναµενόµενης υιοθέτησης του ευρώ και των πληθωριστικών 

πιέσεων που είναι δυνατό να παρουσιαστούν.   

Συναφώς, η επιτροπή επισύρει την προσοχή της κυβέρνησης όχι µόνο στην 

ανάγκη αποτελεσµατικής προετοιµασίας για τη µετάβαση προς το ευρώ αλλά και 

στην ανάγκη να προχωρήσει αµέσως στην ενηµέρωση του κοινού για όλα τα 

επιµέρους θέµατα που αφορούν την υιοθέτηση του ευρώ.  Η επιτροπή, 

διερµηνεύοντας το κοινό αίσθηµα, διαπιστώνει ότι, µέχρι της στιγµής, ο απλός 

πολίτης τελεί σε άγνοια για τα ζητήµατα που αφορούν τις συναλλαγές και τους 

τρόπους προστασίας του από την αισχροκέρδεια.  Επιβεβληµένη θεωρεί επίσης η 

επιτροπή την ενηµέρωση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να µην 

απωλέσουν πολύτιµο χρόνο κατά το ενδιάµεσο και το µεταβατικό στάδιο, 

προσαρµόζοντας έγκαιρα τα συστήµατά τους (λογιστικά και λογισµικά) στις νέες 

ανάγκες. 

Όσον αφορά την ανεργία16, παρατηρείται ότι η εγγεγραµµένη ανεργία που για το 

2006 εκτιµάται στο 3,7%, λόγω της προβλεπόµενης επιτάχυνσης της οικονοµικής 

δραστηριότητας, για το 2007 εκτιµάται ότι θα µειωθεί στο 3,6% του οικονοµικά 

ενεργού πληθυσµού.  Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, προδιαγράφεται επίσης 

επιτάχυνση του ρυθµού βελτίωσης της παραγωγικότητας εργασίας µε ευµενείς 

                                            

16  Προκύπτει από τα στοιχεία για τους εγγεγραµµένους ανέργους στα επαρχιακά γραφεία εργασίας. 
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επιδράσεις επί της ανταγωνιστικότητας. 

Η επιτροπή, συνυπολογίζοντας τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανεργία τα τελευταία χρόνια λόγω του δικαιώµατος εργοδότησης κοινοτικών, της 

παράνοµης απασχόλησης αλλά και της υιοθέτησης της νέας στρατηγικής 

απασχόλησης εργαζοµένων από τρίτες χώρες, θεωρεί ότι τα ποσοστά ανεργίας 

παραµένουν σταθερά υπό τις περιστάσεις· καλεί όµως την κυβέρνηση να 

εντατικοποιήσει τους ελέγχους για την πάταξη της παράνοµης εργοδότησης, που 

επηρεάζει ποικιλοτρόπως, εκτός από την αγορά εργασίας, και την οικονοµία 

γενικότερα.  

Όσον αφορά το δηµόσιο χρέος, η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση τη βελτίωσή 

του, αφού αυτό παρουσιάζεται µειωµένο (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και προβλέπεται για 

το 2006 να περιοριστεί στο 67% σε σύγκριση µε 70,3% το 2005.  Η βελτίωση αυτή 

είναι αναµφισβήτητα το αποτέλεσµα της επιτυχούς δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και 

της δηµιουργίας πρωτογενούς πλεονάσµατος που τροφοδοτεί το δηµόσιο χρέος, 

δηµιουργώντας έτσι προοπτικές περιορισµού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 

κυβέρνησης στο 64% του ΑΕΠ µέχρι το 2007.   

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει, όπως 

έχει επανειληµµένα πράξει, ότι η κυπριακή οικονοµία εξακολουθεί να υποφέρει σε 

µεγάλο βαθµό από διαρθρωτικές αδυναµίες και υπερεξάρτηση από τον τουρισµό.  

Παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός ανάπτυξης για το 2006 εκτιµάται στο 3,7% έναντι 

3,9% για το 2005, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται µικρή επιτάχυνση γύρω στο 3,8% 

για το 2007, τονίζεται ότι, σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, αυτή θα προέλθει 

κυρίως από την εξωτερική ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες.  Περαιτέρω, από τη 

σκοπιά των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας, η ανάπτυξη προβλέπεται να 
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προέλθει από τους τριτογενείς τοµείς των ιδιωτικών υπηρεσιών17. 

Συναφώς µε τα πιο πάνω, η επιτροπή σηµειώνει όπως έχει επανειληµµένα τονίσει, 

ότι η υπερεξάρτηση από τον τουρισµό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί αποφασιστικά 

µε τη µεταστροφή προς άλλες υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, όπως και 

µε την αντιµετώπιση των υφιστάµενων διαρθρωτικών αδυναµιών.  Η 

ανταγωνιστικότητα  εξακολουθεί να παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε ορισµένους 

τοµείς, το µισθολόγιο ειδικά στο δηµόσιο και ηµιδηµόσιο τοµέα εξακολουθεί να µην 

είναι συνδεδεµένο µε την παραγωγικότητα, ενώ οι δαπάνες για την έρευνα και την 

καινοτοµία, παρά το γεγονός ότι έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, δεν 

προσεγγίζουν τα επίπεδα που απαιτούνται από την ΕΕ.   

Ειδικότερα, όσον αφορά το δηµόσιο τοµέα, ο οποίος απορροφά το µεγαλύτερο 

µέρος των δηµόσιων δαπανών (33,6%), παρουσιάζονται διαχρονικά οι 

µεγαλύτερες αδυναµίες.  Η παραγωγικότητα κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα και το 

ειδικό αυτό ζήτηµα εξαρτάται άµεσα από τις υφιστάµενες απηρχαιωµένες 

διοικητικές δοµές και µεθόδους διοίκησης, το εντελώς αναχρονιστικό σύστηµα 

αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων και τη µειωµένη εξοικείωση µε την 

τεχνολογία. 

Την ίδια στιγµή δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η Κύπρος 

παρουσιάζει µια σειρά άλλων πλεονεκτηµάτων και κυρίως το υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού, το ευέλικτο φορολογικό σύστηµα που ευνοεί 

της επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, όπως και το συγκριτικό πλεονέκτηµα της 

γεωγραφικής της θέσης. 

                                            

17  Οικονοµικές εξελίξεις του 2006 και προοπτικές για το 2007 - Υπουργείο Οικονοµικών και Γραφείο 
Προγραµµατισµού, Οκτώβριος 2006. 
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Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να λάβει ιδιαίτερα 

υπόψη ότι, πέραν της ανάγκης διασφάλισης µακροοικονοµικής σταθερότητας, η 

οικονοµική της πολιτική πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην προώθηση 

µεταρρυθµίσεων προς αντιµετώπιση υφιστάµενων αδυναµιών και στρεβλώσεων, 

αλλά και στην επίλυση ειδικότερων ζητηµάτων που παρουσιάζουν χρόνιες 

καθυστερήσεις στην προώθησή τους.  Τέτοια θέµατα είναι, µεταξύ άλλων, η 

αναµόρφωση και ο εκσυγχρονισµός του δηµόσιου τοµέα µε την προώθηση 

εφαρµογής σύγχρονου τρόπου αξιολόγησης και νέων διοικητικών µοντέλων, η 

προώθηση µεταρρυθµίσεων στον ηµικρατικό τοµέα µε αναµόρφωση του 

νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους, που έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα, η 

ενθάρρυνση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης µε τη διοχέτευση 

µεγαλύτερων κονδυλίων προς την κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση όλων των 

δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας και η ενθάρρυνση και 

παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για αναβάθµιση της ποιότητας και εξειδίκευση 

της παραγωγής. 
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∆ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο   Μ Ε Ρ Ο Σ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Επιµέρους προϋπολογισµοί των υπουργείων 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα επιµέρους κεφάλαια του υπό συζήτηση 

προϋπολογισµού που αντιστοιχούν στα έντεκα υπουργεία.  Η προσπάθεια που 

καταβλήθηκε µέσα στα δοθέντα στενά χρονικά περιθώρια σύνταξης της παρούσας 

έκθεσης ήταν να παρουσιαστεί η γενική εικόνα κάθε επιµέρους προϋπολογισµού, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες που προτείνονται για κάθε υπουργείο, 

µε στόχο να διαγραφεί κατά το δυνατό η αναπτυξιακή πολιτική σε κάθε τοµέα. 

Όπως είναι γνωστό, µε βάση πάγια διαδικασία, κάθε υπουργός παρουσιάζοντας τον 

προϋπολογισµό του υπουργείου του ενώπιον της επιτροπής, προβαίνει σε ευρύτερη 

αναφορά για τους στόχους, την πολιτική και προγραµµατισµούς του αντίστοιχου 

υπουργείου, αναλύοντας θέµατα που άπτονται µακρόχρονου ορίζοντα.  Λόγω της 

στενότητας χρόνου όµως από τη λήξη της κυρίως συζήτησης στην επιτροπή, µέχρι της 

τεθείσας ως ηµεροµηνίας έγκρισης της παρούσας έκθεσης από την επιτροπή, δεν 

παρεσχέθη ικανοποιητικός χρόνος αναλυτικής παρουσίασης των στόχων και της 

ευρύτερης πολιτικής κάθε υπουργείου.  Συνεπακόλουθα κρίθηκε σκόπιµο να καταβληθεί 

προσπάθεια αναφοράς κυρίως σε νέα αναπτυξιακά κονδύλια, τα οποία έχουν 

περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, όπως επίσης, κατά το δυνατό, και 

στην εικόνα υλοποίησης άλλων αναπτυξιακών δαπανών που είχαν περιληφθεί σε 

προϋπολογισµούς προηγούµενων ετών, τα σχόλια δε της επιτροπής να περιοριστούν 

στα απολύτως απαραίτητα.  Όλοι οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να σχολιάσουν 

εκτενώς τα θέµατα αρµοδιότητας κάθε υπουργείου στις οµιλίες τους ενώπιον της 

ολοµέλειας.     
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Η ανάλυση των επί µέρους προϋπολογισµών βασίσθηκε κυρίως στα επεξηγηµατικά 

υποµνήµατα για τις αναπτυξιακές δαπάνες του 2007 και του 2006, όπως και στο 

ξεχωριστό αναπτυξιακό πρόγραµµα για το 2007 και το 2006, καθώς και στις γραπτές 

οµιλίες των υπουργών.   

Η µη οµοιόµορφη παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν κάθε υπουργείο και που 

παρατίθενται στην παρούσα έκθεση οφείλεται στην ανοµοιοµορφία των στοιχείων που 

παρατίθενται από την εκτελεστική εξουσία, όπως και των γραπτών οµιλιών γενικότερα.  

Περαιτέρω, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα αναπτυξιακά 

υποµνήµατα που συνοδεύουν τον υπό συζήτηση προϋπολογισµό δεν αναλύονται για 

όλα τα κεφάλαια-υπουργεία στον ίδιο βαθµό.  Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να µην είναι 

εύκολα διακριτή η πραγµατική εικόνα υλοποίησης κάθε έργου, για το οποίο πρόνοιες 

περιλαµβάνονται και σε προηγούµενους προϋπολογισµούς, ιδιαίτερα όπου στα 

επεξηγηµατικά υποµνήµατα δεν αναλύονται επακριβώς τα συνολικά κονδύλια.   

Σηµειώνεται πάντως ότι για λεπτοµερή ενηµέρωση όσον αφορά την πολιτική και τους 

στόχους κάθε υπουργείου, βρίσκονται στη διάθεση κάθε βουλευτή τα γραπτά 

σηµειώµατα και/ή οι οµιλίες των υπουργών, όπως και τα αποστενογραφηθέντα 

πρακτικά όλων των συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή. 

Στην παρουσίαση που ακολουθεί αναφορικά µε τους επιµέρους προϋπολογισµούς των 

υπουργείων και ειδικότερα όσον αφορά τις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες που 

έχουν προβλεφθεί, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν τεθεί κατευθυντήριες γραµµές 

από το Υπουργείο Οικονοµικών, οι οποίες προνοούσαν για ανώτατα ποσοστά αύξησης 

για το 2007, όσον αφορά τις τακτικές δαπάνες κάθε υπουργείου, στο 2,5% και όσον 

αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες στο 3%. 
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1. Υπουργείο Άµυνας18

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Άµυνας για το 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £198.014.009 έναντι £198.886.320 για το 2006 (εγκεκριµένες) και £172.881.811 για το 

2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £197.998.639 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£198.871.260 (εγκεκριµένες) για το 2006 και £172.856.957 (πραγµατικές) για το 2005.   Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν µείωση κατά £872.621. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £15.370 έναντι £15.060 (εγκεκριµένες) 

για το 2006  και £24.854 (πραγµατικές) για το 2005.   

Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Άµυνας παρουσιάζονται για το 2007 

αυξηµένες µόνο κατά £310, ενώ στο σύνολό τους οι καθαρά αναπτυξιακές δαπάνες 

περιορίζονται σε £15.370, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν δαπάνες 

συµµετοχής σε σεµινάρια και εκπαίδευση για σκοπούς προσαρµογής µε τις 

πρακτικές της ΕΕ.  Οι όποιες αναπτυξιακές δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον 

Κυπριακό Στρατό πιστώνονται στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο.  

Στον ίδιο προϋπολογισµό δεν περιλαµβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια για νέες 

θέσεις αξιωµατικών και υπαξιωµατικών για το 2007 για σκοπούς ικανοποίησης των 

υπηρεσιακών σχετικών αναγκών (νέοι διορισµοί, προαγωγές, µονιµοποίηση εθελοντριών 

κ.ά.) 

Όσον αφορά τις δαπάνες αµυντικής θωράκισης, είναι γνωστό ότι η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού δεν επιλαµβάνεται 

των ειδικότερων προνοιών για δαπάνες που αφορούν το Κεφάλαιο της “Αµυντικής 

                                            

18  Ακολουθείται η σειρά καταχώρισης των προϋπολογισµών των υπουργείων στο κείµενο του υπό 
συζήτηση προϋπολογισµού. 
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Θωράκισης”.  Το µέρος των δαπανών αυτών περιέχεται σε ειδικό µνηµόνιο, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του κρατικού προϋπολογισµού και το οποίο, 

αφού τύχει εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άµυνας ως την καθ’ ύλην 

αρµόδια επιτροπή, ακολούθως, κατά πάγια πρακτική υποβάλλεται µε σηµείωµα 

προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού µε 

εισηγήσεις για περικοπές ή δεσµεύσεις επιµέρους κονδυλίων του ειδικού αυτού 

Κεφαλαίου.   

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στην ολοµέλεια του σώµατος, το 

εν λόγω µνηµόνιο, ενσωµατώνεται αυτούσιο στον υπό έγκριση προϋπολογισµό, και 

τίθεται για τελική έγκριση κάτω από το Κεφάλαιο του Υπουργείου Άµυνας.   

Συναφής είναι επίσης η διαδικασία, µε βάση την οποία, µετά την έγκριση του 

συνόλου του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 10 αυτού, κανένα ποσό δε 

διατίθεται από το Κεφάλαιο της “Αµυντικής Θωράκισης”, χωρίς την εκ των 

προτέρων εξουσιοδότηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία δίδεται ύστερα 

από ενηµέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άµυνας και σχετική εισηγητική 

πρόταση αυτής.   

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία και το συνοπτικό σηµείωµα που κατατέθηκε 

από τον αρµόδιο υπουργό, ο συνολικός προϋπολογισµός για το Υπουργείο 

Άµυνας παρουσιάζει µείωση της τάξης του 0,44% περίπου.  Όπως σχετικά 

αναφέρεται, το γεγονός αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως υποβάθµιση της σηµασίας 

που δίδεται στην άµυνα της ∆ηµοκρατίας· αντίθετα, η προσπάθεια είναι να γίνει 

καλύτερη αξιοποίηση των διατεθέντων κονδυλίων και αύξηση των αµυντικών 

δυνατοτήτων, αφού το ύψος των σχετικών κονδυλίων καθορίστηκε, µε βάση τις 

δηµοσιονοµικές δυνατότητες και τους τεθέντες γενικότερους οικονοµικούς στόχους.   
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Όσον αφορά ειδικότερα το Κεφάλαιο 11.04 - Αµυντική Θωράκιση, παρατηρείται ότι 

οι πρόνοιες που έχουν περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό αφορούν 

εξοπλιστικά προγράµµατα και τη συντήρησή τους, όπως επίσης και δαπάνες για 

την εκτέλεση έργων στρατωνισµού και εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς.  

Συναφώς η σχετική πρόνοια για το 2007 ανέρχεται στα £70,0 εκατοµ., σε σύγκριση 

µε £77,0 εκατοµ. το 2006, υπάρχει δηλαδή µείωση κατά £7,0 εκατοµ. (ποσοστό 9%).   

Η επιτροπή, έχοντας ως βάση το γεγονός ότι η αναλυτική εξέταση του ειδικού 

Υποκεφαλαίου για την “Αµυντική Θωράκιση” γίνεται από την Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Άµυνας, δε θα προχωρήσει στην παράθεση ειδικών σχολίων στην 

παρούσα έκθεση.  ∆ηλώνει όµως ότι στο παρόν στάδιο οι περιορισµένες δαπάνες 

σε σχέση µε την αµυντική θωράκιση της ∆ηµοκρατίας δεν αποτελούν θέµα 

ήσσονος σηµασίας για την επιτροπή, αλλά αντικρίζονται µόνο υπό τη σκοπιά των 

τεθέντων οικονοµικών στόχων και της συνεχιζόµενης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.   
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2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

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

2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £168.698.427 έναντι £159.676.625 για το 2006 

(εγκεκριµένες) και £151.361.165 για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £115.415.072 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£111.208.805 (εγκεκριµένες) για το 2006 και £103.060.894 (πραγµατικές) για το 2005.   Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £4.206.267 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £53.383.355 έναντι £48.467.820 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £48.300.271 (πραγµατικές) για το 2005.   

 Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος παρουσιάζονται για το 2007 αυξηµένες κατά £4.815.535.   

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, η αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών είναι 

της τάξης του 9,94% σε σχέση µε το 2006, ως αθροιστικό αποτέλεσµα των 

αυξοµειώσεων σε όλα τα τµήµατα του υπουργείου.  Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί 

ότι, όπως έχει κατατεθεί, αν µειωθεί η πρόνοια για την αγορά των ελικοπτέρων και 

από τα δύο έτη, δηλαδή 2006 και 2007, τότε το σύνολο του αναπτυξιακού 

προϋπολογισµού του υπουργείου παραµένει στα ίδια επίπεδα µε τα περσινά.   

Σύµφωνα µε το γραπτό σηµείωµα που κατατέθηκε από τον αρµόδιο υπουργό, στον 

κύριο τοµέα αρµοδιότητας του ίδιου υπουργείου, δηλαδή της γεωργίας-

κτηνοτροφίας συνεχίζεται εντατικά η εφαρµογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 

2004-2006, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ σε ποσοστό 50%.  Έχουν 

συναφώς καταβληθεί σε δικαιούχους £35,0 εκατοµ. περίπου, ενώ µέσω του ιδίου 

σχεδίου θα έχουν επενδυθεί στη γεωργία και µεταποιητική βιοµηχανία πέραν των 

£90,0 εκατοµ. (δηµόσια και ιδιωτική συµµετοχή).  Περαιτέρω, ένας αριθµός 22 000 
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εκταρίων συµµετέχει ήδη στις αγροπεριβαλλοντικές δράσεις συµβάλλοντας στην 

ασφάλεια των τροφίµων, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και στην 

ενίσχυση του εισοδήµατος των αγροτών. 

Σύµφωνα πάντα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, µέσω του νέου Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την επόµενη επταετία, η κυβέρνηση θα 

διαθέσει πέραν των £190,0 εκατοµ., από τα οποία γύρω στο 50% θα αποτελεί 

κοινοτική χρηµατοδότηση.  Το εν λόγω πρόγραµµα θα εγκριθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2007 και θα αρχίσει σταδιακά να τίθεται σε 

εφαρµογή.  Παράλληλα συνεχίζεται η καταβολή άµεσων συµπληρωµατικών 

εθνικών πληρωµών και εθνικών ενισχύσεων για τη στήριξη όλων σχεδόν των 

κλάδων της γεωργίας και κτηνοτροφίας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

προβληµάτων που προέκυψαν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. 

Παρατηρείται ειδικότερα ότι οι πιο σηµαντικές πρόνοιες στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό είναι οι ακόλουθες: 

• £500.000 (έναντι £300.000 εγκεκριµένων για το 2006) για την κατασκευή και 

λειτουργία Κέντρου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής 

Αµιαντούχων Υλικών. 

• £440.000 για ετοιµασία διαχειριστικών σχεδίων για Περιοχές του ∆ικτύου 

“Φύση 2000” στα πλαίσια του “Transition Facility” (έναντι £212.000 εγκεκριµένων 

για το 2006). 

• £9.027.040 για έργα υποδοµής (υδατικά, υδρευτικά, βελτίωση υδατοπροµήθειας 

χωριών και από την ίδια πρόνοια για τα υδατικά έργα κοιλάδων ∆ιαρίζου, Έζουσας και 

Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Πάφου) (£1,3 εκατοµ. έναντι £2,0 εκατοµ. εγκεκριµένων για 

το 2006). 
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Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί µετά 

την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και το γεγονός ότι θεσµικά ή διαρθρωτικά µέτρα 

αρµοδιότητας του εν λόγω υπουργείου εκφεύγουν πλέον των στενών ορίων του 

κρατικού προϋπολογισµού, αφού συναρτώνται µε άλλες εξωγενείς παραµέτρους, 

θεωρεί ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό δεν αντικατοπτρίζεται η πραγµατική 

εικόνα από πλευράς διαθέσιµων κονδυλίων όσον αφορά τον τοµέα της γεωργίας-

κτηνοτροφίας.  Ταυτόχρονα λαµβάνει υπόψη ότι η ενίσχυση του τοµέα θα αποφέρει 

µέσα από ένα µακροπρόθεσµο πλαίσιο (2007 - 2013) γύρω στα £130,0 εκατοµ. (εκ 

των οποίων το 50% θα διατεθεί µέσω του κρατικού προϋπολογισµού και το υπόλοιπο από 

κοινοτικούς πόρους). 

Όσον αφορά τον τοµέα “Περιβάλλον”, η επιτροπή σηµειώνει ότι, παρά το γεγονός 

ότι στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισµού για το 2006 η 

κυβέρνηση είχε καταθέσει την υπ’ αριθµόν (2) τροποποίηση, µε την οποία 

θεσµοθετήθηκε19 (µε συµβολική πρόνοια £10) το Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 

το οποίο, σύµφωνα µε την επεξήγηση που είχε κατατεθεί, θα απαρτίζεται από τον 

Επίτροπο Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης20 και από οκτώ άλλα µέλη, 

µέχρι της στιγµής, εκτός από το διορισµό του Επιτρόπου, δεν υπήρξε οποιαδήποτε 

περαιτέρω ενέργεια για την προώθηση των διαδικασιών σύστασης και διορισµού 

των µελών του εν λόγω συµβουλίου. 

Όσον αφορά άλλα θέµατα αρµοδιότητας του ίδιου τοµέα σηµειώνονται και πάλι οι 

µεγάλες καθυστερήσεις που αφορούν την κατασκευή του Κέντρου ∆ιαχείρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής Αµιαντούχων Υλικών, όπως και η 
                                            

19  Συµβολική πρόνοια κάτω από το Κεφάλαιο 120111.2 - «Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος - Υπηρεσία Περιβάλλοντος - Τακτικές ∆απάνες». 

20  Ο διορισµός του εν λόγω Επιτρόπου να καλυφθεί από τις πιστώσεις του Κεφαλαίου 183000.2 - «Μη 
Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό» - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές ∆απάνες. 
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λήψη τελικής απόφασης για το πλαίσιο διαχείρισης του Ακάµα.   

Τέλος, η επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος µε νέο προσωπικό ώστε να καταστεί ικανή να αντεπεξέλθει στις 

προκλήσεις που τίθενται για προστασία και προαγωγή της αειφορίας του 

περιβάλλοντος.  Όπως διαπιστώνεται από µελέτη του σχετικού οργανογράµµατος 

που έχει κατατεθεί, οι αριθµοί των λειτουργών που στελεχώνουν την υπηρεσία σε 

σχέση µε τους κλάδους που υπηρετούν και τα πολλαπλά καθήκοντα που καλούνται 

να εκτελέσουν βάσει των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσµεύσεων της ∆ηµοκρατίας 

είναι οι ελάχιστοι δυνατοί21, κατά τρόπο που να καθίσταται αµφίβολο αν είναι 

δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσµατική υλοποίηση των σχετικών στόχων και 

προγραµµάτων της κυβέρνησης.  Καλείται συνεπώς η κυβέρνηση να λάβει υπόψη 

την ανάγκη σηµαντικής ενίσχυσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, λαµβάνοντας 

ιδιαίτερα υπόψη ότι ένας από τους στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας είναι 

η αειφόρος ανάπτυξη. 

                                            

21  ∆εκαοκτώ (18) µόνιµοι λειτουργοί, οκτώ (8) έκτακτοι λειτουργοί και τέσσερις (4) τεχνικοί. 
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3. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως για το 2007 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £165.392.206 έναντι £154.230.893 για το 2006 

(εγκεκριµένες) και £134.775.575 για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £150.257.926 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£145.750.873 (εγκεκριµένες) για το 2006 και £131.900.700 (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £4.507.053. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £15.134.280 έναντι £8.480.020 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £2.874.875 (πραγµατικές) για το 2005.   

 Παρατηρήσεις και σχόλια:  

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 

παρουσιάζονται για το 2007 αυξηµένες κατά £6.654.260.   

 Παρατηρείται συναφώς ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του ίδιου υπουργείου 

απορροφώνται κυρίως για το κτιριολογικό πρόγραµµα των Φυλακών (£1,3 εκατοµ.) 

και αφορούν την ανακαίνιση και διαµόρφωση των πτερύγων 1Α, 1Β, 2Α  και 2Β (1η 

φάση), την προέκταση ορόφου της πτέρυγας 5, για την οποία προς το παρόν δεν 

έχουν περιληφθεί οποιεσδήποτε πιστώσεις, αλλά θα εξασφαλιστούν όταν χρειαστεί, 

για την ανέγερση πολυδύναµου ιατρικού κέντρου και για την αναπαλαίωση της 

πτέρυγας 9.  Απορροφώνται επίσης για βελτιώσεις και επεκτάσεις κτιρίων της 

Αστυνοµίας (£2,0 εκατοµ.), για την ανέγερση κτιρίων Αστυνοµίας (£7,1 εκατοµ.), καθώς 

και της Πυροσβεστικής [2η φάση των κτιρίων του Αρχηγείου Πυροσβεστικής (£1,0 εκατοµ.)]. 

 Η επιτροπή παρατηρεί ότι και για το έτος 2006 ο βαθµός υλοποίησης των 

αναπτυξιακών έργων του εν λόγω υπουργείου υπήρξε εξαιρετικά χαµηλός, 

γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και στα γραπτά στοιχεία, τα οποία κατατέθηκαν 

από το ίδιο υπουργείο και έγινε παραδεκτό και από τον ίδιο τον αρµόδιο υπουργό 
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στο στάδιο της συζήτησης. 

 Όπως εξάγεται από τα κατατεθέντα στοιχεία, ο βαθµός υλοποίησης για το 

αναπτυξιακό πρόγραµµα που αφορά τις Φυλακές ανέρχεται µόνο σε 17,57%.  

Συνεπώς η δήλωση του τέως Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ο 

οποίος κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2006 είχε 

δεσµευθεί ενώπιον της επιτροπής ότι ο βαθµός υλοποίησης του αναπτυξιακού 

προγράµµατος του ίδιου υπουργείου για το 2006 θα προσέγγιζε το 70% µε 80%, 

δεν έχει υλοποιηθεί.  Παρατηρείται επίσης ότι οι βαθµοί υλοποίησης αναφορικά µε 

άλλους τοµείς του ίδιου υπουργείου παραµένουν επίσης πολύ χαµηλοί.  Ειδικότερα 

για την Αστυνοµία, ο βαθµός υλοποίησης για το 2006 υπολογίζεται σε 47,68% και 

για την Πυροσβεστική σε 49,87%.  Ο συνολικός βαθµός υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δαπανών του ιδίου  υπουργείου, σύµφωνα µε τα κατατεθέντα 

στοιχεία, για το 2006 ανέρχεται µόνο σε 45,69%. 

 Από τη συζήτηση που διεξήχθηκε ενώπιον της επιτροπής προκύπτει ότι πράγµατι 

υπήρξαν µεγάλες καθυστερήσεις στην προώθηση σηµαντικών αναπτυξιακών 

προγραµµάτων του εν λόγω υπουργείου, µε κυριότερο το κτιριολογικό πρόγραµµα 

των Φυλακών, της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής. 

 Η επιτροπή επισηµαίνει και πάλιν, όπως και σε προηγούµενές της εκθέσεις, ότι η 

υλοποίηση του κτιριολογικού προγράµµατος, ειδικά των φυλακών, θα πρέπει να 

προχωρήσει µε πολύ γοργούς ρυθµούς, γιατί το έργο αυτό είναι µεγάλης σηµασίας 

για την οµαλή λειτουργία των φυλακών, ιδιαίτερα υπό το φως των σηµαντικών και 

γνωστών προβληµάτων υπερπληθυσµού.  Συνεπώς δε χωρεί οποιαδήποτε άλλη 

καθυστέρηση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για µη δικαιολογηµένες 

καθυστερήσεις.  Τα κτιριολογικά προγράµµατα αναβάθµισης των φυλακών έχουν 
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επί σειρά ετών περιληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισµούς και έχουν εγκριθεί 

από τη Βουλή.  Όπως έχει αναφερθεί στην επιτροπή, οι δεσµεύσεις των 

συγκεκριµένων προνοιών και αντίστοιχων αναπτυξιακών κονδυλίων κατά τα 

προηγούµενα έτη οφείλονταν αποκλειστικά σε αποφάσεις του Γραφείου 

Προγραµµατισµού και βασίζονταν στους άξονες δηµοσιονοµικής εξυγίανσης των 

τελευταίων ετών.  Παρά ταύτα, η τακτική αυτή, όπως είχε και προηγούµενα 

επισηµανθεί δεν είναι ορθή και δε συνάδει µε τις αρχές κατάρτισης των ετήσιων 

προϋπολογισµών, σε καµιά δε περίπτωση µπορεί να γίνει δεκτή η εικονική µόνο 

συµπερίληψη αναπτυξιακών δαπανών στους κρατικούς προϋπολογισµούς, οι 

οποίες όµως εξ αρχής έχει αποφασισθεί ότι δεν πρόκειται να δαπανηθούν για το 

συγκεκριµένο οικονοµικό έτος.  Κατ’ αναλογίαν, οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και 

αναφορικά µε τα προϋπολογισθέντα κονδύλια για την ανάπτυξη της κτιριακής 

υποδοµής της Αστυνοµίας, όπως και για την ανέγερση των κτιρίων της 

Πυροσβεστικής.   
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4. Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για το 2007 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £38.999.267 έναντι £39.542.268 για το 2006 

(εγκεκριµένες) και £22.366.463 για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £11.576.427 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£14.640.008  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £8.841.302 (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν µείωση κατά £3.063.581. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £27.422.840 έναντι £24.902.260 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £13.525.161 (πραγµατικές) για το 2005.   

Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

παρουσιάζονται για το 2007 αυξηµένες κατά £2.520.580 και απορροφώνται κυρίως 

για τη συνέχιση εφαρµογής διάφορων σχεδίων και προγραµµάτων.     

Παρατηρείται συναφώς ότι πρόνοια για κονδύλι ύψους £0,7 εκατοµ. για το 

Πρόγραµµα για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τη Βιοµηχανική Ρύπανση 

(Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου υπ’ αριθµόν 59.761 και ηµεροµηνίας 17 Απριλίου 2004) έχει 

συµπεριληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό για πρώτη φορά. 

Οι υπόλοιπες πρόνοιες αφορούν συνεχιζόµενα ή νέα σχέδια ή προγράµµατα, από 

τα οποία τα κυριότερα έχουν ως ακολούθως: 

 £  

Σχέδιο Συµβουλευτικών 
Υπηρεσιών για τη Βιοµηχανία 

150.000 Το σχέδιο τυγχάνει διαχείρισης από το Ίδρυµα 
Τεχνολογίας. 

• Σχέδιο Χορηγιών για 
Τεχνολογική Αναβάθµιση 
της Βιοµηχανίας 

• Συµπληρωµατικό Σχέδιο για 
τη Μεταποίηση Γεωργικών 
Προϊόντων 

4.000.000 Από την προτεινόµενη πίστωση θα καλυφθούν 
χορηγίες για ειληµµένες υποχρεώσεις (αιτήσεις 
ετών 2005 και 2006) που αφορούν τα σχέδια 
που χρηµατοδοτούνται από το άρθρο αυτό. 
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Πρόγραµµα Ενίσχυσης της 
Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας 

500.000 Ετήσιο συνεχιζόµενο πρόγραµµα. 

Πρόγραµµα Ενίσχυσης της 
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας 

600.000 Ετήσιο συνεχιζόµενο πρόγραµµα. 

Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για το 
Μεταποιητικό Τοµέα σε περιοχές 
της υπαίθρου 

3.950.000 Το πρόγραµµα περιλαµβάνεται στο Ενιαίο 
Έγγραφο Προγραµµατισµού για το Στόχο 2 και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. 

Γεωργικά προϊόντα: 

• Νέο καθεστώς κρατικών 
ενισχύσεων για την 
προώθηση και διαφήµιση 
γεωργικών προϊόντων στην 
ενιαία αγορά και τρίτες 
χώρες 

• Προγράµµατα ενηµέρωσης 
και προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων στην 
εσωτερική αγορά και τρίτες 
χώρες µε κοινοτική 
συγχρηµατοδότηση 

1.720.000 Νέα σχέδια που έχουν εγκριθεί από το 
Υπουργικό Συµβούλιο και την ΕΕ.  Εφαρµογή 
του νέου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για 
ενέργειες προώθησης ή/και διαφήµισης των 
γεωργικών προϊόντων και του προγράµµατος 
ενηµέρωσης και προώθησης γεωργικών 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τρίτες 
χώρες µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση. 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο: 

• ∆ηµιουργία γραφείου/φορέα 
για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

• Ενηµέρωση του κοινού και 
των επιχειρήσεων για τα 
οφέλη που θα αποκοµίσουν 
από τη χρήση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου και 
ενθάρρυνση/ προώθηση της 
χρήσης του 

• ∆ηµιουργία Σχεδίων 
Επιχορήγησης 
Επιχειρήσεων για 
αξιοποίηση του η-εµπορίου 
και των τεχνολογιών 
πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

550.000 Νέα δράση για την οποία θα υποβληθεί 
πρόταση στο Υπουργικό Συµβούλιο εντός του 
2006. 

Νέα Βιοµηχανική Πολιτική 2.500.000 Συνεχιζόµενο πρόγραµµα 

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, στα πλαίσια των στόχων της Στρατηγικής της 

Λισσαβόνας για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, επιδιώκεται 

η ενίσχυση του τοµέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας µε την 

ανάληψη ανάλογων µέτρων και δράσεων.  Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχουν ληφθεί οι 

πιο κάτω αποφάσεις: 
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• ∆ηµιουργία του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας:   

• Λειτουργία του Συµβουλίου Βιοµηχανικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει ήδη συσταθεί. 

• Εφαρµογή σχεδίων χορηγιών της βιοµηχανίας. 

• ∆ηµιουργία Οργανισµού Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων (Cyprus Investment Promotion 

Agency). 

• ∆ηµιουργία Μονοθυρικής Πρόσβασης («One Stop Shop») για διευκόλυνση της διαδικασίας 

εγγραφής και λειτουργίας νέων εταιρειών, µε στόχο την αύξηση των επενδύσεων.   

Ο τοµέας της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας προωθείται επίσης µε: 

• Τη δηµιουργία του Επιστηµονικού Τεχνολογικού Πάρκου, το οποίο θα αποτελέσει το χώρο 

όπου θα στεγαστούν τα υπό ίδρυση ερευνητικά κέντρα, τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και οι 

καινοτόµες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης.   

• Τη δηµιουργία ερευνητικών κέντρων για καινοτόµες ιδέες, όπως είναι το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 

για το Περιβάλλον και τη ∆ηµόσια Υγεία, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τη Σχολή ∆ηµόσιας 

Υγείας του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ που επικεντρώνεται σε έρευνα σε θέµατα υγείας και 

περιβάλλοντος.   

• Τη λειτουργία τεσσάρων εκκολαπτηρίων στα οποία έχουν µέχρι στιγµής ενταχθεί είκοσι πέντε 

από τα τριάντα τέσσερα σχέδια που έχουν υποβληθεί, ενώ υπολογίζεται ότι εντός του 2007 

θα βρίσκονται υπό εκκόλαψη άλλα δέκα νέα σχέδια.   

Ο τοµέας της ενέργειας προωθείται δια της εξασφάλισης των ενεργειακών αναγκών 

µέσω έργων υποδοµής και ειδικότερα µε τη δηµιουργία του Ενεργειακού Κέντρου 

στο Βασιλικό (£2,4 εκατοµ. για το 2007 έναντι £3,0 εκατοµ. για το 2006) και εξοικονόµησης 

ενέργειας µέσω της προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

(£150.000 για το 2007 - Σχέδιο για Ενεργειακό Προγραµµατισµό, Εξοικονόµηση Ενέργειας και 

ΑΠΕ).   

Η επιτροπή παρατηρεί ότι πρόνοια, ύψους £3,0 εκατοµ., για την ανάπτυξη 

τεχνολογικών πάρκων και ινστιτούτων στον προϋπολογισµό του 2006 ήταν 
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δεσµευµένη (+), ενώ ισόποση πρόνοια στον προϋπολογισµό του 2007 δεν είναι 

δεσµευµένη και προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για ολοκλήρωση της 

διεξαγωγής της τεχνοοικονοµικής µελέτης για δηµιουργία του Τεχνολογικού 

Πάρκου σε συνεργασία µε το Τεχνολογικό Πάρκο “Σοφία Αντίπολις” και το ΕΒΕ 

Νίκαιας και τη µελέτη για τη δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου Πληροφορικής σε 

συνεργασία µε τα τεχνολογικά πάρκα πληροφορικής των Ινδιών.  Από την ίδια 

πρόνοια θα καταβληθεί επίσης η ετήσια χορηγία προς το Πανεπιστήµιο του 

Χάρβαρντ22 για τη δηµιουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου Κύπρου, όπως και για 

την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για 

το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία σε σύνδεση µε τη Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του 

Χάρβαρντ, όπως και η δαπάνη για το Κυπριακό Ινστιτούτο Γεωπολιτικής.   

Όπως εξάγεται µέσα από τα κατατεθέντα κατά την περσινή συζήτηση στοιχεία, το 

Κυπριακό ∆ιεθνές Ινστιτούτο για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία έχει ήδη 

συσταθεί και λειτουργεί, εποµένως οι περιληφθείσες στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό πρόνοιες αφορούν την ανέγερση των κτιριακών του 

εγκαταστάσεων.  Η ανέγερση, σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατέθηκαν, 

αναµένεται να αρχίσει το Μάιο του 2007, ώστε να αρχίσει τη λειτουργία του τέλος 

του 2008 στο χώρο του Επιστηµονικού Τεχνολογικού Πάρκου.  

Όσον αφορά την ανάπτυξη των µαρίνων, µε στόχο τη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος, σηµειώνεται και πάλι η συµπερίληψη στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό πιστώσεων ύψους £5.000 για την κάλυψη διάφορων εξόδων για 

την προώθηση των σχεδίων για δηµιουργία των µαρίνων (ετοιµασία εγγράφων, χαρτών 

                                            

22  Η συνολική δαπάνη αφορά την εισφορά του κράτους, ύψους £17,0 εκατοµ. για δέκα χρόνια µε µέσο 
όρο συνεισφοράς κατ’ έτος ποσό ύψους £1,7 εκατοµ. συν £10,0 εκατοµ. από εισφορά µέσω του 
Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ (συνολικό κόστος £27,0 εκατοµ.). 
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κ.λπ.).  Οι προτεινόµενες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του 2006 ανέρχονται σε 

£15.000 για τους ίδιους σκοπούς.   

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, όσον αφορά τις µαρίνες Λεµεσού και Αγίας 

Νάπας, το Συµβούλιο Προσφορών του υπουργείου έχει εγκρίνει στο πλαίσιο 

διαπραγµάτευσης µε τους αντίστοιχους προσφοροδότες που υπέβαλαν προσφορά, 

στα πλαίσια του διαγωνισµού του Ιουλίου 2002.  Οι διαπραγµατεύσεις της 

διαπραγµατευτικής οµάδας του κράτους και των προσφοροδοτών βρίσκονται στο 

τελικό στάδιο όσον αφορά τη µαρίνα Λεµεσού, της οποίας η κατασκευή θα 

αναληφθεί από στρατηγικό επενδυτή.  Η κατασκευή της µαρίνας Πάφου θα 

αναληφθεί επίσης από στρατηγικό επενδυτή (έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των 

προσφοροδοτών), ενώ η ανάπτυξη της µαρίνας Λάρνακας θα προωθηθεί ως ενιαίο 

έργο µε το λιµάνι Λάρνακας (και πάλι µε την ίδια µέθοδο).    

Όσον αφορά τα γήπεδα γκολφ, υλοποιείται νέα πολιτική για προσέλκυση 

επενδύσεων από τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου 

προσφέρθηκε κρατική γη στην περιοχή Αγίας Νάπας, για να γίνει το πρώτο γήπεδο 

στην ελεύθερη περιοχή Αµµοχώστου. 

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή σηµειώνει ότι, όσον αφορά την έρευνα, ενώ 

το 2002 η Κύπρος διέθετε το 0,31% του ΑΕΠ, σήµερα διαθέτει το 0,42% του ΑΕΠ 

για τον ίδιο σκοπό µε στόχο να προσεγγίσει το 1% του ΑΕΠ µέχρι το 2010.  

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, θα πρέπει µέχρι το 2010 να διατεθεί το 3% του 

ΑΕΠ στην έρευνα, ο στόχος όµως της κυβέρνησης είναι να φτάσει το 1% του ΑΕΠ 

µέχρι το 2008.  Η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση την προετοιµασία της 

κατάλληλης υποδοµής για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας, γεγονός 

που θα εντάξει την Κύπρο στις χώρες που επενδύουν σηµαντικά στους τοµείς 
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αυτούς.  

 Όσον αφορά τον τοµέα της ενέργειας, η επιτροπή δηλώνει ότι, για να επιτευχθεί ο 

στόχος της αύξησης της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή 

κατανάλωση, από 4,5% το 1995 στο 9% µέχρι το 2010, όσο και η αύξηση της 

παραγωγής ηλεκτρισµού από ΑΠΕ, από 0% σήµερα στο 6% της συνολικής 

παραγωγής µέχρι το 2010 (βάσει απαίτησης της ΕΕ) θα πρέπει να προχωρήσει µε 

ταχείς ρυθµούς η υλοποίηση τόσο της δέουσας υποδοµής όσο και του ενεργειακού 

προγραµµατισµού, για τον οποίο η πρόνοια, ύψους £150.000, δεν έχει υλοποιηθεί 

εντός του 2006. 

Τέλος, επισηµαίνεται για µια ακόµη φορά η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών 

υλοποίησης µεγάλων έργων υποδοµής, µε στόχο τη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος, όπως είναι οι µαρίνες, για την υλοποίηση των οποίων ο 

αρµόδιος υπουργός δεσµεύθηκε ενώπιον της επιτροπής ότι, παρά τις µεγάλες και 

διαχρονικά παρατηρούµενες καθυστερήσεις, από τούδε και εις το εξής θα 

προωθηθούν αποτελεσµατικά εντός του 2007. 
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5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2007 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους £353.966.279 έναντι £328.334.603 για το 2006 

(εγκεκριµένες) και £313.664.963  για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £337.284.349 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£317.350.113  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £305.907.407 (πραγµατικές) για το 2005.   Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £19.934.236 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £16.536.230 έναντι £10.928.490 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £7.705.728 (πραγµατικές) για το 2005.   

Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

παρουσιάζονται για το 2007 αυξηµένες κατά £5.607.740. 

Παρατηρείται συναφώς ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του ίδιου υπουργείου 

απορροφώνται κυρίως για συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από κοινοτικούς 

πόρους [£2.885.010 για το 2007 έναντι £75.510 για το 2006 (εγκεκριµένες)] σε ποσοστό 47% 

του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών (το ποσοστό αυτό είναι αυξηµένο κατά 230% 

έναντι του αντίστοιχου ποσού στον προϋπολογισµό του 2006).  Απορροφώνται επίσης για 

διάφορα κοινωνικά σχέδια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας [£6.951.010 για το 

2007 έναντι £5.923.490 για το 2006 (εγκεκριµένες)].  Από το σύνολο των εγκεκριµένων 

δαπανών για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, κονδύλι ύψους £4,8 εκατοµ. 

απορροφάται για τις χορηγίες προς εθελοντικούς οργανισµούς [έναντι £4.640.000 για 

το 2006 (εγκεκριµένες)].   

Η επιτροπή παρατηρεί ότι µεγάλο µέρος των αναπτυξιακών δαπανών του 

υπουργείου αφορά την παροχή χορηγιών σε εθελοντικούς οργανισµούς για 

σκοπούς προώθησης προγραµµάτων κοινωνικής ωφελείας.  Όπως και σε 
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προηγούµενές της εκθέσεις, η επιτροπή τονίζει ότι θα πρέπει να καθοριστούν 

κριτήρια για τους τρόπους παροχής των χορηγιών αυτών, ούτως ώστε να 

διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση των χορηγούµενων ποσών και η δυνατότητα 

ελέγχου της απορρόφησης των κονδυλίων για τους σκοπούς για τους οποίους 

αυτά προορίζονται.  Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, το κυριότερο κριτήριο, το 

οποίο λαµβάνεται υπόψη είναι το εθελοντικό, όπως και η συµπλήρωση των 

υπηρεσιών του κράτους, όπου υπάρχει ανάγκη.  Παρά ταύτα, η επιτροπή θεωρεί 

ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του όλου συστήµατος, όπως και διασφάλισης 

του ορθολογικού µηχανισµού διοχέτευσης και ελέγχου της προσφερόµενης 

ποιότητας υπηρεσιών.  Για το λόγο αυτό δηλώνει ότι θα αναµένει τα αποτελέσµατα 

της µελέτης που διενεργείται από το υπουργείο και της οποίας η ολοκλήρωση 

αναµένεται µέχρι τέλος του 2006, για να εκφράσει τις τελικές της θέσεις.  

Αναφορικά µε άλλα θέµατα αρµοδιότητας του ίδιου υπουργείου και ειδικότερα του 

ζητήµατος της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ΤΚΑ23, η επιτροπή τονίζει την 

ανάγκη λήψης τελικών αποφάσεων εντός του 2007 αναφορικά µε τους τρόπους 

ενίσχυσης και διασφάλισης της βιωσιµότητάς του.  Η επίλυση του θέµατος αυτού, 

όπως και η γενικότερη αναµόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος δε χωρεί 

άλλες καθυστερήσεις.  Σηµειώνεται η διαβεβαίωση του αρµόδιου υπουργού ότι θα 

αρχίσει σύντοµα ο τελικός κύκλος διαβουλεύσεων, µε στόχο να συµφωνηθούν οι 

αναγκαίες αλλαγές,  για να τεθούν σε εφαρµογή αρχές του 2007.  Σηµειώνεται και 

πάλι ότι η ολοκλήρωση της αναµόρφωσης του όλου συνταξιοδοτικού συστήµατος 

αναµενόταν από τις αρχές του 2004, ότι δε η σχετική δέσµευση είχε ήδη αναληφθεί 

από το 2002 µε την ολοκλήρωση της φορολογικής µεταρρύθµισης.  Όπως είναι 

                                            

23  Το θέµα της βιωσιµότητας του ΤΚΑ σχολιάζεται επίσης στο κεφάλαιο 2 της παρούσας έκθεσης. 
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γνωστό, ειδικά το θέµα της ενίσχυσης των ατόµων που λαµβάνουν χαµηλές 

συντάξεις, είχε οδηγήσει στη λήψη απόφασης για προσωρινή ενίσχυσή τους µε 

ειδική χορηγία µέχρι τη λήψη τελικών αποφάσεων, η οποία καταβάλλεται από το 

Υπουργείο Οικονοµικών.  Η επιτροπή θεωρεί ότι δεν υφίστανται περιθώρια για 

άλλες καθυστερήσεις και ότι το όλο θέµα θα πρέπει να λήξει οριστικά εντός του 

2007. 

Αναφορικά µε άλλα θέµατα αρµοδιότητας του ίδιου υπουργείου, η επιτροπή 

σηµειώνει µε ικανοποίηση την πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση και διευθέτηση του 

χρόνιου προβλήµατος του ωραρίου καταστηµάτων όπως και την πρόσφατη 

αναθεώρηση του νόµου περί δηµοσίων βοηθηµάτων.  Συναφώς σηµειώνεται η 

πρόσθετη δαπάνη ύψους £3.000.000 για σκοπούς του νόµου αυτού, αλλά και η 

ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης του όλου συστήµατος για αναθεώρησή του, 

όταν αυτό κρίνεται  αναγκαίο, ώστε να συµβαδίζει µε τις εκάστοτε πραγµατικότητες. 
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6. Υπουργείο Εσωτερικών  

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £320.477.827 έναντι £282.490.461 για το 2006 (εγκεκριµένες) και £241.025.940  για το 

2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £209.675.307 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£195.863.161  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £164.627.702 (πραγµατικές) για το 2005.   Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £13.812.146. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £110.727.520 έναντι £86.552.300 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £76.343.280 (πραγµατικές) για το 2005.   

 Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζονται για το 

2007 αυξηµένες κατά £24.175.220. 

Παρατηρείται συναφώς ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του ίδιου υπουργείου 

απορροφώνται κυρίως για έργα σε κυβερνητικούς οικισµούς και σχέδια 

αυτοστέγασης (£30,0 εκατοµ.) στη βάση της κυβερνητικής απόφασης για διεύρυνση 

των κριτηρίων και εκσυγχρονισµό της στεγαστικής πολιτικής του κράτους από την 

1η Ιανουαρίου 2006 τόσο για εκτοπισθέντες όσο και για µη εκτοπισθέντες.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατατέθηκαν, στις 7 Σεπτεµβρίου 2006 εγκρίθηκε από 

το Υπουργικό Συµβούλιο το «Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο», το οποίο θα τεθεί σε 

εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2007.  Το εν λόγω σχέδιο εδράζεται σε δύο 

άξονες, την περιφερειακή πολιτική και την κοινωνική πολιτική (πολύτεκνοι, ανάπηροι).  

Συναφώς, το πιο πάνω αναφερόµενο κονδύλι αναλύεται σε £13,3 εκατοµ. για 

κυβερνητικά σχέδια οικήσεως εκτοπισµένων (ισόποση πρόνοια για το 2006), £4,2 

εκατοµ. για σχέδια αυτοστέγασης (ισόποση πρόνοια για το 2006) και £17,45 εκατοµ. 

(έναντι £7,1 εκατοµ. για το 2006) για πολεοδοµικά και άλλα έργα (περιλαµβανοµένου ποσού 
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£2,0 εκατοµ. για απαλλοτριώσεις).   

Όσον αφορά τα πολεοδοµικά έργα, στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισµό 

παρουσιάζονται οι δαπάνες που γίνονται για σχέδια και προκαταρκτικές εργασίες, 

ενώ το κατασκευαστικό τους µέρος χρηµατοδοτείται από δάνεια που συνάπτονται 

από τις τοπικές αρχές, η κυβέρνηση δε καταβάλλει το τοκοχρεολύσιο που της 

αναλογεί (επί του ετήσιου τοκοχρεολυσίου). Τέτοια πολεοδοµικά έργα είναι, µεταξύ 

άλλων, η λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού (νότιος παρακαµπτήριος Λευκωσίας), ο 

παρακαµπτήριος Λακατάµιας, ο παραλιακός δρόµος Λάρνακας-∆εκέλειας, ο 

τουριστικός παραλιακός δρόµος Λεµεσού κ.ά.  Συναφώς παρατηρείται ότι για 

χρεολυτικές δόσεις για πολεοδοµικά έργα η προβλεπόµενη δαπάνη για το 2007 

ανέρχεται σε £12.096.060,4224 και πιστώνεται στις τακτικές δαπάνες.   

Στον ίδιο προϋπολογισµό έχουν συµπεριληφθεί άλλες σηµαντικές πρόνοιες, ως 

ακολούθως25: 

£1 εκατοµ.  για κατασκευή πράσινων σηµείων στους δήµους και κοινότητες για απόρριψη 

στερεών αποβλήτων που δεν µπορούν να συλλέγονται µαζί µε τα οικιακά 

απόβλητα. 

£3,0 εκατοµ.  για τη δηµιουργία Νέου Χώρου Ταφής Απορριµµάτων και ∆ιαµετακοµιστικών 

Σταθµών για Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Οικιακών Στερεών Απορριµµάτων της 

Επαρχίας Λεµεσού. 

£2,5 εκατοµ.  για τη δηµιουργία µονάδας διαλογής και κοµποστοποίησης των απορριµµάτων της 

επαρχίας Πάφου και δρόµου προσπέλασης προς το διαµετακοµιστικό σταθµό 

Πόλης Χρυσοχούς.   

                                            

24  Επεξηγηµατικό υπόµνηµα τακτικών δαπανών προϋπολογισµού του 2007 - Παράρτηµα 12 (σελ. 702).  
25  Για όλα τα πιο κάτω έργα θα υποβληθεί αίτηση συγχρηµατοδότησης από το Ταµείο Συνοχής της ΕΕ - 

Επεξηγηµατικό υπόµνηµα αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισµού του 2007 (σελ. 179). 
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 Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, οι µελέτες θα είναι έτοιµες πριν το τέλος του 

2006 και θα συµφωνηθούν µε το Γραφείο Προγραµµατισµού. 

£3,0 εκατοµ.  για τη δηµιουργία Νέου Χώρου Ταφής Απορριµµάτων και ∆ιαµετακοµιστικών 

Σταθµών για Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Οικιακών Στερεών Απορριµµάτων της 

επαρχίας Λευκωσίας. 

£19,0 εκατοµ.  για τη συνέχιση της κατασκευής του Χώρου Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων για τις επαρχίες Λάρνακας / Αµµοχώστου.  (Το συνολικό κόστος του 

έργου υπολογίζεται στα £25,0 εκατοµ. και θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.  Μέρος 

της δαπάνης, 66% του συνόλου, ανακτάται από την ΕΕ).   

 Η κατασκευή του έργου θα αρχίσει αρχές του 2007 και θα ολοκληρωθεί περί τα 

τέλη του 2008. 

 Η επιτροπή παρατηρεί ότι στον προϋπολογισµό του 2006 είχαν περιληφθεί 

ανάλογες πρόνοιες µόνο για τα έργα που αφορούν τους Υγειονοµικούς Χώρους 

Ταφής Λάρνακας-Αµµοχώστου και Πάφου και ότι ήταν δεσµευµένες (+), ενώ για το 

2007 δεν υπάρχει ανάλογη δέσµευση των κονδυλίων, γεγονός που σηµειώνεται µε 

ικανοποίηση.  Για το Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Λάρνακας-Αµµοχώστου 

σηµειώνεται ειδικότερα ότι στον προϋπολογισµό του 2006 το συνολικό κόστος του 

έργου είχε προϋπολογισθεί σε £20,0 εκατοµ., ενώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

προϋπολογισµού του 2007 αυτή τη στιγµή προϋπολογίζεται σε £25,0 εκατοµ. 

 Συναφώς µε τα πιο πάνω, καλείται η κυβέρνηση να προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς 

στην υλοποίηση των πιο πάνω σηµαντικών έργων, δεδοµένου ότι, όπως 

αναφέρεται, οι σχετικές µελέτες θα είναι έτοιµες πριν το τέλος του 2006 και αφού 

ληφθεί υπόψη η ανάγκη σηµαντικής αναπροσαρµογής των προϋπολογιζόµενων 

δαπανών προς τα πάνω για κάθε έτος σηµειούµενης  καθυστέρησης. 

 Αναφορικά µε άλλα θέµατα αρµοδιότητας του ίδιου υπουργείου και κατόπιν 
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συγκριτικής µελέτης των στοιχείων που κατατέθηκαν για τον προϋπολογισµό του 

2006, παρατηρείται ότι για τα έργα σε κυβερνητικούς οικισµούς και σχέδια 

αυτοστέγασης, ισόποσες πρόνοιες είχαν περιληφθεί και στον αντίστοιχο 

προϋπολογισµό του 2006, συνεπώς οι ρυθµοί υλοποίησης δεν είναι οι 

αναµενόµενοι.  Καλείται λοιπόν η κυβέρνηση να προχωρήσει µε ταχείς ρυθµούς 

εντός του 2007 στην υλοποίηση των έργων για τα οποία οι σχετικές 

προϋπολογισθείσες δαπάνες προορίζονται. 

 Αναφορικά µε άλλα κονδύλια του ίδιου υπουργείου, σηµειώνεται ότι ειδικά στον 

Τακτικό Προϋπολογισµό παρουσιάζονται διάφορα δεσµευµένα κονδύλια (+), τα 

κυριότερα των οποίων στο Τµήµα Πολεοδοµίας και Οικήσεως και αφορούν τη 

σύνδεση κυβερνητικών οικισµών µε αποχετευτικά συστήµατα, τη συντήρηση 

κατοικιών σε κυβερνητικούς οικισµούς, τη συντήρηση βιολογικών συστηµάτων και 

την επιχορήγηση για δηµιουργία πρασίνου και εξωραϊσµό εξωτερικών χώρων σε 

συνοικισµούς αυτοστέγασης.  Η επιτροπή συναφώς δηλώνει ότι δε συµφωνεί µε 

την τακτική δέσµευσης των σχετικών κονδυλίων, η οποία επιβραδύνει σηµαντικά 

τους ρυθµούς υλοποίησης των διάφορων έργων, χωρίς προφανή αιτία, αφού οι 

σχετικές πρόνοιες έχουν εγκριθεί από τη Βουλή. 

 Όσον αφορά την ενίσχυση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό έχουν συµπεριληφθεί οι ακόλουθες δεσµευµένες (+) πρόνοιες26: 

α. Χορηγία στις αρχές τοπικής διοίκησης των ελεύθερων περιοχών ύψους £37.150.400, η 

οποία καλύπτει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• κρατική χορηγία προς τους δήµους και κοινότητες των ελεύθερων περιοχών, ύψους 

£36.900.400· 

                                            

26  Οι πιο πάνω δαπάνες πιστώνονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό. 
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• χορηγία για µηχανογράφηση των δήµων, ύψους £65.000· 

• χορηγία για µηχανογράφηση των κοινοτήτων ύψους £50.000· 

β. οικονοµική βοήθεια προς τις αρχές τοπικής διοίκησης έναντι απώλειας κτηµατικού και 

επαγγελµατικού φόρου ύψους £17.148.708, η οποία περιλαµβάνει επίσης την απώλεια 

φόρου λόγω της απαλλοτρίωσης γης για τη δηµιουργία κυβερνητικών οικισµών/συνοικισµών 

αυτοστέγασης. 

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, το κράτος θα καταβάλει κατά το 2006 ποσό ύψους 

πέραν του £1 εκατοµ. υπό µορφή τοκοχρεολυσίων έναντι δανείων που έχουν 

συνάψει οι δήµοι για την κατασκευή έργων υποδοµής.  Το κράτος συνεχίζει επίσης 

να καταβάλλει ποσοστό 50% της δαπάνης για µηχανογράφηση των υπηρεσιών 

των δήµων (£65.000 για το 2007), όπως και ποσοστό 25% της δαπάνης για την 

ανέγερση δηµοτικών µεγάρων (µέχρι ποσού £250.000).  Το κράτος καταβάλλει επίσης 

ειδική χορηγία έναντι της απώλειας των εσόδων των δήµων από την κατάργηση 

του επαγγελµατικού φόρου φυσικών προσώπων.  Παράλληλα επιχορηγούνται 

πλήρως οι προϋπολογισµοί των εννέα κατεχόµενων δήµων (£2,5 εκατοµ. για το 2007).   

Άλλες σηµαντικές πρόνοιες στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό, οι οποίες 

πιστώνονται στον Τακτικό Προϋπολογισµό, είναι οι ακόλουθες: 

α. Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (ΡΙΚ) ύψους £15,7 εκατοµ. (δεσµευµένη 

πρόνοια). 

β. Χορηγία στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ύψους £984.730 (δεσµευµένη 

πρόνοια).  

 Η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση το σηµαντικό έργο που επιτελείται από το 

συγκεκριµένο υπουργείο, ιδιαίτερα όσον αφορά την υλοποίηση της στεγαστικής 

πολιτικής της κυβέρνησης, όπως και µιας σειράς άλλων σηµαντικών 

προγραµµάτων που αφορούν την πολεοδοµία και γενικότερα την ανάπτυξη 
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υπηρεσιών που εξυπηρετούν τον πολίτη.  Ταυτόχρονα επισηµαίνει την ανάγκη 

συνέχισης της πολιτικής για οικονοµική ενίσχυση των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ώστε σταδιακά, η εν λόγω ενίσχυση να προσεγγίσει το 4% των 

κρατικών εσόδων (από το 1% σήµερα)  σύµφωνα µε τις κυβερνητικές δηλώσεις. 
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7. Υπουργείο Εξωτερικών  

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £46.788.564 έναντι £44.832.852 για το 2006 (εγκεκριµένες) και £33.606.811  για το 

2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £39.718.464 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£37.247.582  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £29.424.061  (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £2.470.882. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £7.010.100 έναντι £7.585.270  

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £4.182.750  (πραγµατικές) για το 2005.   

 Παρατηρήσεις και σχόλια:  

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζονται για το 

2007 µειωµένες κατά £515.170. 

 Παρατηρείται δε ότι το µεγαλύτερο µέρος τους, ύψους £6.200.000, από σύνολο 

αναπτυξιακών δαπανών, ύψους £7.070.100, προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων 

στο εξωτερικό [µείωση της προτεινόµενης δαπάνης για τον ίδιο σκοπό κατά £463.700 έναντι της 

ίδιας δαπάνης για το 2006 (εγκεκριµένης £6.663.720)].   

 Η επιτροπή είναι αναγκασµένη να σχολιάσει ότι ο βαθµός υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δαπανών για το ίδιο υπουργείο είναι χαµηλός.  Σχετικά κονδύλια τα 

οποία προορίζονται για συγκεκριµένα έργα δε δαπανώνται για διάφορους λόγους, 

οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να εξευρεθούν τρόποι αποτελεσµατικής 

προώθησης των έργων που αυτά αφορούν. 

  Η επιτροπή, όπως και σε προηγούµενές της εκθέσεις, είναι επίσης αναγκασµένη να 

επισηµάνει ότι, µε τον περιορισµένο προϋπολογισµό που διατίθενται για το εν λόγω 

υπουργείο, είναι δύσκολη η εκπλήρωση των σκοπών και του ρόλου του υπό το 

βάρος του εθνικού προβλήµατος και ιδιαίτερα µετά την πλήρη ένταξη της 
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∆ηµοκρατίας στην ΕΕ και τις συναφείς πολλαπλές υποχρεώσεις σε όλα τα 

επίπεδα.   

 Σύµφωνα µε το γραπτό σηµείωµα που κατατέθηκε από τον αρµόδιο υπουργό, στον 

υπό συζήτηση προϋπολογισµό δε γίνεται πρόνοια για δηµιουργία νέων θέσεων, 

έχει όµως πρόσφατα υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών εισήγηση για 

δηµιουργία είκοσι (20) νέων θέσεων διπλωµατικού προσωπικού, η οποία και θα 

προωθηθεί εντός του 2007 µε συµπληρωµατικό προϋπολογισµό. 

 Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις δηλώσεις του αρµόδιου υπουργού ενώπιον της 

επιτροπής, στην παρούσα φάση προωθούνται σχέδια εθελοντικής πρόωρης 

αφυπηρέτησης, ειδικά για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, µε στόχο 

την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου.   

 Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, στη βάση πενταετούς προγράµµατος, το οποίο 

βρίσκεται υπό µελέτη, θα δηµιουργηθούν δεκαπέντε (15) νέες πρεσβείες και 

συνεπακόλουθα νέες θέσεις για τη στελέχωσή τους.  Το σχέδιο εθελοντικής 

πρόωρης αφυπηρέτησης έχει συζητηθεί µε τη συνδικαλιστική πλευρά, έχει γίνει 

δεκτό και έχει υιοθετηθεί τόσο από τη συνδικαλιστική όσο και από την υπαλληλική 

πλευρά.  Προωθούνται επίσης νέες διαδικασίες για ταχύτερη ανέλιξη του 

υπηρετούντος προσωπικού, έτσι που να προωθηθούν τα καλύτερα και ικανότερα 

στελέχη του υπουργείου, τα οποία αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε πιο χαµηλές 

βαθµίδες.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υπογραµµίζει, κατά πάγια θέση της, την 

οποία εκφράζει επί σειρά ετών στις εκθέσεις της για τους κρατικούς 

προϋπολογισµούς, την ανάγκη ενίσχυσης του Υπουργείου Εξωτερικών µε όλους 

τους δυνατούς τρόπους τόσο µε την αύξηση του προσωπικού που το στελεχώνει 
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όσο και µε τη διεύρυνση της διπλωµατικής παρουσίας της ∆ηµοκρατίας στο 

εξωτερικό.  Για το λόγο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη τους προγραµµατισµούς του 

αρµόδιου υπουργού, όπως έχουν κατατεθεί ενώπιόν της που, εξ όσων διαφαίνεται 

στοχεύουν σε πλήρη αναδιοργάνωση της δοµής και του τρόπου λειτουργίας του 

υπουργείου, επιφυλάσσεται να παρακολουθήσει την υλοποίηση των 

προγραµµάτων αυτών. 

 Συνεπακόλουθα αναµένει τη σηµαντική αύξηση του προϋπολογισµού του 

Υπουργείου Εξωτερικών για τα επόµενα έτη, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η 

υλοποίηση των στόχων και του πολυποίκιλου ρόλου του αποτελεσµατικά και 

σύµφωνα µε τις εξαγγελίες του αρµόδιου υπουργού. 

 Τέλος, η επιτροπή παρατηρεί, όπως και σε προηγούµενες εκθέσεις της, ότι το ύψος 

του προτεινόµενου κονδυλίου για σκοπούς διαφώτισης προϋπολογίζεται για το 

2007 σε £1.100.000 (έναντι £940.000 το 2006).  Το κονδύλι αυτό χρησιµοποιείται 

κατόπιν αποφάσεων της Υπουργικής Επιτροπής ∆ιαφώτισης και της 

Συµβουλευτικής Επιτροπής ∆ιαφώτισης για την αµοιβή οίκου δηµοσίων σχέσεων 

στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ), για επιχορήγηση συνεδρίων/ 

εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ. διαφωτιστικού χαρακτήρα και για ετήσιες χορηγίες 

προς την Παγκόσµια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της 

Κυπριακή Οµοσπονδία Αµερικής, των οποίων οι δραστηριότητές έχουν σχέση µε 

τη διαφώτιση.   

 Το ευρύτερο θέµα της διαφώτισης και της αποτελεσµατικότητάς της στο διεθνή 

χώρο είχε απασχολήσει πολλές φορές την επιτροπή, µε αφορµή τη συζήτηση των 

κρατικών προϋπολογισµών, η οποία επανειληµµένα έχει τονίσει ότι τα 

προνοούµενα σχετικά κονδύλια είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα για αποτελεσµατική 
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προώθηση των συµφερόντων της ∆ηµοκρατίας, ειδικά στον αµερικάνικο χώρο.     
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8. Υπουργείο Οικονοµικών  

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Οικονοµικών για το 2007 προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους £1.760.718.089 έναντι £1.858.852.455 για το 2006 (εγκεκριµένες) και 

£1.462.997.114  για το 2005 (πραγµατικές). 

Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους £1.131.610.500 αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταµείο της ∆ηµοκρατίας27. 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £1.131.610.500 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£1.251.581.500  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £986.516.18329.424.061  (πραγµατικές) για το 

2005.  Για το 2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £30.521.704.    

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £24.519.380 έναντι £33.204.450 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £15.102.467 (πραγµατικές) για το 2005.   

  Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Οικονοµικών παρουσιάζονται για το 

2007 µειωµένες κατά £8.685.070. 

Παρατηρείται συναφώς ότι οι κυριότερες αναπτυξιακές δαπάνες του εν λόγω 

υπουργείου ύψους £14,0 εκατοµ. απορροφώνται για την αγορά µηχανογραφικού 

εξοπλισµού, προγραµµάτων και υπηρεσιών28  και αναλύονται ως ακολούθως:  

  £ 

α. Έργα γενικού σχεδίου µηχανογράφησης. 4.978.549 

β. Άλλα έργα 4.784.196 

γ. Έργα βραχυπρόθεσµου προγράµµατος µηχανογράφησης 2.737255 

δ. ∆ιάφορα 1.500.000 

                                            

27  Σύµφωνα µε το άρθρο 166 του Συντάγµατος, ποσά που βαρύνουν απευθείας το λογαριασµό του 
Πάγιου Ταµείου δε χρειάζονται έγκριση από τη Βουλή. 

28 Οι δαπάνες κατανέµονται όπου απαιτείται στα διάφορα κεφάλαια και άρθρα του υπό συζήτηση 
προϋπολογισµού µε εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονοµικών. 
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Όπως διαπιστώνεται από τη µελέτη των επεξηγηµατικών υποµνηµάτων για τις 

αναπτυξιακές δαπάνες για το 2006 και 2007 αντίστοιχα29, το έργο της 

µηχανογράφησης της δηµόσιας υπηρεσίας συνεχίζεται για τη ∆ικαστική Υπηρεσία 

µε την προώθηση εφαρµογής συστήµατος νοµικής πληροφόρησης (συνολική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους £8.700), όπως και για µέρος του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, που δεν έχει ολοκληρωθεί 

(γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών και αναδασµού).   

Για τα υπόλοιπα υπουργεία παρατηρείται ότι εν πολλοίς τα έργα µηχανογράφησης 

έχουν ολοκληρωθεί και έχουν τεθεί σε λειτουργία και ότι οι προβλεπόµενες 

δαπάνες που πιθανόν να διενεργηθούν εντός του 2007 αφορούν επεκτάσεις 

λογισµικού (software) και εξοπλισµού (hardware) όπως και λειτουργική υποστήριξη. 

Μέσα στα ίδια πλαίσια, για άλλα στρατηγικά έργα µηχανογράφησης που είτε 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είτε αναµένεται σύντοµα η έναρξή τους, 

γίνονται πρόνοιες30 για την υλοποίηση των ακολούθων: 

• νέου Συστήµατος ΦΠΑ· 

• νέου Πληροφορικού Συστήµατος Υγείας· 

• επέκτασης Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου. 

Άλλα σηµαντικά έργα βραχυπρόθεσµου προγράµµατος µηχανογράφησης που 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είτε αναµένεται σύντοµα η έναρξή τους, για τα 

οποία έχει εγκριθεί σχετική δαπάνη, αλλά δεν προβλέπεται να διενεργηθεί εντός 

του 2007, είναι τα ακόλουθα: 

 
                                            

29  Επεξηγηµατικό υπόµνηµα αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισµού 2007 - Παράρτηµα 18 (σελ. 519-
539).   

30  Οι δαπάνες θα πραγµατοποιηθούν εντός του 2007. 
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• Μηχανογραφηµένο σύστηµα µισθοδοσίας εθνοφρουρών (£140.000). 

ιτεχνίας 

• αρµάκων των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών (£450.000). 

 

Από ν δοθέντων στοιχείων εξάγεται επίσης ότι πολύ σηµαντικά έργα 

ακόλουθα

ακών. 

. 

Σύστηµα διαχείρισης αναπήρων. 

• Σύστηµα θεώρησης διαβατηρίων. 

• ∆ιασύνδεση συστήµατος ΦΠΑ µε την ΕΕ. 

• Συλλογή τιµών για το δείκτη τιµών καταναλωτών.                                                               

31

κάλυψη των δαπανών για υλοποίηση των έργων που θα συγχρηµατοδοτηθούν 

από την ΕΕ µέσα στα πλαίσια της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013  

καθώς και για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών για τη συνέχιση της υλοποίησης 

έργων στα πλαίσια της προηγούµενης Προγραµµατικής Περιόδου (2004-2006) για 

                                           

• Μηχανογράφηση του κλάδου εµπορικών σηµάτων και ευρεσ

(£145.830). 

∆ιαχείριση φ

• Σύστηµα υποβολής εγγράφων για εγγραφή εταιρειών µέσω διαδικτύου

(£49.400). 

τη µελέτη τω

µηχανογράφησης βρίσκονται ακόµη στο στάδιο ανάπτυξης, µεταξύ άλλων, τα 

κυριότερα είναι τα : 

• Σύστηµα διαχείρισης φυλ

• Σύστηµα απασχόλησης αλλοδαπών

• 

Περαιτέρω, στο ίδιο Υπουργείο , προτείνονται επίσης πιστώσεις £20,0 εκατοµ. για 

32

 

31  Γραφείο Προγραµµατισµού - ∆ιαρθρωτικά Ταµεία. 
32  Για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 έχουν κατανεµηθεί συνολικά €795,3 εκατοµ. για την 

ανάπτυξη της Κύπρου από τα οποία €612,5 εκατοµ. για την Πολιτική Συνοχής (∆ιαρθρωτικά Ταµεία 
και Ταµείο Συνοχής), €162,5 εκατοµ. για την Αγροτική Ανάπυτξη και €20,3 εκατοµ. για την Πολιτική 
Αλιείας.  Τα ποσά αυτά αποτελούν τη συγχρηµατοδότηση της ΕΕ, η οποία θα συµπληρώνεται και από 
συνεισφορά ύψους 15%-50% ανάλογα µε το έίδος του προγράµµατος που θα συµφωνηθεί µε την ΕΕ. 
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όλα τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Άλλες σηµαντικές αναπτυξιακές δαπάνες του ίδιου υπουργείου κατανέµονται ως 

 ύψους £12,5 εκατοµ. ως χορηγία στο Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας 

ή κοινότητα για έργα 

• ς δόσης (40%) για νέα προγράµµατα που θα 

• ότηση κοινών ερευνητικών προγραµµάτων Κύπρου-Ισραήλ 

• 

β. ό Ίδρυµα33 ύψους £1,5 

                                           

ακολούθως: 

α. Πρόνοια

(το µεγαλύτερο µέρος απορροφάται στην παραχώρηση χορηγιών σε υφιστάµενα και νέα 

προγράµµατα σε φορείς ή ερευνητικές οµάδες του ιδιωτικού ή/και δηµόσιου τοµέα, σε 

υφιστάµενα και νέα προγράµµατα για τη διεξαγωγή εφαρµοσµένης κυρίως έρευνας σε θέµατα 

κοινωνικών, θετικών ή άλλων επιστηµών, καθώς και των εξόδων λειτουργίας του ιδρύµατος). 

Ειδικότερα, το προτεινόµενο ποσό θα διατεθεί ως εξής: 

• Σε δεσµεύσεις του ιδρύµατος προς την ερευνητικ

που έχουν ήδη εγκριθεί.  

Στην καταβολή της πρώτη

προκηρυχθούν στα πλαίσια της νέας δέσµης προγράµµατος του 

Ιδρύµατος. 

Σε χρηµατοδ

για βιοµηχανική έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

Σε άλλες δαπάνες του ιδρύµατος (µισθοί κ.ά.). 

Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδηµαϊκ

εκατοµ. για το 2007. 

 

33  Ίδρυµα παγκόσµιας εµβέλειας, µε νοµική υπόσταση µη κρατικού κερδοσκοπικού οργανισµού.  Θα 
καλυφθούν συµφωνηµένες µε το κράτος δράσεις για τη δηµιουργία και ανάπτυξη του Ερευνητικού 
Κέντρου “Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων” σε συνεργασία µε το “Massachusetts 
Institute Technology” (MIT) των ΗΠΑ. 
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9. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού για το 2007 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους £426.816.025 έναντι £400.249.758 για το 2006 (εγκεκριµένες) και 

£361.574.669  για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £376.198.765 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£348.126.108  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £324.036.296  (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £28.072.657 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £50.617.260 έναντι £52.123.650  

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £37.538.373  (πραγµατικές) για το 2005.   

Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 

παρουσιάζονται για το 2007 µειωµένες κατά £1.506.390.   

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, τα τελευταία χρόνια σηµαντικές δαπάνες 

καλύπτονται µε δανεισµό και αναφέρονται στον προϋπολογισµό µόνο µε ένα 

ονοµαστικό ποσό.  Ως εκ τούτου, για να είναι ακριβής η πραγµατική εικόνα των 

αναπτυξιακών δαπανών, θα πρέπει να συνυπολογισθούν και οι δαπάνες που 

προβλέπονται να καλυφθούν µε δανεισµό.   

Σύµφωνα µε τα κατατεθέντα στοιχεία, στον προϋπολογισµό του 2006, οι 

αναπτυξιακές δαπάνες που θα καλύπτονταν µε δανεισµό ανέρχονταν στα £64,0 

εκατοµ. και µε τα £52,1 εκατοµ. που καλύπτονται από τις αναπτυξιακές δαπάνες 

του προϋπολογισµού, οι αναπτυξιακές δαπάνες  για το 2006 συµποσούνται σε 

£116,1 εκατοµ.   

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό του 2007, οι αναπτυξιακές δαπάνες που 

καλύπτονται από τον προϋπολογισµό ανέρχονται σε £50,6 εκατοµ., επιπροσθέτως 
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όµως £115,1 εκατοµ. θα προέλθουν από δανεισµό.  Ως εκ τούτου, το σύνολο των 

αναπτυξιακών δαπανών για το 2007 ανέρχεται σε £165,7 εκατοµ. (έναντι £116,1 

εκατοµ. το 2006), υπάρχει δηλαδή σηµαντική αύξηση κατά £49,5 εκατοµ. στις 

αναπτυξιακές δαπάνες, ποσοστού της τάξης του 42,7%. 

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο Τακτικός Προϋπολογισµός, από £348,1 εκατοµ. το 

2006, ανέρχεται στα £376,2 εκατοµ. για το 2007, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά 

£28,1 εκατοµ., ποσοστό της τάξης του 8,1%. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά, το γενικό σύνολο των προϋπολογισθέντων 

δαπανών για το 2007 (Τακτικός, Αναπτυξιακός Προϋπολογισµός και δανεισµός) 

είναι αυξηµένο σε σχέση µε το 2006 κατά £77,6 εκατοµ., παρουσιάζει δηλαδή 

αύξηση της τάξης του 16,7%. 

Αναφορικά µε άλλα ειδικά κονδύλια, στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό 

παρατηρείται η συµπερίληψη των ακόλουθων προνοιών: 

• Κονδυλίου ύψους £1,3 εκατοµ. για υλοποίηση µέτρων στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης (έναντι πρόνοιας £1,0 εκατοµ. για το 2006). 

• Κονδυλίου ύψους £1.089.000 για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από 

κοινοτικούς πόρους (έναντι πρόνοιας £1.000.010 το 2006). 

• Κονδυλίου ύψους £18,0 εκατοµ. για το Πανεπιστήµιο Κύπρου ως κρατική 

χορηγία και κονδυλίου ύψους £1,5 εκατοµ. για το Κυπριακό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο, ενώ για το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει 

περιληφθεί συµβολική µόνο πρόνοια (£10), γιατί η χρηµατοδότηση όλων των 

εξόδων του για το 2007 θα γίνει µε δανεισµό που θα συναφθεί από το ίδιο το 

Ίδρυµα. 
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• Κονδυλίου ύψους £300.000 (έναντι £300.000 για το 2006) για την προώθηση 

Σχεδίου Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας. 

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, παρατηρείται ότι για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, τα 

αναπτυξιακά κονδύλια ανέρχονται σε £9.882.060 (έναντι £7.824.050 για το 2006) και 

απορροφώνται κυρίως για την επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων και ατόµων για 

πολιτιστικές δραστηριότητες (£1.589.000), ενώ για την πολιτιστική υποδοµή κάτω 

από το ίδιο άρθρο έχει προβλεφθεί κονδύλι ύψους £2,5 εκατοµ., από το οποίο 

ποσό ύψους £2,0 εκατοµ. θα διατεθεί για το Μέγαρο Πολιτισµού (νέα πρόνοια για το 

κτιριολογικό πρόγραµµα και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό· οι δαπάνες θα γίνουν µε τη σύµφωνη 

γνώµη του Γραφείου Προγραµµατισµού). 

Περαιτέρω, κονδύλι ύψους £1,2 εκατοµ. θα διατεθεί για σκοπούς επιχορήγησης της 

Ορχήστρας ∆ωµατίου και Ορχήστρας Νέων.  (Σχετική η Απόφαση Υπουργικού 

Συµβουλίου υπ’ αριθµό 63.727, µε ηµεροµηνία 3 Μαΐου 2006, για σύσταση ιδρύµατος). 

Όσον αφορά την έρευνα, στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό περιλαµβάνεται 

κονδύλι ύψους £1,3 εκατοµ. και £1,0 εκατοµ. ως χορηγία προς το Πανεπιστήµιο 

Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ αντίστοιχα, ενώ για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το κονδύλι 

για την έρευνα ανέρχεται στις £40.000 και στο Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών 

στις £78.000. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στον τοµέα της παιδείας σηµαντικές δαπάνες γίνονται µε 

δανεισµό, ειδικότερα όσον αφορά την αναβάθµιση του κτιριολογικού προγράµµατος 

των σχολείων και την προώθηση της πληροφορικής στα σχολεία, οι δε σχετικές 

αναφορές γίνονται µε συµβολικές πρόνοιες.  Σηµειώνεται ότι στο σύνολό του ο 

δανεισµός (δηµόσιος κυβερνητικός δανεισµός) για τους πιο πάνω σκοπούς, µε βάση 

παλαιότερα κατατεθέντα στην επιτροπή, στοιχεία (κτιριολογικό πρόγραµµα και 
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µηχανογράφηση), ανέρχεται σε €140 εκατοµ. για περίοδο έξι ετών (2002-2008) και τα 

αντίστοιχα κονδύλια αποπληρωµής πιστώνονται στις τακτικές δαπάνες, ενώ τα 

δάνεια συνάπτονται από τις σχολικές εφορείες. 

Συναφώς διαπιστώνεται ότι για αποπληρωµές µακροπρόθεσµων δανείων 

εσωτερικού [χρεολυτικές δόσεις σχολικών εφορειών / τεχνικών σχολών κάτω από το Υπουργείο 

Οικονοµικών (διαχείριση δηµόσιου χρέους - Πάγιο Ταµείο)] στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισµό γίνεται πρόνοια ύψους £42,0 εκατοµ. ως δόση για το 2007 

(£33.467.744,55 για υφιστάµενα δάνεια) £2.946.171,89 για νέα δάνεια και £5.586.083,56 

για προβλεπόµενα νέα δάνεια. 

Άλλες σηµαντικές πρόνοιες στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό οι οποίες 

πιστώνονται στις τακτικές δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

• Χορηγία προς τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) ύψους £19,3 

εκατοµ. (δεσµευµένη πρόνοια). 

• Χορηγία προς την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) ύψους £430.000 

(δεσµευµένη πρόνοια)34. 

Η επιτροπή, από τη µελέτη όλων των στοιχείων που έχει ενώπιόν της, διαπιστώνει 

ότι όσον αφορά το κτιριολογικό πρόγραµµα των σχολείων (ανέγερση, επεκτάσεις, 

βελτιώσεις), το οποίο υλοποιείται σύµφωνα µε τα πιο πάνω, µε δανεισµό, γίνονται 

                                            

34  Το Υπουργικό Συµβούλιο στη συνεδρία του της 9ης Μαΐου 2001 αποφάσισε (Απόφαση Αρ. 53.593) να 
εγκρίνει την παραχώρηση ετήσιας κρατικής χορηγίας προς την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή, η 
οποία καθορίζεται στο 2,5% των συνολικών εισπράξεων από τα παιγνίδια ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ 
και ΛΟΤΤΟ, που διεξάγει ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) στην Κύπρο, 
µε ανώτερο ποσό τις £500.000, νοουµένου ότι το εν λόγω ποσό δε θα υπερβαίνει τον ετήσιο 
προϋπολογισµό της ΚΟΕ.  Η εν λόγω χορηγία θα καλύπτει τόσο την ετήσια κρατική χορηγία που 
παραχωρείται προς την ΚΟΕ για τα λειτουργικά της έξοδα, µε βάση την Απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου µε αρ. 34.671 και ηµεροµηνία 13 ∆εκεµβρίου 1990, όσο και την ετήσια χορηγία που 
παραχωρείται από τον ΚΟΑ προς την ΚΟΕ. 
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προβλέψεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό35, ως ακολούθως: 

 £  

Μέση Εκπαίδευση   15.050.00 

1.569.000 

5.450.000

Ανέγερση σχολικών κτιρίων 

Επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 

Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων 

Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική 
Εκπαίδευση  

40.000 

2.060.000

Επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 

Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων 

∆ηµοτική Εκπαίδευση  8.200.000 

3.910.000 

5.141.000

Ανέγερση σχολικών κτιρίων 

Επεκτάσεις σχολικών κτιρίων 

Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων 

Προδηµοτική Εκπαίδευση 2.176.000 

600.000

Ανέγερση σχολικών κτιρίων 

Αποκατάσταση και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων 

Έργα υποδοµής σχολικού 
αθλητισµού (Μέσης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης) 

735.000   

Έργα υποδοµής σχολικού 
αθλητισµού (∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης) 

2.265.000   

Από συγκριτική µελέτη των στοιχείων που παρατίθενται στα αντίστοιχα 

παραρτήµατα του προϋπολογισµού του 2006 και µε βάση τα στοιχεία που 

παρατίθενται και για τα δύο έτη (2006 και 2007) όσον αφορά την υπολογιζόµενη για 

κάθε ένα από τα αναφερόµενα έργα δαπάνη, διαπιστώνεται σχετική επιβράδυνση 

στους ρυθµούς υλοποίησης.  Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα η 

επανακοστολόγηση για όσα έργα δεν έχουν αρχίσει τον προηγούµενο χρόνο, να 

ανεβάζει σηµαντικά τη συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη, όπως εµφαίνεται από 

τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα σχετικά παραρτήµατα.  Εν πάση περιπτώσει, 

σηµειώνεται η δήλωση του αρµόδιου υπουργού, σύµφωνα µε την οποία, µέχρι το 

2008 θα υπάρξει πλήρης απορρόφηση των ποσών που αντιστοιχούν στο 

συναφθέν, για τους πιο πάνω σκοπούς, δάνειο. 

                                            

35  Επεξηγηµατικό υπόµνηµα αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισµού του 2007 - Παραρτήµατα 9 έως 
30 (σελ. 40 έως 578). 
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Η επιτροπή δεν έχει ενώπιόν της αναλυτικά στοιχεία για τους πραγµατικούς 

ρυθµούς υλοποίησης των συγκεκριµένων έργων για τα οποία γίνεται αναφορά στα 

σχετικά παραρτήµατα.  ∆εδοµένου όµως του γεγονότος ότι, όπως έχει κατατεθεί, 

υπάρχει χρονικός περιορισµός στην απορρόφηση των αναγκαίων ποσών βάσει 

των όρων σύναψης του σχετικού δανεισµού µε ορίζοντα το έτος 2008, θα πρέπει 

να αναληφθούν συντονισµένες ενέργειες ταχύτατης προώθησης των διαδικασιών 

υλοποίησης των προβλεπόµενων έργων.   

Όσον αφορά τις δαπάνες για τον πολιτισµό, η επιτροπή σηµειώνει ότι ούτε στον 

υπό συζήτηση προϋπολογισµό διαφαίνεται οποιαδήποτε σηµαντική 

διαφοροποίηση της κυβερνητικής πολιτικής προς την κατεύθυνση σηµαντικής 

ενίσχυσης του πολιτισµού, παρατήρηση που έχει κατ’ επανάληψη περιληφθεί και 

σε προηγούµενες εκθέσεις.  Οι σχετικές δαπάνες εξακολουθούν να είναι κάτω του 

1% του ΑΕΠ και όσες προβλέπονται ως αναπτυξιακές δαπάνες, αποτελούν στην 

ουσία τακτικές ετήσιες δαπάνες που διατίθενται για τους ίδιους επιµέρους σκοπούς.  

Σηµειώνεται συναφώς η ανάγκη υλοποίησης της απόφασης για τη δηµιουργία 

“Φορέα Πολιτισµού” όπως και ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό έχει για 

πρώτη φορά περιληφθεί πρόνοια, για κονδύλι ύψους £2,0 εκατοµ., για πολιτιστική 

υποδοµή, το οποίο προορίζεται για την ανέγερση «Μεγάρου Πολιτισµού».  
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10. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2007 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους £199.943.957 έναντι £208.279.410 για το 2006 (εγκεκριµένες) και 

£168.052.343  για το 2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £135.678.943 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£133.032.290  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £108.598.192 (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £2.646.653.  

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £61.873.010 έναντι £73.036.820 

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £57.875.165  (πραγµατικές) για το 2005.   

Παρατηρήσεις και σχόλια: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

παρουσιάζονται για το 2007 µειωµένες κατά £11.162.910.   

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, στο σύνολό του ο προϋπολογισµός του ίδιου 

υπουργείου προνοεί έσοδα ύψους £177.719.015 για το 2007 (έναντι £176.819.775 για 

το 2006) και δαπάνες ύψους £199.943.957 (έναντι £208.279.410 για το 2006).  

Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση των εσόδων της τάξης των £899.240 ή σε ποσοστό 

0,5% και µείωση των δαπανών κατά £8.335.453 ή σε ποσοστό 4%, σε σύγκριση µε 

τον προϋπολογισµό του 2006. 

Ο µέσος όρος βαθµού υλοποίησης για το ίδιο υπουργείο όσον αφορά τις 

αναπτυξιακές δαπάνες ήταν της τάξης του 81,6% για τα έτη 2001 έως 2005. 

Σύµφωνα µε το γραπτό σηµείωµα που κατατέθηκε από τον αρµόδιο υπουργό, στον 

υπό συζήτηση προϋπολογισµό έχει περιληφθεί αριθµός νέων έργων, όπως και 

πρόνοιες για συνέχιση/συµπλήρωση συνεχιζόµενων έργων του προϋπολογισµού 

του 2006.  Οι αυτοκινητόδροµοι θα απορροφήσουν ποσό £23,2 εκατοµ. (ποσοστό 

     81



59,3% της ολικής δαπάνης για ανάπτυξη του οδικού δικτύου).  Για έργα 

συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους στο Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων οι 

πρόνοιες ανέρχονται σε £13.600.030 (έναντι £10.250.030 για το 2006). 

Από µελέτη των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο επεξηγηµατικό υπόµνηµα 

αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισµού του 2007, προκύπτει ότι µεγάλο µέρος 

των προβλεπόµενων πιστώσεων για το οδικό δίκτυο αφορά διακανονισµό τελικών 

λογαριασµών για µια σειρά έργων που έχουν ολοκληρωθεί (£9 εκατοµ. περίπου).   

Περαιτέρω, όσον αφορά νέα έργα, σηµειώνονται πρόνοιες που αφορούν το νέο 

Περιµετρικό ∆ρόµο Λευκωσίας µε κονδύλι ύψους £400.000, το οποίο θα διατεθεί 

για την ετοιµασία κατασκευαστικών σχεδίων από ιδιώτες µελετητές.  Για την 

αναβάθµιση του αυτοκινητόδροµου Λευκωσίας-Λεµεσού, µεταξύ των κόµβων 

Βιοµηχανικής Περιοχής Στροβόλου και Αλάµπρας, έχει γίνει πρόβλεψη για ποσό, 

ύψους £100.000, για την ολοκλήρωση των αναγκαίων µελετών (έργο 

συγχρηµατοδοτούµενο από κοινοτικούς πόρους).  Περαιτέρω, πρόνοια για κονδύλι ύψους 

£11,5 εκατοµ., έχει επίσης περιληφθεί στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό για 

συνέχιση της βελτίωσης των κυκλικών κόµβων Αγίου Αθανασίου και Γερµασόγειας 

του παρακαµπτήριου Λεµεσού.   

Από συγκριτική µελέτη των στοιχείων που περιλαµβάνονται στα επεξηγηµατικά 

υποµνήµατα για τις αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 και 2006 αντίστοιχα, 

παρατηρείται ότι τα περισσότερα έργα είχαν ήδη προβλεφθεί από το 2006 και ότι 

υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες, µε αποτέλεσµα τη 

χρονική µετάθεση της έναρξής τους.  Οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν είτε την 

αναβολή ανάθεσης της ετοιµασίας κατασκευαστικών σχεδίων κατά ένα χρόνο (π.χ. 

δρόµος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού) είτε τη µη έναρξη εργασιών, παρά το γεγονός 
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ότι οι µελέτες είναι έτοιµες και τα έργα προγραµµατίζονταν να αρχίσουν αρχές του 

2006 (π.χ. δρόµος Φαρµακά-Οδού), µε αποτέλεσµα την ανάγκη σηµαντικής µεταβολής 

του κατασκευαστικού κόστους προς τα πάνω. 

Η επιτροπή, όπως και σε προηγούµενές της εκθέσεις, σηµειώνει και πάλι την 

ανάγκη εντατικοποίησης της ανάπτυξης κατασκευής νέων έργων µέσω σύγχρονων 

µεθόδων χρηµατοδότησης, αφού, όπως έχει διαφανεί, όπου αυτές εφαρµόστηκαν, 

είχαν ως αποτέλεσµαι υψηλής ποιότητας προσφερόµενες υπηρεσίες, ανάληψη των 

κινδύνων από τον ίδιο τον κατασκευαστή, εξοικονόµηση σηµαντικών κρατικών 

κονδυλίων µε ευµενή αποτελέσµατα επί των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, 

γρήγορη παράδοση και ταυτόχρονα πλήρη διασφάλιση των συµφερόντων του 

κράτους.  Η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων 

για υλοποίηση µε τις µεθόδους αυτές, εκτός δηµόσιων κτιρίων και άλλων 

σηµαντικών οδικών έργων, γεγονός που θα βοηθήσει σε µεγάλες εξοικονοµήσεις 

κρατικών δαπανών.  Συναφής είναι η απόφαση για ανάθεση του νέου οδικού έργου 

Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς µε τη µέθοδο Design-Build-Finance-Operate (DBFO), 

όπως και η ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου για την Ελεγκτική Υπηρεσία, µε 

την ανάλογη µέθοδο, γεγονός που απέφερε στο κράτος συνολική εξοικονόµηση της 

τάξης των £2,5 εκατοµ. 

Τέλος, η επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης 

Ελέγχου, νέας υπηρεσίας του ίδιου υπουργείου υπό την άµεση εποπτεία του 

γενικού διευθυντή αυτού, η οποία ασκεί τεχνικό και οικονοµικό έλεγχο των έργων 

και δραστηριοτήτων των τµηµάτων και υπηρεσιών του υπουργείου.  Η ίδια 

υπηρεσία, την οποία η επιτροπή σηµειώνει ως σηµαντική καινοτοµία, η οποία θα 

πρέπει να εφαρµοστεί και σε άλλα υπουργεία, συµβουλεύει τον υπουργό για 
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θέµατα συµβολαίων, προσφορών και προδιαγραφών, µε στόχο τη διασφάλιση της 

χρηστής διοίκησης και την αποτελεσµατική και ουσιαστική συµβολή στην ορθή 

διαχείριση των δηµοσίων συµβάσεων και στη διαφύλαξη του δηµόσιου 

συµφέροντος.  
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11. Υπουργείο Υγείας 

Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας για το 2007 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους £268.083.547 έναντι £248.081.765 για το 2006 (εγκεκριµένες) και £228.835.959  για το 

2005 (πραγµατικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £253.270.247 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

£226.340.845  (εγκεκριµένες) για το 2006 και £210.130.305  (πραγµατικές) για το 2005.  Για το 

2007 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά £26.929.402. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2007 ανέρχονται σε £14.721.300 έναντι £21.648.920  

(εγκεκριµένες) για το 2006  και £18.627.887  (πραγµατικές) για το 2005.   

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζονται για το 2007 

µειωµένες κατά £6.927.620 (ποσοστό µείωσης 32% σε σύγκριση µε τις εγκεκριµένες δαπάνες 

αναπτύξεως του 2006). 

Σύµφωνα µε το γραπτό σηµείωµα που κατατέθηκε από τον αρµόδιο υπουργό, ο 

προϋπολογισµός του 2007 για το ίδιο υπουργείο παρουσιάζει σηµαντική 

διαφοροποίηση στην κατάταξη των κονδυλίων σε σύγκριση µε το 2006.  Η 

διαφοροποίηση οφείλεται στην αποπεράτωση και στην έναρξη λειτουργίας των δύο 

νέων νοσοκοµείων της Λευκωσίας και της Αµµοχώστου, που συνεπάγεται τη 

µετακίνηση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό αναπτύξεως (ανέγερση νοσοκοµείων) 

στον τακτικό προϋπολογισµό (λειτουργία νοσοκοµείων). 

Περαιτέρω παρουσιάζεται µείωση στις αναπτυξιακές δαπάνες του ίδιου υπουργείου 

σε ποσοστό 32% σε σύγκριση µε τις εγκεκριµένες δαπάνες αναπτύξεως για το 

2006, η οποία οφείλεται στη συµπλήρωση της ανέγερσης των κτιρίων και της  

αγοράς του εξοπλισµού για το Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας και το Νέο 

Γενικό Νοσοκοµείο Αµµοχώστου.   

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου για το 
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2007 παρουσιάζουν αύξηση κατά 8,06% σε σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του 

2006, που αποτελεί το 6,59% του συνολικού κρατικού προϋπολογισµού για το 

2007 και το 2,99% του ΑΕΠ (σε σύγκριση µε 6,29% και 2,95% για το 2006 αντίστοιχα). 

Παρατηρείται ότι στον ίδιο προϋπολογισµό περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 

πρόνοιες που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων εκσυγχρονισµού του 

συστήµατος υγείας και ειδικότερα κονδυλίου ύψους £1,3 εκατοµ. για την 

προώθηση και υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ), όπως και κονδυλίου 

ύψους £300.000 για την αναδιοργάνωση/αυτονόµηση των κρατικών 

νοσηλευτηρίων (έναντι £250.000 για το 2006).       

Περιλαµβάνεται επίσης κονδύλι ύψους £43.301.000 για την αγορά φαρµάκων, 

κονδύλι ύψους £12.700.000 για την επιδότηση αποστολής ασθενών στο εξωτερικό, 

καθώς και κονδύλι ύψους £1.300.000 (σε σύγκριση µε £700.000 για το 2006) για 

σκοπούς παροχής χορηγίας στον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας.   

Σύµφωνα µε τον αρµόδιο υπουργό, οι στόχοι του Υπουργείου Υγείας 

επικεντρώνονται στο παρόν στάδιο στην προώθηση των αναγκαίων δράσεων για 

ταχεία εφαρµογή του ΓΕΣΥ και στην ανάπτυξη και αναβάθµιση των υφιστάµενων 

προγραµµάτων και υπηρεσιών υγείας.   

Στην παρούσα φάση, η επιτροπή κρίνει ότι προέχει η προώθηση και 

αποτελεσµατική εφαρµογή εντός των τεθέντων χρονοδιαγραµµάτων του ΓΕΣΥ, 

σύµφωνα µε τις δηλώσεις και εξαγγελίες της κυβέρνησης.  ∆εδοµένης της 

ολοκλήρωσης των µεγάλων αναπτυξιακών έργων, προέχει στην παρούσα φάση η 

αυτονόµηση, αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός της διαχείρισης των κρατικών 

νοσηλευτηρίων, που αποτελεί το σηµαντικότερο άξονα αποτελεσµατικής 

εφαρµογής του ΓΕΣΥ.  Όπως και σε προηγούµενές της εκθέσεις, η επιτροπή 
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επισηµαίνει την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρµογής του σχεδίου 

αυτού, το οποίο, έχει καθυστερήσει σηµαντικά36.  Η µη έγκαιρη εφαρµογή του έχει 

αρχίσει ήδη να συσχετίζεται µε την ευρύτερη δηµοσιονοµική πλευρά του θέµατος 

και του µεγέθους των δηµοσίων δαπανών για κάλυψη των αναγκών από τη 

γήρανση του πληθυσµού και συνεπακόλουθες δαπάνες για ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη, συναφώς δε µε την ανάγκη ενίσχυσης του ΤΚΑ ώστε να καταστεί 

µακροπρόθεσµα βιώσιµο.  Όπως είχε κατ’ επανάληψη επισηµανθεί από την 

επιτροπή, οι καθυστερήσεις θα είχαν ως αποτέλεσµα την ανάγκη επαναξιολόγησης 

του σχεδίου και ειδικότερα την επανακοστολόγησή του, συνεπακόλουθα δε την 

οικονοµική επιβάρυνση του πολίτη.  Η ίδια επισήµανση έχει πρόσφατα γίνει και 

από τους µετακληθέντες εµπειρογνώµονες για το ΓΕΣΥ, οι οποίοι τόνισαν ότι θα 

πρέπει να επιβληθούν νέες φορολογίες για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του.     

Η επιτροπή επισύρει επίσης την προσοχή της κυβέρνησης στο θέµα των ετήσιων 

δαπανών για σκοπούς αγοράς φαρµάκων, το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

προϋπολογίζεται σε £43.301.000 [σε σύγκριση µε £36.000.000 για το 2006 και £30.000.000 

για το 2005 (εγκεκριµένα)] παρουσιάζοντας ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση.  ∆εδοµένης 

της πρόσφατης εισαγωγής νέου συστήµατος κοστολόγησης φαρµάκων, η σχετική 

δαπάνη κυµαίνεται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι είναι 

ενδεχόµενο να έχουν αυξηθεί οι ανάγκες και οι αριθµοί των ασθενών.  Η µοναδική 

λύση, κατά την επιτροπή, είναι η άµεση και πλήρης µηχανογράφηση του 

συστήµατος διάθεσης φαρµάκων, θέµα το οποίο, σύµφωνα µε τον αρµόδιο 

υπουργό, δεν προωθείται στο παρόν στάδιο.  Συναφώς παρατηρείται ότι στον υπό 

συζήτηση προϋπολογισµό έχει περιληφθεί πρόνοια ύψους £459.999 κάτω από το 

                                            

36  Το ΓΕΣΥ θεσµοθετήθηκε µε νόµο στις 19 Απριλίου 2001. 
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Υπουργείο Οικονοµικών για την προώθηση ολοκληρωµένης λύσης (Turnkey) 

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Φαρµάκων των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών, η δαπάνη 

όµως, όπως αναφέρεται στα δοθέντα στοιχεία, δε θα γίνει εντός του 2007, 

συνεπώς το όλο θέµα δεν προωθείται άµεσα.   

Τέλος, η επιτροπή παρατηρεί τη συµπερίληψη στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό 

µερικών νέων πιστώσεων για τη θεµελίωση υποδοµής για την  εφαρµογή 

προγραµµάτων πρόληψης της εξάρτησης από τα ναρκωτικά [περιλαµβανοµένης της 

πιλοτικής λειτουργίας Μονάδας Υποκατάστατων Ουσιών (µεθαδόνης)].  Η προώθηση της 

εφαρµογής του προγράµµατος αυτού είναι µια από πολλού χρόνου διαπιστωθείσα 

ανάγκη και για το λόγο αυτό η επιτροπή αναµένει εντός του 2007 την εν λόγω 

µονάδα να έχει λειτουργήσει πλήρως, ώστε να αποτελέσει πρότυπο για την 

περαιτέρω ανάπτυξη παρόµοιων προγραµµάτων.   
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12. Ανεξάρτητες Υπηρεσίες 

Η επιτροπή, εξετάζοντας τους προϋπολογισµούς των συνταγµατικών εξουσιών, 

συνταγµατικών υπηρεσιών, ανεξάρτητων υπηρεσιών και ανεξάρτητων γραφείων, 

συζήτησε τους επιµέρους προϋπολογισµούς των ακολούθων37: 

α. Βουλής των Αντιπροσώπων (κ. Κ. Χριστοφόρου, Γενικός ∆ιευθυντής). 

β. ∆ικαστικής Υπηρεσίας (κ. Χρ. Αρτεµίδης, Πρόεδρος Ανωτάτου ∆ικαστηρίου). 

γ. Νοµικής Υπηρεσίας (κ. Π. Κληρίδης, 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. Γ. Χριστοφίδης, 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). 

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). 

 
                                            

37  Ενώπιον της επιτροπής δεν κλήθηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας (Ε∆Υ) 
(συνταγµατική υπηρεσία) και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) (ανεξάρτητη υπηρεσία), 
µε βάση πάγια πρακτική, η οποία ακολουθείται λόγω του ότι οι συγκεκριµένες υπηρεσίες 
στελεχώνονται αποκλειστικά µε προσωπικό σε απόσπαση. 

     89



Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για να 

αναλύσουν τους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών τους, εκπρόσωποι των 

ακολούθων: 

α. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων (ανεξάρτητη υπηρεσία) (κ. Κλ. Κλεάνθους, 

Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων ) 

β. Γραφείου Επιτρόπου Νοµοθεσίας (ανεξάρτητη υπηρεσία) (κ. Λ. Κουρσουµπά, 

Επίτροπος Νοµοθεσίας). 

Η επιτροπή, όπως και πέρσι, ούτε και φέτος θα προβεί σε εκτενή ανάλυση και 

σχολιασµό των προϋπολογισµών των πιο πάνω υπηρεσιών λόγω περιορισµένων 

χρονικών πλαισίων στη σύνταξη της παρούσας έκθεσης.  Συναφώς σηµειώνεται ότι 

οι εκπρόσωποι των πιο πάνω εξουσιών και/ή υπηρεσιών, αναλύοντας τους 

προϋπολογισµούς τους, ανέπτυξαν µε σαφήνεια του έργο που επιτελείται, τους 

στόχους και τα προγράµµατά τους και κατέθεσαν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν.  

Η επιτροπή σηµειώνει ιδιαίτερα το σηµαντικό έργο που επιτελείται από τις 

νεοσύστατες ανεξάρτητες υπηρεσίες, µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας του 

κράτους, οι πλείστες των οποίων διασφαλίζουν µε τις αρµοδιότητές τους 

αποτελεσµατικά την προστασία του πολίτη σε πάρα πολλούς τοµείς.   

Όπως και σε προηγούµενές της εκθέσεις, η επιτροπή σηµειώνει τις διαχρονικά 

παρατηρούµενες  ελλείψεις σε προσωπικό, ιδιαίτερα για τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού. 

• Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

• Γραφείο Επιτρόπου ∆ιοικήσεως. 

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, σηµαντικότατες ελλείψεις, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που κατατέθηκαν, παρουσιάζονται στο Γραφείο της Επιτρόπου Νοµοθεσίας, κατά 
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τρόπο που το υπηρετούν προσωπικό να είναι σε θέση να διεκπεραιώνει µόνο τα 

απολύτως στοιχειώδη, από µια πλειάδα άλλων σηµαντικών υποχρεώσεων. 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών δήλωσε συναφώς ότι οι όποιες 

ελλείψεις σε προσωπικό είναι καταγραµµένες και ότι θα µελετηθούν σε εύθετο 

χρόνο, αφού εκλείψουν τα περιοριστικά πλαίσια που έχουν τεθεί τα τελευταία 

χρόνια µέσα στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. 

Συνεπώς καλείται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της σε σχέση µε τις 

ανάγκες των ανεξάρτητων γραφείων και ή υπηρεσιών και να προχωρήσει το 

ταχύτερο σε λήψη αποφάσεων για ενίσχυσή τους, όπου κατά τεκµήριο υφίστανται 

σοβαρές ελλείψεις.  Ιδιαίτερα καλείται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την τακτική 

στελέχωσης ορισµένων από τις υπηρεσίες αυτές µε προσωπικό σε απόσπαση, αντί 

της πρόσληψης λειτουργών σε οργανικές θέσεις.  Η τακτική αυτή δεν προάγει τα 

καλώς νοούµενα συµφέροντα των υπηρεσιών αυτών και ούτε µακροπρόθεσµα 

εξυπηρετεί ουσιαστικά τους σκοπούς για τους οποίους οι ανεξάρτητες αυτές 

υπηρεσίες έχουν συσταθεί. 

 

  

  

  

  

 

  

 

     91



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η επιτροπή, υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση για τον κρατικό προϋπολογισµό του 

2007 στην ολοµέλεια του σώµατος, µε την οποία εισηγείται στο σώµα την έγκριση του 

υπό συζήτηση προϋπολογισµού στο σύνολό του τονίζει  τα ακόλουθα: 

Τα µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των προηγούµενων ετών που είχαν οδηγήσει στη 

λήψη αποφάσεων για εφαρµογή αυστηρών περιοριστικών µέτρων για σκοπούς 

δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, έχουν, µε τη συνετή πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα 

τελευταία τρία χρόνια µειωθεί· η Κύπρος ως γνωστό βρίσκεται στο ΜΣΙ ΙΙ από την 1η 

Μαΐου 2005, ενώ η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος που της είχε επιβληθεί από την 

ΕΕ έχει τερµατιστεί από τον Ιούλιο του 2006.   

Η επιτροπή σηµειώνει µε ιδιαίτερη ικανοποίηση τη σηµερινή εικόνα της δηµοσιονοµικής 

κατάστασης, η οποία αναµένεται να οδηγήσει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην ευρωζώνη 

και στην πλήρη υιοθέτηση του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι κοινοβουλευτικές πλευρές που εκπροσωπούνται στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού είχαν, ως θέµα αρχής, 

στηρίξει, τόσο κατά τη διάρκεια του 2005 όσο και κατά τη διάρκεια του 2006, µε 

ορισµένες εξαιρέσεις, όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της 

µείωσης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων που είχαν παρατηρηθεί τα προηγούµενα 

χρόνια.  Η στήριξη αυτή, όπως είχε και πέρσι αναφερθεί, έγινε τόσο µε την προώθηση 

νοµοσχεδίων που αποσκοπούσαν στην υλοποίηση µέτρων που είχαν περιληφθεί στο 

τελευταίο Πρόγραµµα Σύγκλισης, όσο και µε την αυτοσυγκράτηση σε σχέση µε την 

υποβολή νέων αιτηµάτων που συνεπάγονται οικονοµική επιβάρυνση του 

προϋπολογισµού και διεύρυνση των δηµοσίων δαπανών.  Η συνετή αυτή στάση 
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καταδεικνύει τη στήριξη του στρατηγικού στόχου της κυβέρνησης για τελική ένταξη στην 

ευρωζώνη µε όλα τα ευµενή για την κυπριακή οικονοµία αποτελέσµατα παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις αναφορικά µε τον ακριβή  χρόνο υιοθέτησης του ευρώ.   

Η κυβέρνηση στο παρόν στάδιο δεν πρέπει όµως να εφησυχάζει· αντίθετα, θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στη διασφάλιση της µακροοικονοµικής βιωσιµότητας των δηµόσιων 

οικονοµικών µε σωστό προγραµµατισµό και λελογισµένες δαπάνες.  Ταυτόχρονα, θα 

πρέπει να προχωρήσει τάχιστα στις αναγκαίες διαρθρωτικές  µεταρρυθµίσεις, προς την 

κατεύθυνση της αναβάθµισης της ανταγωνιστικότητας και τη διαφοροποίηση της 

οικονοµίας προς δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας, στην αναµόρφωση και 

στον εκσυγχρονισµό του ηµικρατικού και δηµόσιου τοµέα, στην αναµόρφωση του 

συνταξιοδοτικού συστήµατος και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ΤΚΑ, όπως και 

στην εφαρµογή του ΓΕΣΥ.  Προέχει επίσης βραχυπρόθεσµα η έγκαιρη και 

αποτελεσµατική ενηµέρωση του πολίτη και των επιχειρήσεων για τα θέµατα που 

αφορούν την υιοθέτηση του ευρώ. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονοµικών και Προϋπολογισµού, υποβάλλοντας την 

παρούσα έκθεση στην ολοµέλεια του σώµατος, εισηγείται την έγκριση του κρατικού 

προϋπολογισµού για το 2007 στο σύνολό του, επιφυλάσσοντας όµως το δικαίωµα των 

µελών της να υποβάλουν τροπολογίες για περικοπές ή δεσµεύσεις ειδικών κονδυλίων 

στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο έγκρισης του υπό συζήτηση του 

προϋπολογισµού από την ολοµέλεια του σώµατος.   

Οι τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισµού που κατατέθηκαν από την 

κυβέρνηση υποβάλλονται επίσης από την επιτροπή στο σώµα για έγκριση ή απόρριψή 

τους, µαζί µε τις τροπολογίες των βουλευτών, που αναµένεται να κατατεθούν στο στάδιο 

της συζήτησης από την Ολοµέλεια του Σώµατος.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών οµάδων και άλλων κοµµάτων που 

εκπροσωπούνται στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2007  

(Παρατίθενται αυτούσιες) 

 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις  

Η ένταξη στην ευρωζώνη αποτελεί συµβατική υποχρέωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

έναντι της Ε.Ε.  Η θέση για αναβολή στην υιοθέτηση του ευρώ σε χρόνο µετά το 2008 

στηρίζεται στους ακόλουθους λόγους : 

1. Τα µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα που άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση 

υποχρέωσαν την κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου να ακολουθήσει µια 

αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και πολιτική νοικοκυρέµατος. Κατά την ίδια 

περίοδο εµφανίστηκαν πολύ πιο έντονα και οι αλυσιδωτές επιπτώσεις της ένταξης 

στην Ε.Ε.  Οι βαριές εναρµονιστικές φορολογίες που ψηφίστηκαν το 2001-2002-

2003 οδήγησαν σε αλυσιδωτές επιπτώσεις, όπως ήταν οι αυξήσεις στις τιµές και η 

ακρίβεια που είχε οξυνθεί και λόγω της ανόδου των τιµών των πετρελαιοειδών 

διεθνώς. 

 Προς επίτευξη των δηµοσιονοµικών αλλά και των αναπτυξιακών στόχων που 

τέθηκαν, ζητήθηκαν από τους εργαζοµένους θυσίες και εγκράτεια. Τώρα που τα 

πράγµατα έχουν βελτιωθεί, η κοινοβουλευτική οµάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες-

∆υνάµεις θεωρεί ότι ο κόσµος αυτός πρέπει να αποζηµιωθεί για τις όποιες θυσίες 

του είχαν ζητηθεί.  Επιβάλλεται να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης κοινωνικών 

µέτρων, αρκετά από τα οποία περιέχονται και στο πρόγραµµα της κυβέρνησης.  
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2. Η αναβολή ένταξης στην ευρωζώνη για ένα έτος, δηλαδή για το 2009, θα δώσει τη 

δυνατότητα να σταθεροποιηθεί και να εµπεδωθεί, να έχει συνέχεια η θετική πορεία 

ανάπτυξης και ανάκαµψης της οικονοµίας µε πάµπολλα οφέλη, οικονοµικά, 

κοινωνικά και δηµοσιονοµικά. Η οικονοµία βρίσκεται σε ένα µεταβατικό στάδιο 

αναδιάρθρωσης, σε ένα στάδιο προσαρµογής στους νέους και άγνωστους 

θεσµούς της ΕΕ σε ένα στάδιο αφοµοίωσης αλλά και εναρµόνισης µε το 

ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  Αυτή η προσαρµογή θα είναι πιο οµαλή και πιο επιτυχής, 

αν δοθεί περισσότερος χρόνος και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την ένταξη στην 

ευρωζώνη το 2009. 

 Την ίδια στιγµή ενισχύεται ακόµα περισσότερο η δηµοσιονοµική αλλά και η 

νοµισµατική σταθερότητα της λίρας, µε αποτέλεσµα να αποφευχθούν οι όποιοι 

νοµισµατικοί κλυδωνισµοί που πιθανόν να οδηγούσαν σε µια απευκταία 

υποτίµηση του νοµίσµατος µας, γεγονός που θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις 

στην οικονοµία και τους εργαζόµενους. 

3. Η υιοθέτηση του ευρώ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.  Αντίθετα απαιτείται η 

καλύτερη δυνατή οργάνωση και προετοιµασία. Απαιτείται προβολή και 

πληροφόρηση, αλλαγή στο θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει πολλούς 

θεσµούς, αλλαγή στην µηχανοργάνωση  (λογισµικό, ελεγκτικό, ταµειακές µηχανές) 

όλων των οργανισµών που εµπλέκονται µε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερη προετοιµασία απαιτείται από τις τράπεζες και τα συνεργατικά ιδρύµατα.  

Άλλη τόση προετοιµασία και οργάνωση θα χρειαστεί να γίνει από τα διάφορα 

τµήµατα του κράτους και ιδιαίτερα τα φοροεισπρακτικά, όσο και από το σύνολο 

του λιανικού εµπορίου, τα ελεγκτικά και τα λογιστικά γραφεία.  Χρειάζεται να 

υπάρξει η αναγκαία ευχέρεια χρόνου για να γίνουν όλα αυτά χωρίς να προκληθούν 
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προβλήµατα.   

4. Ιδιαίτερη δουλειά θα απαιτηθεί όσον αφορά τη λήψη µέτρων για προστασία του 

καταναλωτή από την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία µέσω των 

στρογγυλοποιήσεων των τιµών προς τα πάνω. 

5. Η κυβέρνηση αποφάσισε την εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Την ίδια ηµεροµηνία αναµένεται και  η υλοποίηση της δέσµευσης προς την Ε.Ε. 

για αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιµα και άλλα είδη από το 0% σήµερα 

στο 5%.  Η εισαγωγή του ευρώ και η ταυτόχρονη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ θα 

οδηγήσει σε έξαρση της κερδοσκοπίας και της αισχροκέρδειας.  Η αναβολή που η 

κοινοβουλευτική οµάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις ζητεί θα βοηθήσει αφενός 

στη  λήψη προληπτικών µέτρων για αποφυγή της αισχροκέρδειας και αφετέρου 

στην αναγκαία εισαγωγή αντισταθµιστικών µέτρων για τα στρώµατα του 

πληθυσµού που θα πληγούν από την αύξηση του ΦΠΑ στα πιο πάνω είδη. 

 Σε σχέση µε τα ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, η κοινοβουλευτική οµάδα ΑΚΕΛ- 

Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις διεκδικεί τη σειρά µέτρων µε στόχο την ενίσχυση του 

κοινωνικού κράτους, τη στήριξη των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού και των 

χαµηλά αµειβοµένων στρωµάτων του λαού.  Η κοινοβουλευτική οµάδα ΑΚΕΛ-

Αριστερά-Νέες ∆υνάµεις σηµειώνει ως θετικά τα µέτρα που λήφθηκαν πρόσφατα, 

εκτιµά όµως ότι χρειάζεται να ληφθούν  τα ακόλουθα πρόσθετα µέτρα: 

1. Εισαγωγή του θεσµού του πασχαλινού επιδόµατος για τους συνταξιούχους 

µε προοπτική εισαγωγής της 14ης σύνταξης 

 Τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταβληθεί προσπάθεια µε τα µέτρα που 

συµπεριλήφθηκαν στα έκτακτα πακέτα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, να 

στηριχθούν οι συνταξιούχοι.  Ο απόηχος αυτών των µέτρων ήταν γενικά θετικός. 
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Πρέπει όµως να καθιερωθεί το πασχαλινό επίδοµα για τους συνταξιούχους.  Η 

θεσµοθέτηση αυτού του επιδόµατος είναι ένας άµεσος και µόνιµος τρόπος 

στήριξης των συντάξεων.  

2. Παραχώρηση επιδόµατος µάνας σε όλες τις συνταξιούχες πολύτεκνες µάνες 

    Είναι γνωστό ότι µε τη πρόσφατη τροποποίηση του νόµου, το επίδοµα µάνας έχει 

παραχωρηθεί και σε όσες πολύτεκνες µάνες παίρνουν κοινωνική σύνταξη.  

Εξακολουθεί όµως να µην παραχωρείται επίδοµα µάνας σε όσες συνταξιούχες 

πολύτεκνες µάνες παίρνουν πλήρη βασική σύνταξη ή πέραν αυτής, που σήµερα 

είναι £191,76.  Αυτή η κατάσταση διαιωνίζει µια εµφανή διάκριση ανάµεσα στις 

συνταξιούχες πολύτεκνες µάνες και έχει οδηγήσει στο φαινόµενο, η πολύτεκνη 

γυναίκα που εργαζόταν και συνεισέφερε στο ΤΚΑ να έχει σήµερα λιγότερο 

εισόδηµα από την πολύτεκνη οικοκυρά που δεν είχε εισφέρει στο σύστηµα 

κοινωνικών ασφαλίσεων.  

3. Βελτίωση του τρόπου παραχώρησης του επιδόµατος τέκνου για τις 

τρίτεκνες οικογένειες 

  Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο άσκησης της 

δηµογραφικής πολιτικής.  Η εισαγωγή του επιδόµατος τέκνου από το πρώτο παιδί, 

είναι ένα από το πιο ουσιαστικά µέτρα στήριξης της κυπριακής οικογένειας που 

λήφθηκαν από την παρούσα κυβέρνηση. Από την εισαγωγή του νόµου έχει 

εντοπισθεί ότι, η ρύθµιση που ισχύει για την παραχώρηση του επιδόµατος τέκνου 

όταν η οικογένεια από τρία  εξαρτώµενα περνά στην κατηγορία των δύο 

εξαρτωµένων, είναι στρεβλή και άδικη για αυτή την κατηγορία σε σχέση µε την 

κατηγορία των οικογενειών µε τέσσερα παιδιά και πάνω (πολύτεκνοι). 

  Γίνεται εισήγηση για εφαρµογή της ίδιας ρύθµισης που ισχύει για τις πολύτεκνες 
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οικογένειες.  

4. Παραχώρηση επιδόµατος µονογονιού µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια 

    Η κατηγορία των µονογονιών γυναικών και ανδρών αυξάνεται τα τελευταία χρόνια.  

Με βάση στοιχεία υπάρχουν σήµερα περίπου 9 800 µονογονιοί ηλικίας 15 µε 59 

ετών.  Είναι παραδεκτό ότι η λειτουργία της µονογονεΐκής οικογένειας σηµαίνει 

αυξηµένα  οικονοµικά προβλήµατα και ευθύνες µε µειωµένα εισοδήµατα σε σχέση 

µε το προηγούµενο καθεστώς της οικογένειας.  Τα τελευταία χρόνια µε τα πακέτα 

µέτρων κοινωνικής συνοχής παραχωρείται εφάπαξ βοήθηµα σε όσους 

µονογονιούς είναι λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος.  Παρά τη θετικότητά του, το 

µέτρο αυτό αφορά ένα πολύ µικρό αριθµών µονογονιών (330 το 2005, 904 το 

2006).   

   Η µεγάλη πλειοψηφία των µονογονιών δεν παίρνει εκείνο το επίδοµα. Γίνεται 

εισήγηση για εισαγωγή σχεδίου επιδόµατος µονογονιού µε εισοδηµατικά κριτήρια 

στη βάση της σύνθεσης των µονογονεΐκών οικογενειών. 

5. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού και αναπροσαρµογή των φορολογικών 

κλιµάκων µε βάση τον πληθωρισµό 

  Η τελευταία φορολογική µεταρρύθµιση έγινε το 2002.  Είχε συµφωνηθεί, κατά τη 

διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για τις προηγούµενες αλλαγές στο φορολογικό 

σύστηµα, ότι το αφορολόγητο ποσό και οι φορολογικές κλίµακες θα 

αναπροσαρµόζονται κάθε τέσσερα χρόνια.  Γίνεται εισήγηση όπως το 

αφορολόγητο εισόδηµα (φορολογικές κλίµακες) αναπροσαρµοστούν ανάλογα µε 

τον πληθωρισµό. 

6. Πετρέλαιο θέρµανσης 

 Η πολιτική που εφαρµόστηκε τα τελευταία δύο χρόνια για µείωση του φόρου 

κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης πρέπει να συνεχιστεί έτσι που σταδιακά ο 
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φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης να µειωθεί αισθητά.  Το γεγονός 

ότι η ίδια η Ε.Ε δίνει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να µειώνουν το φόρο 

κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης δείχνει ότι αυτό θεωρείται µέτρο 

κοινωνικής πολιτικής, αφού η θέρµανση είναι είδος πρώτης ανάγκης. 

7. Προβλήµατα πολυτέκνων 

 Τα ωφελήµατα που παραχωρήθηκαν κατά καιρούς στην τάξη αυτή, πρέπει να 

αποκατασταθούν ανάλογα µε τη φθορά που το ύψος αυτών υφίσταται λόγω 

πληθωρισµού.  
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού 

(∆ΗΣΥ).    

 Γενικά 

 Ο προϋπολογισµός του 2007 είναι ο προποµπός της ένταξης της Κύπρου στην 

 ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2008 και ο τελευταίος που εκφράζεται σε κυπριακές 

 λίρες. 

 Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ ανέµενε συνεπώς γενναίες αλλαγές τόσο στο 

 πραγµατικό περιεχόµενο του προϋπολογισµού, όσο και στον προγραµµατισµό και 

 τη φιλοσοφία της διαχείρισης των δηµοσίων οικονοµικών, οι οποίες θα 

 προετοίµαζαν την κρατική µηχανή για ένταξη στην ευρωζώνη οµαλά και χωρίς 

 εκπλήξεις. 

 Θα έπρεπε οι συνολικοί προϋπολογισµοί των Υπουργείων να είχαν µετατραπεί και 

 σε ευρώ δίδοντας ολικούς αριθµούς για τα κρατικά έξοδα ως σύνολο. Με τον 

 τρόπο αυτό η προετοιµασία των προϋπολογισµών του 2008 και η συγκριτική 

 παρουσίασή τους µε τους προϋπολογισµούς του 2007, θα ήταν πιο οµαλή.  

 Πέραν της τυπικής παρουσίασης του προϋπολογισµού στα δύο νοµίσµατα, η 

κοινοβουλευτική οµάδα ∆ΗΣΥ ανέµενε επίσης γενναίες διαρθρωτικές αλλαγές στην 

κρατική µηχανή, αλλαγές στη διαχείριση της κρατικής περιουσίας, στη διαχείριση 

του ΤΚΑ, στον τοµέα των ξένων επενδύσεων, στην αγορά εργασίας, στην 

ανάπτυξη και στην καινοτοµία. 

 Αντί τούτου, υπάρχει και πάλι µια καθαρά λογιστική παρουσίαση των 

 προϋπολογισµών, χωρίς νέους σχεδιασµούς, χωρίς στόχους και χωρίς ευρωπαϊκό 

 στίγµα.  Μια αριθµητική παρουσίαση που της λείπει ο σύγχρονος και ευέλικτος 

 οικονοµικός σχεδιασµός. 
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 Ένας προϋπολογισµός µιας µικρής χώρας που δεν κατάφερε ακόµη να µπει στη 

 µεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς προγραµµατισµό και νέες ιδέες για την ένταξη 

 της Κύπρου στην ευρωζώνη.  Η Κύπρος είναι µέρος µίας αγοράς που 

 ανταγωνίζεται την Αµερική και Ιαπωνία,  µέρος µιας αγοράς που αναπτύσσεται 

 ραγδαία µέσα από την έρευνα, την κοινωνία της γνώσης, την αύξηση της 

 παραγωγικότητας και την ανάπτυξη χωρίς σύνορα. Παρόλα ταύτα, µε τον 

 προϋπολογισµό του 2007, η Κύπρος παραµένει αποµονωµένη στα στενά της 

 σύνορα.  

 Φορολογική µεταρρύθµιση 

Γενική θέση της κοινοβουλευτικής οµάδας ∆ΗΣΥ είναι η αύξηση των εσόδων του 

κράτους µέσα από την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και την αύξηση της 

παραγωγικότητας, δίδοντας κίνητρα µέσω της µείωσης της φορολογίας, 

δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενθαρρύνοντας τις κυπριακές και ξένες 

επενδύσεις µε προγραµµατισµό και ευέλικτες διαδικασίες.  

Αυξήσεις τελών 

Οι πρόσφατες προτάσεις για αυξήσεις των τελών για κάθε υπηρεσία 

προσφερόµενη από το κράτος προς τον πολίτη, είναι σε µεγάλο βαθµό 

δυσανάλογες σε ύψος συγκριτικά µε το διοικητικό κόστος αυτών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα, ο πολίτης, αντί να πληρώνει το διοικητικό κόστος της υπηρεσίας που 

του προσφέρεται, να φορολογείται µε ψηλή έµµεση φορολογία.  

Βαθµός απορρόφησης κοινοτικών πόρων 

Η κοινοβουλευτική οµάδα ∆ΗΣΥ παρατηρεί ότι δεν αναφέρονται στον 

προϋπολογισµό του 2007 όλα τα έργα της κυβέρνησης που έχουν 

συγχρηµατοδοτηθεί από την ΕΕ, ούτε τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές τις 
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συγχρηµατοδοτήσεις.  

Η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί τη σηµασία των οριζόντιων προγραµµάτων.  

Ειδικά χώρες όπως η Κύπρος, που έχουν χαµηλές  χρηµατοδοτήσεις από τα 

διαρθρωτικά ταµεία, επιβάλλεται να αξιοποιήσουν τα οριζόντια προγράµµατα. Ο 

τοµέας της τοπικής αυτοδιοίκησης για παράδειγµα, που είναι παραµεληµένος στην 

Κύπρο θα µπορούσε να επωφεληθεί τα µέγιστα από τέτοιες χρηµατοδοτήσεις.  ∆εν 

έχουν, όµως,  δοθεί τα κατάλληλα κίνητρα για τη δηµιουργία µεσαίων γραφείων για 

αξιοποίηση των οριζόντιων προγραµµάτων.  Αυτό το κενό σηµαίνει πως ο 

κυπριακός επιχειρηµατικός τοµέας υστερεί έναντι των υπόλοιπων κρατών - µελών, 

πράγµα που αυτόµατα τοποθετεί την Κύπρο σε δυσµενή θέση στον τοµέα του 

ανταγωνισµού σε σχέση µε τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. 

Η απορρόφηση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταµεία καθυστερεί να 

ολοκληρωθεί µε παραδοχή της κυβερνητικής πλευράς.  Φαίνεται ότι η υλοποίηση 

του µεγάλου όγκου των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταµείων θα υλοποιηθεί αντί 

το 2006, το 2008.  Το κόστος αυτής της καθυστέρησης είναι ευνόητο έστω και αν 

αυτή η δυνατότητα παρέχεται από τις ευρωπαϊκές διαδικασίες.  

Μείωση κρατικών εξόδων 

Η δηµοσιονοµική πολιτική και η µείωση των κρατικών εξόδων βασίζεται σε µεγάλο 

βαθµό στη µείωση των εξόδων για την άµυνα και την αµυντική θωράκιση της 

Κύπρου. 

Στρατηγική της Λισσαβόνας 

Η αδυναµία της κυβέρνησης για την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

είναι εµφανής σε ορισµένους τοµείς, όπως π.χ. στην αγορά εργασίας µε την 

αύξηση της ανεργίας και στο ΤΚΑ. Επίσης, το αγροτικό εισόδηµα συνεχώς 
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µειώνεται σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σηµειώνεται πως το 

15% των κυπριακών νοικοκυριών είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και το 

εισόδηµά τους είναι κάτω από το 60% του µέσου εισοδήµατος. 

Κοινωνικό πακέτο - Μέτρα κοινωνικής συνοχής 

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ παρατηρεί ότι εξαγγέλλονται κοινωνικές 

παροχές ύψους εκατοµµυρίων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα και δεν φτάνουν ποτέ στον πολίτη. Τρανταχτό παράδειγµα είναι η 

επιστροφή της καταβολής του ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. Ενώ η Βουλή ψήφισε 

νόµο για συντελεστή 5% ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία, το κράτος εισέπραξε ΦΠΑ 

µε 15% συντελεστή και τη δικαιωµατική επιστροφή του στους πολίτες που 

λανθασµένα έχουν πληρώσει ΦΠΑ, την αποκαλεί κοινωνική παροχή. Το χειρότερο 

είναι ότι ούτε αυτή την επιστρέφει αφού έχουν προκύψει πολύ περίπλοκες 

διαδικασίες στην επιστροφή του ΦΠΑ. Οι πολίτες χαµένοι στη γραφειοκρατία δεν 

µπορούν να επωφεληθούν των δικαιωµάτων τους. 

Χαρακτηριστικό επίσης είναι το παράδειγµα της εφ'  άπαξ χορηγίας των £200 

στους συνταξιούχους ως αντισταθµιστικό µέτρο για το πετρέλαιο θέρµανσης και η 

υποχρέωση να συµπληρωθεί σχετική αίτηση, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός 

δικαιούχων να µην µπορεί να προσέλθει στο Υπουργείο για να συµπληρώσει το 

έντυπο και ο πολίτης να µην πάρει ποτέ το ποσό των £200 που έχει εξαγγείλει η 

κυβέρνηση σαν αντισταθµιστικό κοινωνικό µέτρο. 

Επίσης, πολλοί δικαιούχοι της περσινής κρατικής χορηγίας για το πετρέλαιο 

θέρµανσης των ορεινών περιοχών, περιµένουν ακόµη να πάρουν την περσινή 

κρατική χορηγία. 
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Είναι φανερό ότι εξαγγέλλονται κοινωνικά µέτρα, τα οποία δεν φτάνουν ποτέ στον 

πολίτη. 

∆ηµόσιος τοµέας 

Ο δηµόσιος τοµέας, ο οποίος απορροφά το µεγαλύτερο µέρος των δηµόσιων 

δαπανών (33,6%), αντιµετωπίζει τις µεγαλύτερες αδυναµίες όπως είναι η 

γραφειοκρατία, η συνεχώς µεταβαλλόµενη πολιτική, η έλλειψη υποδοµής για την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων, η δυσκολία εργοδότησης προσωπικού από 

ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, και πολλά άλλα.  

Εξορθολογισµός κρατικών υπηρεσιών 

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ διαπιστώνει την ανάγκη για άµεσο 

εξορθολογισµό των κρατικών υπηρεσιών. Εισηγείται την άµεση εφαρµογή του 

σχεδίου που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες µετά από οδηγίες 

της κυβέρνησης για βελτίωση της παραγωγικότητας και του συστήµατος 

αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων, την επιτάχυνση της διαδικασίας 

ενσωµάτωσης της νέας τεχνολογίας στο δηµόσιο τοµέα και µηχανογράφησης, την 

ανάγκη για εξορθολογισµό στην προσφορά υπηρεσιών του κράτους προς τους 

πολίτες, καθώς παρατηρείται µια εξατοµίκευση, χωρίς τον κατάλληλο συντονισµό, 

στην προσπάθεια διάφορων τµηµάτων του κράτους να εξυπηρετήσουν τους 

πολίτες, πράγµα που µεταφράζεται σε µειωµένη παραγωγικότητα. Τη ρύθµιση του 

θεσµού των εκτάκτων υπαλλήλων στο δηµόσιο καθώς και τον περιορισµό των 

υπερωριών. 

Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Συντάξεις - Όριο αφυπηρέτησης 

Ένα από τα δύο προβλήµατα που τονίζει η ΕΕ αναφορικά µε το Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο για τη Λισσαβόνα είναι η βιωσιµότητα του Τ.Κ.Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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εξέπεµψε σήµα κινδύνου για το θέµα του συστήµατος συνταξιοδότησης και 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, κατατάσσοντας την Κύπρο στις χώρες “υψηλού 

κινδύνου” αναφορικά µε την βιωσιµότητα του Τ.Κ.Α. και την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της γήρανσης του πληθυσµού. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει µια “στρατηγική τριών αιχµών” για αντιµετώπιση 

της γήρανσης του πληθυσµού ως ακολούθως: 

1. Επίτευξη και διατήρηση υγιών δηµοσιονοµικών θέσεων από τους “25” και 

επιτάχυνση του ρυθµού µείωσης του δηµόσιου χρέους, 

2. Βελτίωση των δεικτών απασχόλησης ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες και 

τους πλέον ηλικιωµένους εργαζόµενους, 

3. Μεταρρυθµίσεις των συστηµάτων συνταξιοδότησης, ιατροφαρµακευτικής 

περίθαλψης και µακροχρόνιας φροντίδας. 

Σηµειώνεται ότι µε τους δείκτες γονιµότητας να µειώνονται, τη γενιά της έκρηξης 

των γεννήσεων (baby-boom generation) να συνταξιοδοτείται και το προσδόκιµο 

όριο ζωής να αυξάνει, ο πληθυσµός της ΕΕ θα βρεθεί να είναι πολύ γηραιότερος 

το 2050, επιβαρύνοντας αφόρητα τα δηµόσια οικονοµικά. 

Παράλληλα, η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ επισηµαίνει το γεγονός πως το 

ενδοκυβερνητικό χρέος της κυβέρνησης, δηλαδή το ποσό που χρωστά στο Τ.Κ.Α. 

έχει αυξηθεί από το 2002 που ήταν 2,401,5 δις (37,7% του ΑΕΠ), σε  £2.698,5 δις 

(38,3% του ΑΕΠ) το 2003, σε 2.778,5 δις (38.3% του ΑΕΠ) το 2004, σε £3.042 δις 

(39.3% του ΑΕΠ) το 2005, σε £3.35δις (40.5%) το 2006 και τέλος σε £3.65δις 

(41.4%) το 2007.  

 

 12



Ανεργία 

Η ανεργία ανάµεσα στους νέους ηλικίας δεκαοκτώ µέχρι είκοσι τεσσάρων ετών έχει 

φτάσει το 12% στο σύνολο ενώ για τις γυναίκες το 6.5%. Έρευνες για το 2005 

κατέδειξαν πως 20,000 άνθρωποι δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν εργασία ούτε 

καν επί µερικής βάσεως και 5,000 από αυτούς ήταν νέοι ηλικίας δεκαπέντε µε 

είκοσι τεσσάρων ετών.  

Η  κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ προτείνει τα εξής: 

 Να ενισχυθεί και να ενδυναµωθεί ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης. Να 

µελετηθούν σοβαρά τα αίτια της αύξησης της ανεργίας και να υιοθετηθεί µια εθνική 

στρατηγική για αντιµετώπιση του προβλήµατος στη ρίζα του, βασισµένη και στις 

εµπειρίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών µε την ίδια οικονοµική υποδοµή. 

 Παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας µε σύγχρονα µέσα και κίνητρα τόσο στο δηµόσιο όσο και 

στον ιδιωτικό τοµέα και προώθηση στενής συνεργασίας µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα (Public Private Partnership). 

 Περαιτέρω αξιοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας “EQUAL” (Προώθηση της 

Νεανικής Απασχολησιµότητας), των ειδικών προγραµµάτων που προσφέρει η Αρχή 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και τα Επαρχιακά Κέντρα Επαγγελµατικής Αρωγής. 

 Προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας και ειδικότερα σε επικερδή 

επαγγέλµατα, µέσω της δηµιουργίας ευέλικτων συνθηκών που ενισχύουν τη γυναικεία 

απασχόληση, όπως προώθηση περισσότερων υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, ευέλικτο 

ωράριο µε αυξηµένη δυνατότητα για µερική απασχόληση  και εργασία τα 

Σαββατοκύριακα. 
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Τοµέας ναυτιλίας  

Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς και συνεργασίας, η Κύπρος θα πρέπει να 

προβάλει την κυπριακή σηµαία αναβαθµίζοντας το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας ώστε 

να κερδίζει συνεχώς την εµπιστοσύνη και αξιοπιστία του κυπριακού στόλου, µε 

ενίσχυση των επιθεωρητών πλοίων και συστηµάτων ελέγχου σύµφωνα µε τις 

ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας τόσο των πλοίων όσο και των 

κυπριακών υπηρεσιών. Η διαπίστωση της µείωσης του κυπριακού στόλου είναι γεγονός 

το οποίο θα πρέπει να ανησυχήσει την κυβέρνηση.  

Έρευνα και τεχνολογία  

Η Κύπρος εξακολουθεί να παραµένει τελευταία σε σχέση µε τους ευρωπαίους εταίρους 

της στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας. Η ΕΕ επιβάλει στην Κύπρο όπως µέχρι το 

2010 το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα να προσεγγίσει το 1%. Οι 

µέχρι τώρα εκτιµήσεις για το 2005 κυµαίνονται γύρω στο 0,4%, ποσοστό που 

καταδεικνύει πως δύσκολα µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του 1% µέχρι το 2010. 

Η Κύπρος θα πρέπει να καταστεί ευρωπαϊκό πάρκο έρευνας και κέντρο εγγραφής 

εφευρέσεων, ενώ παράλληλα µπορεί να γίνει και το λιµάνι προώθησης νέων 

ευρωπαϊκών προϊόντων καινοτοµίας στις γειτονικές χώρες.  Θα πρέπει να στραφεί στην 

ενθάρρυνση ευρωπαϊκών συνεργασιών µε στόχο τη µεταφορά της ευρωπαϊκής γνώσης 

και τεχνολογίας στην Κύπρο, οι οποίες µπορούν να προσφέρουν τεράστιες επενδυτικές 

ευκαιρίες στις εγχώριες επιχειρήσεις. Στην Κύπρο λειτουργούν ήδη τέσσερα 

εκκολαπτήρια έρευνας και καινοτοµίας. Με την πρόταση αυτή, τα κυπριακά 

εκκολαπτήρια θα αναβαθµιστούν µε ευρωπαϊκές συνεργασίες και µε την προσέλκυση 

Κυπρίων και ξένων ερευνητών, ώστε η Κύπρος να αναπτυχθεί στον τοµέα των 

υπηρεσιών για την µεταφορά της νέας τεχνολογίας στις γειτονικές χώρες. 
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Ενεργειακή Πολιτική 

Οι τιµές των καυσίµων στην Κύπρο µπορεί να είναι σε χαµηλά επίπεδα αλλά δεν 

συµβαίνει το ίδιο και όσον αφορά το ποσοστό των αυξήσεων που επιβάλλονται στις 

τιµές του πολύτιµου προϊόντος (στοιχεία ΕΕ Ιαν. – Αυγ.). 

 Τόσο οι αυξήσεις στην τιµή της βενζίνης 95 οκτανίων, όσο και οι αυξήσεις στην τιµή 

του πετρελαίου κίνησης, στην Κύπρο είναι αισθητά µεγαλύτερες του µέσου όρου της 

Ευρώπης των “25”. Μόνο στην Ελλάδα η αντίστοιχη αύξηση ήταν µεγαλύτερη από 

αυτήν στην Κύπρο, φθάνοντας σε ποσοστό 21%.  

 Όσον αφορά την τιµή πώλησης του πετρελαίου θέρµανσης, η Κύπρος, λόγω του 

ψηλού φόρου κατανάλωσης στο προϊόν, κατατάσσεται µεταξύ των ακριβότερων 

κρατών- µελών της Ε.Ε. Συγκεκριµένα, η Κύπρος εµφανίζεται- στο τέλος Ιουλίου του 

τρέχοντος έτους- ως η έβδοµη ακριβότερη χώρα στην τιµή πώλησης του πετρελαίου 

θέρµανσης.  

 Εξαιρουµένων των φόρων, οι τιµές των υγρών καυσίµων στην Κύπρο είναι από τις 

ψηλότερες/ακριβότερες µεταξύ των "25". Η τιµή πώλησης της βενζίνης 95 οκτανίων, 

χωρίς να περιλαµβάνονται σε αυτήν οι φόροι, είναι η τρίτη ψηλότερη µεταξύ των "25", 

η δε τιµή πώλησης του πετρελαίου κίνησης, εξαιρουµένων των φόρων, είναι η τέταρτη 

ψηλότερη µεταξύ των κρατών- µελών της ΕΕ.  Όσον αφορά την τιµή πώλησης του 

πετρελαίου θέρµανσης στην Κύπρο είναι η ενδέκατη πιο ακριβή µεταξύ των µελών της 

ΕΕ.  

Η εισήγηση της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ΗΣΥ είναι η έγκαιρη διαµόρφωση 

ενεργειακής πολιτικής βασισµένης στις ιδιαιτερότητες της κυπριακής οικονοµίας. Οι 
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σπασµωδικές κινήσεις που παρατηρούνται µόλις πλησιάσει ο χειµώνας και οι χωρίς 

προγραµµατισµό µελέτες δηµιουργούν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. 

Ανταγωνιστικότητα - επενδύσεις - καινοτοµία 

Αναφορικά µε την ανταγωνιστικότητα, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (World 

Economic Forum) πρόσφατα κατέταξε την Κύπρο στην 46η θέση µεταξύ 125 κρατών σε 

παγκόσµιο επίπεδο και στην 23η θέση µεταξύ των “25” της Ε.Ε.  

Σε έρευνα του ∆ιεθνούς Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας φαίνεται ότι το πιο σοβαρό 

πρόβληµα το οποίο θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για να επενδύσει κάποιος στην 

κυπριακή αγορά, είναι η «µη αποτελεσµατική κυβερνητική γραφειοκρατία», οι 

«κανονισµοί που εµποδίζουν την εργοδότηση», η «ανεπαρκής υποδοµή» και σε 

µικρότερο βαθµό αλλά εξίσου σηµαντικό, το γεγονός ότι «δεν υπάρχει σταθερή 

πολιτική» στους διάφορους τοµείς των επιχειρήσεων. Η θέση της Κύπρου µπορεί να 

βελτιωθεί µε τη µείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας 

του δηµόσιου τοµέα µε διαδικασίες διαφάνειας και την εισαγωγή τεχνολογίας και 

καινοτοµίας.  

Πολύτεκνοι 

Οι πολύτεκνες οικογένειες στην Κύπρο είναι οι πλέον άµεσα φορολογούµενες, καθώς 

επίσης και η µεγαλύτερη κατηγορία συνεισφορέων ΦΠΑ, αφού είναι η πιο µεγάλη 

κατηγορία καταναλωτών.   

Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει µια συνολική πολιτική, µε την οποία να λυθούν τα 

οικονοµικά προβλήµατα των οικογενειών αυτών και ταυτόχρονα να ενθαρρυνθούν οι 

γεννήσεις. 

Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αναθεωρηθεί το φορολογικό σύστηµα των επιδοµάτων, της 
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στρατιωτικής θητείας κ.α., αναφορικά µε τις πολύτεκνες οικογένειες, να γίνει δε 

ανάλογος προγραµµατισµός όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ώστε να µειωθεί το 

οικονοµικό βάρος της πολύτεκνης οικογένειας. 

Επιχειρηµατικός ρόλος του κράτους 

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΣΥ πιστεύει σε ένα διαφορετικό ρόλο του κράτους 

αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Προτείνεται: 

 Η µετοχοποίηση και µερική αποκρατικοποίηση οργανισµών κοινής ωφελείας, 

όπως είναι η ΑΤΗΚ, η ΑΗΚ και τα Κυπριακά Ταχυδροµεία.  Σε αυτή την 

περίπτωση το κράτος θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο, συνάµα όµως το πλαίσιο 

λειτουργίας των οργανισµών αυτών θα γίνει πολύ πιο ευέλικτο ενώ η απόδοση 

µειοψηφικού πακέτου σε κάποιο στρατηγικό συνεργάτη θα ενδυναµώσει τη θέση 

τους στον ανταγωνισµό. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι εργαζόµενοι.  

 Η αποκρατικοποίηση ορισµένων κρατικών επιχειρήσεων ή τυχόν µειοψηφικών 

πακέτων µετοχών που κατέχει το κράτος, οι οποίες δεν προσφέρουν στους 

πολίτες κάποια υπηρεσία γενικού συµφέροντος ή κοινής ωφελείας, όπως οι 

∆ασικές Βιοµηχανίες, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, η Παγκύπρια Εταιρεία 

Αρτοποιείων, η Τράπεζα Αναπτύξεως, το Συνεδριακό Κέντρο και η Αρχή 

Κρατικών Εκθέσεων.   

 Η ανάθεση της διαχείρισης κρατικής περιουσίας σε ιδιώτες, όπως αεροδρόµια, 

λιµάνια, µαρίνες. Το κράτος µπορεί να διατηρήσει την κρατική του περιουσία 

αλλά να αναθέσει σε ιδιώτες τη διαχείρισή της έναντι ετήσιας αµοιβής, αλλά και η 

πραγµατοποίηση επενδύσεων (µέθοδος ΒΟΤ και P.F.I). Με αυτή την µέθοδο 

προωθείται η συνεργασία του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (Public-Private 

Partnership). 
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 Η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τοµέα (π.χ. υπηρεσίες καθαρισµού, 

ασφάλειας, πλυντηρίου για τα δηµόσια νοσοκοµεία, συντήρηση δηµόσιων 

κτηρίων), µέτρο το οποίο θα βοηθήσει στη σταδιακή συγκράτηση του κρατικού 

µισθολογίου. 
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος 

(∆ΗΚΟ). 

Η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισµού του 2007 βασίστηκε στις προτεραιότητες 

της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης,  στη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας και 

στους δηµοσιονοµικούς στόχους.  Η υλοποίησή του εξυπηρετεί την προώθηση του 

ευρωπαϊκού οράµατος για µια ανταγωνιστική οικονοµία, για ευηµερία του πολίτη, µε την 

ενίσχυση  της   διάστασης  του κοινωνικού κράτους.  

Το 2006, η Κύπρος πέτυχε ψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Βελτιώθηκε 

σηµαντικά η δηµοσιονοµική κατάσταση και ενισχύθηκε η µακροοικονοµική σταθερότητα 

της κυπριακής οικονοµίας.  Οι θετικές εξελίξεις στην οικονοµία οδήγησαν τον 

περασµένο Ιούλιο, στον τερµατισµό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείµµατος για την Κύπρο.  Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση της 

πολιτικής που εφάρµοσε η παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια και δηµιουργεί 

τις προϋποθέσεις για επιτυχή ένταξη στη ζώνη του ευρώ. 

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΚΟ, υιοθετώντας  αξιολόγηση της Οµάδας Μελετών 

του ∆ΗΚΟ, εκτιµά ότι ο προϋπολογισµός για το 2007 περιλαµβάνει τα απαραίτητα 

εκείνα συστατικά για να µπορεί να χαρακτηριστεί ως συνέχεια της προσπάθειας που 

προηγήθηκε και άρα καθίσταται αναπτυξιακός, κοινωνικός και στοχευµένος.  Στόχος του 

είναι η   περαιτέρω δηµοσιονοµική εξυγίανση  και η κοινωνική ευηµερία και πρόοδος.  

Με τον προϋπολογισµό για το 2007 επιδιώκεται: 

• ∆ιασφάλιση του θεσµού της Αυτόµατης Τιµαριθµικής Αναπροσαρµογής (ΑΤΑ) σε 

συνθήκες εργατικής ειρήνης και κοινωνικής ευηµερίας. 

 19



• Περαιτέρω προσπάθεια για ανακατανοµή των δηµοσίων δαπανών προς όφελος 

των τοµέων της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της παιδείας, της έρευνας 

και της καινοτοµίας, της υγείας, της ενέργειας ,  του περιβάλλοντος και των έργων 

υποδοµής. 

• Προλείανση του εδάφους για σταδιακή εφαρµογή του θεσµού του 

Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει τη σύνδεση 

των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών στόχων που 

περιλαµβάνονται στα Προγράµµατα Σύγκλισης και στην  Εθνική Στρατηγική της 

Λισαβόνας. 

Ο ίδιος προϋπολογισµός εξυπηρετεί τους στόχους για περαιτέρω µείωση του 

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος από 6,3% το 2003  σε κάτω του 2% του ΑΕΠ το 2006 και 

περίπου στο 1,6% το 2007 όπως και του δηµοσίου χρέους  στο 65% περίπου του ΑΕΠ 

το 2006 σε σχέση µε 69% το 2005 και µε πτωτική τάση ώστε να φθάσει κάτω του 46% 

ως το 2010. 

Περαιτέρω δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς της απασχόλησης και της κοινωνικής 

συνοχής, στην ενθάρρυνση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας, της 

παιδείας, της λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ και στη χορηγία του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ενώ 

συµπεριλαµβάνονται αυξηµένες δαπάνες για ανέγερση και επέκταση σχολικών κτιρίων, 

για τους τοµείς της υγείας, της έρευνας και καινοτοµίας,  για χορηγία στο Ίδρυµα 

Προώθησης Έρευνας, καθώς επίσης στους τοµείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και 

έργων υποδοµής. 

Τέλος, αυξάνονται οι κοινωνικές παροχές κατά 70% σε σχέση µε το 2002.  (Οι δαπάνες 

κοινωνικής φύσης έφτασαν το 2006 τα £1.370 εκατοµ. από £791 εκατοµ. το 2002), ενώ 

για πρώτη φορά εφαρµόζεται η πολιτική των στοχευµένων κοινωνικών µέτρων προς 
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όφελος των ασθενεστέρων .  

Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ∆ΗΚΟ θεωρεί αναγκαία τη συνέργεια όλων για µια 

ανταγωνιστική οικονοµία, για περαιτέρω άνοδο του βιοτικού επιπέδου, κοινωνική 

συνοχή και ευηµερία.  Όπου και όποτε κατά τη διάρκεια του 2007 τα δηµόσια 

οικονοµικά το επιτρέψουν, θα διεκδικηθούν  περισσότερες κοινωνικές παροχές σε 

ανοικτό διάλογο µε την κυβέρνηση. 

Θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η προσπάθεια ποιοτικής ανακατανοµής των δηµόσιων 

δαπανών προς όφελος των τοµέων της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και 

να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επίτευξης του στρατηγικού στόχου για καθιέρωση της 

Κύπρου ως διεθνούς και περιφερειακού επενδυτικού και επιχειρησιακού κέντρου 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Οι οικονοµικές και κοινωνικές στοχεύσεις της κοινοβουλευτικής οµάδας του ∆ΗΚΟ 

εξυπηρετούνται από την ενταξιακή πορεία της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ.  Η ένταξη 

της Κύπρου στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου του 2008, αποτελεί πολιτική, οικονοµική 

και κοινωνική αναγκαιότητα.  

Το 2007 είναι χρόνος ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί κρίνεται η ένταξη της Κύπρου στην 

ευρωζώνη. Επιβάλλεται συνεπώς η διατήρηση συνθηκών µακροοικονοµικής 

σταθερότητας µε χαµηλούς ρυθµούς πληθωρισµού, βοηθώντας στην επίτευξη 

µακρόχρονης σταθερής ανάπτυξης της κυπριακής οικονοµίας, γιατί όπως 

επανειληµµένα έχει τονιστεί, η εµπέδωση συνθηκών µακροοικονοµικής σταθερότητας 

αποτελεί τη βάση της κοινωνικής µας πολιτικής. 

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΚΟ συνυπολογίζει και σταθµίζει τις εθνικές 

προτεραιότητες και δεσµεύσεις της χώρας, µακριά από λαϊκισµούς και µικροκοµµατικές 

σκοπιµότητες.  Λαµβάνει επίσης υπόψη πολιτικά και άλλα κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια 
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και οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη στην Ευρωζώνη για τον Κύπριο πολίτη.  

Τα κυριότερα είναι τα ακόλουθα: 

• Η µείωση των επιτοκίων. 

• Η εξουδετέρωση του συναλλαγµατικού κινδύνου και του κόστους µετατροπής της 

λίρας σε ευρώ. 

• Η άµεση πρόσβαση στις αναπτυγµένες κεφαλαιαγορές της ευρωζώνης. 

• Η µεγαλύτερη διαφάνεια στις τιµές. 

• Η αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου στους ξένους επενδυτές. 

• Η δηµιουργία σταθερότερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

• Η τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας και η επιτάχυνση των ρυθµών 

οικονοµικής ανάπτυξης.   

• Η µείωση της ανεργίας.  

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΚΟ δεν υποτιµά το γεγονός ότι η  υιοθέτηση του ευρώ 

θα ενισχύσει πολιτικά τη θέση της Κύπρου στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, ενώ 

παράλληλα, θα διευκολύνει τις προσπάθειες για εξεύρεση µιας βιώσιµης και 

λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήµατος. 

Κλειδί για την οµαλή ένταξη του ευρώ στη ζωή του πολίτη, είναι η  κατάλληλη 

προετοιµασία της οικονοµίας, των επιχειρήσεων και του τραπεζικού συστήµατος, η 

σωστή ενηµέρωση, η συστηµατική παρακολούθηση της πορείας οικονοµικής 

σύγκλισης, η διαρκής αµφίδροµη επικοινωνία µε τα  αρµόδια όργανα και τα  κράτη µέλη 

της ΕΕ, καθώς  επίσης η σωστή πρόληψη φαινοµένων εκµετάλλευσης, αισχροκέρδειας 

ή στρογγυλοποίησης των τιµών προς τα πάνω. Η κοινοβουλευτική οµάδα του 

∆ηµοκρατικού Κόµµατος θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα παρεµβαίνει 

όπου χρειάζεται.   
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Η  ένταξη στην ευρωζώνη  είναι ένας εθνικός στρατηγικός στόχος για την Κύπρο µε 

σηµαντικά οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά οφέλη. είναι µια µεγάλη πρόκληση  που 

συλλογικά πρέπει να αντιµετωπισθεί επιτυχία.  

Η κοινοβουλευτική οµάδα του ∆ΗΚΟ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισµό του 2007 και 

οι θέσεις της θα επεξηγηθούν εκτενέστερα κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού 

ενώπιον της ολοµέλειας.  
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∆. Παρατηρήσεις του Κινήµατος Σοσιαλδηµοκρατών Ε∆ΕΚ. 

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ συµφωνεί µε τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την έκθεση της 

επιτροπής για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2007 και εκφράζει την ευαρέσκειά του 

για την συµπερίληψη σε αυτή αρκετών εισηγήσεων και απόψεών του. Ταυτόχρονα 

επιθυµεί να καταθέσει συµπληρωµατικές προτάσεις, εκεί όπου έχει διαφορετική άποψη, 

µε στόχο να συµβάλει στην παραπέρα µακροοικονοµική σταθερότητα µε την 

ολοκλήρωση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης που επιχειρείται, και κατ’ επέκταση τη 

θετική ολοκλήρωση της προσπάθειας για πλήρη ένταξη στην Ευρωζώνη το 2008. 

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ νοιώθει δικαιωµένο αναφορικά µε τη θέση που είχε κατά καιρούς 

εκφράσει για την όσο το δυνατό συντοµότερη ένταξη στην ευρωζώνη, δεδοµένου ότι 

µετά το 2008 ενδεχοµένως να µην υπάρξει νέος κύκλος ένταξης νέων χωρών. Η 

αναστολή ή η αποτυχία ένταξης το 2008 αποτελεί ουσιαστικά αποκλεισµό. 

∆εδοµένου ότι το 2007 αποτελεί χρόνο ουσιαστικής προετοιµασίας για την υιοθέτηση 

του ευρώ, θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά µέτρα και να επιδείξει 

αποφασιστικότητα ώστε να αποφευχθεί το φαινόµενο της προς τα άνω 

στρογγυλοποίησης των τιµών, γεγονός που θα αυξήσει τον πληθωρισµό και θα 

επηρεάσει δυσµενώς τα µικροµεσαία εισοδήµατα. 

Με δεδοµένη την επιβολή από την 1η Ιανουαρίου 2008, ΦΠΑ σε καταναλωτικά αγαθά 

πρώτης ανάγκης, για τα οποία υπήρχε µεταβατική περίοδος µε µηδενικό συντελεστή, η 

κυβέρνηση έγκαιρα θα πρέπει να θέσει στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. αίτηµα για 

αναστολή εφαρµογής ΦΠΑ για ένα ακόµη χρόνο. 

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ ανησυχεί από την αλλαγή της κοινωνικής διαστρωµάτωσης που 

παρατηρείται στην Κύπρο και κύρια της σηµαντικής συρρίκνωσης της µεσαίας τάξης, 

που µπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε κοινωνία των 2/3, µε αρνητικές επιπτώσεις στην 
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κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονοµική ανάπτυξη. 

Η πολιτεία οφείλει να προγραµµατίσει σειρά µέτρων µε στόχο την αναδιανοµή του 

εθνικού προϊόντος προς όφελος των µικροµεσαίων στρωµάτων. 

Άλλα θέµατα 

1.  Μορφή προϋπολογισµού 

 Όπως κατ΄  επανάληψη έχει τονίσει το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ, ο κρατικός προϋπολογισµός για 

να είναι ολοκληρωµένος, θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει και τη 

φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, ώστε η Βουλή να έχει σαφή εικόνα της 

δηµοσιονοµικής κατάστασης και να είναι σε θέση να διατυπώνει συγκεκριµένες 

προτάσεις για την κοινωνική πολιτική και τις κοινωνικές παροχές. 

 Περαιτέρω θα πρέπει για κάθε τµήµα της δηµόσιας υπηρεσίας να υπάρχει ακριβής 

κοστολόγηση των προσφερόµενων υπηρεσιών, καθώς και καθορισµός του δείκτη 

παραγωγικότητας για σκοπούς καθορισµού των αναπτυξιακών δαπανών, των 

νέων θέσεων εργασίας, αλλά και των µισθολογικών αυξήσεων του προσωπικού. 

2. Τροποποιήσεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισµό που κατατέθηκαν από 

το Υπουργείο Οικονοµικών 

 Για δύο από τις τροποποιήσεις που έχουν κατατεθεί, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει 

επιφυλάξεις [τροποποιήσεις υπ’ αριθµό (7) και (9)]. 

 Στην υπ’ αριθµόν (7) τροποποίηση, η διαδικασία που προτείνεται είναι ευνοϊκή για 

τους δηµοσίους υπαλλήλους που οικειοθελώς αποχωρούν από τη δηµόσια  

υπηρεσία για να ενταχθούν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, 

εξασφαλίζοντας ουσιαστικά υψηλότερες απολαβές κατά την αφυπηρέτησή τους 

 Στην υπ’ αριθµόν (9) τροποποίηση προβλέπονται πιστώσεις ύψους 1,7 εκ. λιρών 
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για την εκτέλεση έργων σε εγκαταστάσεις του παλαιού γενικού νοσοκοµείου 

Λευκωσίας για σκοπούς εγκατάστασης υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Ταυτόχρονα όµως, έχει ληφθεί απόφαση για τη χωροθέτηση του νέου 

Αρχαιολογικού Μουσείου στο συγκεκριµένο χώρο, καθώς και διαβεβαίωση του 

Τµήµατος Αρχαιοτήτων ότι εντός του 2008 θα γίνουν κατεδαφίσεις ανάλογα µε τις 

εισηγήσεις του µουσειολόγου που θα µετακληθεί για τον σκοπό αυτό.  Ως εκ 

τούτου οποιαδήποτε δαπάνη θα πρέπει να γίνει µετά από τις τελικές εισηγήσεις 

του ειδικού µουσειολόγου.  

3.  Συµπληρωµατικοί προϋπολογισµοί 

 Αναφορικά µε το έκτακτο κοινωνικό πακέτο µέτρων κοινωνικής συνοχής, η Ε∆ΕΚ 

πιστεύει ότι ενώ στρέφεται προς την ορθή κατεύθυνση, µε την εισαγωγή 

εισοδηµατικών κριτηρίων, εντούτοις τα µέτρα είναι περιορισµένης κοινωνικής 

εµβέλειας. 

4. ∆ηµοσιονοµική κατάσταση 

 Ο προϋπολογισµός του 2007 αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του προϋπολογισµού 

του 2006 και αποσκοπεί στην παραπέρα βελτίωση των δηµοσιονοµικών δεικτών 

καθώς και στην ολοκλήρωση της προσπάθειας για πλήρη ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωζώνη το 2008.  Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ πιστεύει ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός 

προβλέπει µέτρα προς την ορθή κατεύθυνση, τα οποία  αποσκοπούν όµως στην 

επίτευξη ποσοτικών, παρά ποιοτικών στόχων.  Απουσιάζουν µέτρα που θα 

προσδώσουν στην κυπριακή οικονοµία µακροοικονοµική σταθερότητα. 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ θεωρεί ότι ένας από τους σηµαντικότερους (αν όχι ο 

σηµαντικότερος) συντελεστής της βελτίωσης των δηµοσιονοµικών δεικτών ήταν η 

πρόταση της Κ.Σ. Ε∆ΕΚ για την «φορολογική αµνηστία».  ∆εν ήταν µόνο τα 120 
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εκ. λίρες που συνέβαλαν στη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, αλλά και η 

ένταξη στην αγορά ποσού περίπου 2.5 δις που υποβοήθησε σηµαντικά στη 

συνεχή ροή πόρων στα ταµεία του κράτους, κυρίως από τις εισπράξεις: 

• ΦΠΑ 

• εταιρικού φόρου 

• φόρου εισοδήµατος 

• τελών µεταβίβασης 

• τέλους για την άµυνα από τις καταθέσεις στα τραπεζικά ιδρύµατα 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ θεωρεί ότι πριν από την ένταξη στην ευρωζώνη και εντός του 2007 

θα πρέπει να υπάρξει δεύτερη φάση «φορολογικής αµνηστίας» ώστε το 

οικονοµικό πεδίο να είναι πλήρως καθαρό µε την ένταξη. 

 Σηµειώνεται ότι και κατά το 2007, οι έµµεσοι φόροι εξακολουθούν να αυξάνονται 

µε ρυθµούς µεγαλύτερους απ΄ ό,τι οι άµεσοι φόροι. 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, το κράτος θα πρέπει - 

 - να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, ώστε να γίνει εποπτικός, επιτελικός και 

όχι διαχειριστικός.

 - να αποµακρυνθεί από ζηµιογόνες εταιρείες.

 - να φορολογήσει την υπεραξία που προκύπτει από τις χαλαρώσεις που 

παραχωρούνται και από την αλλαγή των πολεοδοµικών ζωνών. και 

 - να φορολογήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα της εκκλησίας. 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ επικροτεί την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει τα καθολικά 

επιδόµατα και  να εισαγάγει εισοδηµατικά κριτήρια για την παραχώρησή τους. Η 

θέση όµως της κυβέρνησης παραµένει περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο, αν 
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συνυπολογισθεί:  

 - ο τρόπος της επιστροφής του  ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία.

 - η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής.

 - η µορφή εφαρµογής των αυξήσεων στους µισθούς και τις συντάξεις.

 - το επίδοµα τέκνου.

 - η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας.

 - τα µεταπτυχιακά προγράµµατα κ.α. 

Προϋπολογισµός Υπουργείου Άµυνας 

Η πρόσφατη κρίση του Λιβάνου επιβεβαίωσε το σηµαντικό γεωστρατηγικό ρόλο της 

Κύπρου.  Ο ρόλος αυτός θα πρέπει να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί.  Γι’  αυτό  σαν 

πλήρες και ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος θα πρέπει να 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της στις µεγάλες πολιτικές της 

Ένωσης.  Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα πρέπει να 

διασφαλίσει την πλήρη συµµετοχή της στους µηχανισµούς της ευρωπαϊκής ασφάλειας.  

Γι’  αυτό και το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ θεωρεί αναγκαία την άµεση υποβολή αίτησης για συµµετοχή 

της Κύπρου στο Συνεταιρισµό για την Ειρήνη. 

Προϋπολογισµός Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού  

Η καθυστέρηση στην προώθηση ουσιαστικών έργων τουριστικής υποδοµής όπως οι 

µαρίνες, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. 

Αναφορικά µε την εξυγίανση του χώρου των Ελληνικών Βιοµηχανιών θα πρέπει να 

ληφθούν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αναγκαία εποπτεία και διασφάλιση  ότι η 

διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πληροί τα διεθνή πρότυπα. 
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Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει περαιτέρω τις επιφυλάξεις του για την εγκατάσταση τερµατικού 

εισαγωγής υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην περιοχή των Χηµικών Βιοµηχανιών, 

όπου εκτός από το υψηλό κόστος (προϋπολογίζεται να ανέλθει περίπου στα 500 εκ. 

λίρες) υπάρχουν φόβοι για τους κατοίκους της περιοχής σε περίπτωση ατυχήµατος. 

Τέλος, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι έχει 

προγραµµατισθεί η εγκατάσταση στην ίδια περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου, χωρίς να 

έχει προηγηθεί  συνεννόηση µε άλλες  αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες για σκοπούς 

διενέργειας σχετικής µελέτης. 

Προϋπολογισµός Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ χαιρετίζει τη ρύθµιση του θέµατος του ωραρίου λειτουργίας των 

καταστηµάτων, ενός θέµατος που εκκρεµούσε για πολλά χρόνια λόγω της 

πολυπλοκότητας που παρουσίαζε. 

Χαιρετίζει επίσης την εξαγγελία της κυβέρνησης για την εισαγωγή εισοδηµατικών 

κριτηρίων στην παραχώρηση των επιδοµάτων, γεγονός όµως που προϋποθέτει ότι θα 

πρέπει να προχωρήσει αµέσως η σύσταση αξιόπιστου µηχανισµού για την ακριβή 

διαπίστωση των εισοδηµάτων των πολιτών. 

Το ίδιο υπουργείο θα πρέπει ακόµη να επεξεργασθεί αµέσως σχέδιο µε συγκεκριµένο 

χρονικό ορίζοντα ώστε οι κατώτατες συντάξεις να αυξηθούν σε επίπεδο πάνω από το 

όριο της φτώχειας. 

Περαιτέρω πρέπει να µελετηθεί η δυνατότητα αποκέντρωσης των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευηµερίας, ώστε να ενισχυθεί ο προληπτικός τους ρόλος και να 

αποτελέσουν ουσιαστικό παράγοντα στήριξης των οικογενειών που αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα,  των προσπαθειών για µείωση της διάδοσης των ναρκωτικών, αλλά και 

για αντιµετώπιση της εφηβικής και νεανικής παραβατικότητας. 
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Προϋπολογισµός Υπουργείου Εξωτερικών  

Λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρή αποστολή που έχει να εκπληρώσει το υπουργείο αυτό, 

σε καµία περίπτωση ο προτεινόµενος προϋπολογισµός δεν µπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητικός. 

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει τις ανησυχίες του για τη σχετικά υποβαθµισµένη διπλωµατική 

αντιπροσωπεία της Κύπρου στο Στρασβούργο, σε ένα χώρο όπου η αναµέτρηση µε την 

τουρκική διπλωµατία είναι συνεχής. 

Προϋπολογισµός Υπουργείου Εσωτερικών  

Το υπουργείο αυτό θα πρέπει να εφαρµόσει σειρά µέτρων για αποφυγή των 

χρονοβόρων διαδικασιών στην προώθηση πολεοδοµικών έργων. 

Το κόστος απόκτησης στέγης κυρίως για τα µικροµεσαία εισοδήµατα είναι 

απαγορευτικό.  Γι΄ αυτό θα πρέπει έγκαιρα το υπουργείο να προχωρήσει σε εκπόνηση 

δέσµης µέτρων στεγαστικής πολιτικής. 

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εισηγείται την αντικατάσταση του µέτρου 

της παραχώρησης κρατικών οικοπέδων σε άπορους πολίτες, µε την παραχώρηση γης 

στον Κυπριακό Οργανισµό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), ο οποίος αφού πρώτα αναπτύξει 

τις οικιστικές µονάδες, ακολούθως θα πρέπει να τις παραχωρεί σε χαµηλές τιµές, µε 

µακροχρόνια αποπληρωµή και µε διαφανείς διαδικασίες σε άπορες δικαιούχες 

οικογένειες. 

Σηµειώνεται επίσης ότι ο θεσµός της τοπικής αυτοδιοίκησης για το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ χρήζει 

µεταρρύθµισης. 
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Προϋπολογισµός Υπουργείου Υγείας  

Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει τις ανησυχίες του για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην 

προώθηση της εφαρµογής του ΓΕΣΥ.  Σηµειώνεται ότι µια σειρά ενεργειών, όπως η 

ανάπτυξη αστικού τύπου εξωτερικών ιατρείων, καθώς και η αδυναµία αξιοποίησης του 

ιδιωτικού τοµέα, θεωρείται ότι αποτελούν αρνητική εξέλιξη. Αφενός αυξάνουν τις 

δαπάνες χωρίς αντίστοιχη βελτίωση του επιπέδου των παρεχοµένων υπηρεσιών και 

αφετέρου µονιµοποιούν στρεβλώσεις, οι οποίες παρεµποδίζουν την εφαρµογή του 

ΓΕΣΥ. 

Ο τοµέας της υγείας βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή.  Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ προτείνει την άµεση 

υιοθέτηση των πιο κάτω µέτρων, ώστε να υπάρξει απάµβλυνση των υφιστάµενων 

προβληµάτων µέχρι την εφαρµογή του ΓΕΣΥ: 

- Μεταφοράς µέρους της πρωτοβάθµιας περίθαλψης από το δηµόσιο τοµέα στον 

ιδιωτικό, µε στόχο την αποσυµφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των νοσοκοµείων 

και τη µείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών 

- Αγοράς υπηρεσιών δευτεροβάθµιας περίθαλψης από τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς 

και παρακλινικών εξετάσεων εκεί όπου υπάρχουν µεγάλες λίστες αναµονής, για 

αποτροπή επιπλοκών σε ασθενείς λόγω καθυστέρησης εφαρµογής θεραπείας. 

- Μετατροπής των νοσοκοµείων σε αυτόνοµους οικονοµικούς, διοικητικούς και 

επιστηµονικούς οργανισµούς, για να αποκτήσουν ευελιξία, να µειωθεί το κόστος 

λειτουργίας τους και τους δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά 

στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

- Βελτίωσης της τιµολογιακής πολιτικής για τα φάρµακα µε νέες πρόνοιες, ώστε να 

αντιµετωπισθούν οι ψηλές δαπάνες, αλλά και οι ελλείψεις που παρατηρούνται σε 

φτηνά και αποτελεσµατικά φάρµακα. 
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- Κοστολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο δηµόσιος τοµέας σε πραγµατικές 

τιµές, βάσει σηµερινών δεδοµένων, για σκοπούς χρέωσης των ασφαλιστικών 

εταιρειών, των ευρωπαίων πολιτών καθώς και των πολιτών τρίτων χωρών. 

 Το Κ.Σ. Ε∆ΕΚ εκφράζει πάντως την ευαρέσκειά του για τη βελτίωση του τρόπου 

εργασίας των Φαρµακευτικών Υπηρεσιών κατά τον τελευταίο χρόνο και ευελπιστεί 

ότι η βελτίωση αυτή θα συνεχισθεί, ώστε να υπάρξει πλήρης εξυγίανση ενός 

ζωτικού τοµέα της δηµόσιας υγείας. 
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόµµατος   

Το Ευρωπαϊκό Κόµµα αντιµετωπίζει το θέµα του προϋπολογισµού σαν µια κυρίαρχη 

νοµοθετική πράξη που καθορίζει ή πρέπει να καθορίζει τις κοινωνικοοικονοµικές 

εξελίξεις για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται. Σήµερα όµως τίποτα δεν είναι 

αυτόνοµο και τίποτα δεν εξελίσσεται έξω από τις ευρύτερες πολιτικοκοινωνικές και 

οικονοµικές αλλαγές, ιδιαίτερα στα πλαίσια της ΕE. 

Ως ένα σύγχρονο κόµµα, το Ευρωπαϊκό Κόµµα τοποθετείται επί του προϋπολογισµού 

καταγράφοντας και εκτιµώντας τις ευρύτερες εξελίξεις, κρίνοντας και αξιολογώντας το 

περιεχόµενό του στη βάση της φιλοσοφίας του πολιτικού ευρωπαϊκού χώρου όπου η 

Κύπρος ανήκει, δηλαδή του EDP (Ευρωπαϊκό ∆ηµοκρατικό Κόµµα) και συγκεκριµένα 

στη βάση της φιλοσοφίας της οικονοµίας της κοινωνίας. 

∆ιαδικασία κατάρτισης προϋπολογισµού 

Το Ευρωπαϊκό Κόµµα θεωρεί απλή δικαιολογία τις διατάξεις του συντάγµατος και 

ειδικότερα τα άρθρα 165 και 167 (4).  Οι διατάξεις αυτές δεν απαγορεύουν σε 

οποιαδήποτε κυβέρνηση να παρουσιάζει στη Βουλή το σύνολο του προγραµµατισµού 

και άλλες πληροφορίες που πρέπει να περιέχει ένας σύγχρονος προϋπολογισµός. 

Από τον έλεγχο στη διαχείριση 

Όπως και οι ειδικοί σύµβουλοι της κυβέρνησης εισηγούνται, θα πρέπει το κράτος να 

περάσει από τον έλεγχο στη διαχείριση. Αυτό συνεπάγεται την ιεράρχηση των στόχων 

και τον καθορισµό του αποτελέσµατος των δαπανών και όχι τον απλό λογιστικό έλεγχο 

που γίνεται σήµερα. Κατά συνέπεια είναι ανάγκη να καθοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι 

πολιτικής και απόδοσης, καθώς και η επιλογή των τρόπων υλοποίησης όπως και µια 

σειρά άλλων επιµέρους πολιτικών για ένα σωστά προετοιµαζόµενο προϋπολογισµό, 

αλλά κυρίως για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων ώστε να 
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επιτυγχάνεται η απαιτούµενη ποιότητα υπηρεσιών. 

Αναφορικά µε τα χρονικά όρια κάλυψης του κρατικού προϋπολογισµού, είναι φανερό ότι 

ο µονοετής προϋπολογισµός δεν προσφέρεται πλέον. Όπως οι ειδικοί εισηγούνται, θα 

πρέπει να καθοριστεί ένα µακροπρόθεσµο δηµοσιονοµικό πλαίσιο που να καλύπτει τρία 

ή τέσσερα χρόνια, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν οι στόχοι πολιτικής και απόδοσης 

στη βάση στρατηγικών σχεδιασµών. Μια τέτοια εξέλιξη, αναγκαστικά θα οδηγήσει στον 

διαχωρισµό των δαπανών του προϋπολογισµού σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. 

διοικητικές και λειτουργικές δαπάνες, σε υποκείµενες σε διαχειριστικό έλεγχο ή στις 

εκτός του καθηµερινού διαχειριστικού ελέγχου, δαπάνες. 

Μια σειρά από αναγκαστικές µεταρρυθµίσεις θα επιβληθούν εκ των πραγµάτων µε 

καθοριστικό στόχο την επίτευξη της αλλαγής της νοοτροπίας και της εκπαίδευσης του 

προσωπικού, ώστε η λειτουργία του δηµόσιου ταµείου αλλά και η άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου από τη Βουλή να είναι αποτελεσµατική, ουσιαστική και 

παραγωγική.  

Παρά το γεγονός ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισµός κατ’  ισχυρισµό του Υπουργού 

Οικονοµικών κινείται στα πλαίσια µιας τέτοιας λογικής, δηλαδή του τριετούς πλαισίου, 

εντούτοις δεν έγινε συζήτηση ούτε άλλα κριτήρια καταγράφονται στον προϋπολογισµό, 

ώστε να επιβεβαιώνεται όπως ισχυρίζεται ο αρµόδιος Υπουργός, ότι ο προϋπολογισµός 

του 2007 θεωρείται ο πρώτος κατά σειρά στα πλαίσια του εν λόγω τριετούς πλαισίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κόµµα θεωρεί ότι θα πρέπει το Υπουργείο Οικονοµικών να καταθέσει 

αµέσως στη Βουλή συγκεκριµένο σχέδιο υιοθέτησης των νέων αρχών προετοιµασίας 

του προϋπολογισµού, του περιεχοµένου όπως και του τρόπου υλοποίησής του, ώστε το 

τριετές πλαίσιο να συµφωνηθεί και ο προϋπολογισµός του 2008 να κατατεθεί στη βάση 

του νέου εκσυγχρονιστικού µοντέλου.  
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Ένας σύγχρονος τρόπος αποτύπωσης του προϋπολογισµού ασφαλώς θα δίδει και τις 

αναγκαίες πληροφορίες στη Βουλή, θα διαχωρίζει τις αναγκαίες κατηγορίες 

αναπτυξιακών έργων, καθώς και τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα, τον 

βαθµό υλοποίησης και απορρόφησης κοινοτικών πόρων και όλα τα άλλα απαραίτητα 

στοιχεία. 

Άλλα Θέµατα: 

1. Προβλήµατα προσφύγων 

 Το θέµα των εκ µητρογονίας προσφύγων είναι άµεση προτεραιότητα.  Με 

αντικειµενική θεώρηση των πραγµάτων διακρίνεται είτε άρνηση εκ µέρους της 

εκτελεστικής εξουσίας, είτε καθυστέρηση και µετατόπιση του θέµατος σε βάθος 

χρόνου. Ενόψει του ενδεχοµένου διεξαγωγής εκλογών στην ΠΕΠ διαφαίνεται 

άρνηση εγγραφής αυτής της κατηγορίας προσφύγων στους εκλογικούς 

καταλόγους.  

Πέραν τούτου έχουν αρχίσει βάσει νοµοθεσίας και άλλες πρακτικές διακρίσεις σε 

βάρος τους, µεταξύ των οποίων κυριοτέρη η εκ του νόµου υποχρέωση του Φορέα 

Ίσης Κατανοµής Βαρών να περικόπτει από 20% µέχρι και 40% από τα 

δικαιωµατικά δάνεια. Η κωλυσιεργία εντοπίζεται και στην έλλειψη της κατάθεσης 

γραπτής γνωµοδότησης από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας στην αρµόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία να επιβεβαιώνεται εάν µετά την 

τροποποίηση του συντάγµατος και την υπεροχή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου 

εξακολουθεί να υπάρχει συνταγµατική παραβίαση, της από µέρους της Βουλής, 

νοµοθετικής ρύθµισης του όλου θέµατος.  

Είναι έντονη η άποψη του Ευρωπαϊκού Κόµµατος ότι η άρνηση παροχής του 

δικαιώµατος αποτελεί µετά την τελευταία τροποποίηση του συντάγµατος, 
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παραβίαση του ευρωπαϊκού κεκτηµένου και κατ’ επέκταση του ίδιου του 

συντάγµατος. Ο ισχυρισµός ότι µια τέτοια αναγνώριση θα οδηγήσει και σε 

αλλοίωση των εκλογέων ανά επαρχία είναι απλή δικαιολογία. Το Ευρωπαϊκό 

Κόµµα θεωρεί απαράδεκτες τέτοιες απόψεις, οι οποίες για καθαρά κοµµατικούς 

υπολογισµούς οδηγούν σε στέρηση πολιτικών και άλλων δικαιωµάτων.  

Σχετικό είναι και το θέµα της διεξαγωγής εκλογών στην ΠΕΠ, οι οποίες για δώδεκα 

χρόνια αναβάλλονται συνεχώς µε διάφορες αιτιολογίες και προφάσεις. Το 

Ευρωπαϊκό Κόµµα θέτει στις πρώτες του προτεραιότητες, την πραγµατοποίηση 

των εκλογών το Μάρτιο - Απρίλιο του 2007, προτείνοντας ως καλύτερες 

ηµεροµηνίες την 15η Απριλίου 2007 ή την 22α Απριλίου 2007. Εξάλλου η θητεία 

της διορισµένης γραµµατείας λήγει τον Ιούλιο του 2007, η οποία ως γνωστό είχε 

διοριστεί µε την υποχρέωση να προετοιµάσει τις σχετικές εκλογές.  

Το διαχρονικό πρόβληµα της ίσης κατανοµής των οικονοµικών βαρών όχι µόνο 

δεν έχει µειωθεί, αλλά συνεχώς αυξάνεται, επιβάλλεται συνεπώς η άµεση 

αντιµετώπισή του. Το Ευρωπαϊκό Κόµµα προτείνει αφενός µεν αναθεώρηση και 

εκσυγχρονισµό της µελέτης του Πανεπιστηµίου Κύπρου για την ίση κατανοµή 

βαρών και την προετοιµασία προγράµµατος που να κατατεθεί στην ΕΕ µε στόχο 

την οικονοµική ενίσχυση ενός µέρους του πληθυσµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

που υποφέρει λόγω της εισβολής και κατοχής από ένα κράτος που αιτείται και 

διαπραγµατεύεται την ένταξη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µελέτη πρέπει να 

περιλαµβάνει την οικονοµική ενίσχυση και την κάλυψη των απολεσθέντων 

εισοδηµάτων των εκτοπισθέντων προσφύγων, την κάλυψη των χρεών που 

δηµιουργήθηκαν λόγω της εισβολής και της κατοχής, την επίλυση του στεγαστικού 

προβλήµατος και ιδιαίτερα των 5.000 οικογενειών που παραµένουν ακόµα στους 
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συνοικισµούς σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης, την επέκταση της εκταρικής 

επιδότησης και στους ιδιοκτήτες των τουρκοκρατούµενων περιοχών, τις οποίες 

καλλιεργούσαν πριν από την τουρκική εισβολή.  

2. Εγκλωβισµένοι  

Το Ευρωπαϊκό Κόµµα έχει ζητήσει ειδική συνεδρία της Βουλής για συζήτηση των 

θεµάτων των εγκλωβισµένων και έχει καταθέσει την ανάγκη στρατηγικού 

σχεδιασµού µε βασικό άξονα την επανεγκατάσταση. Η µέχρι τώρα πολιτική 

διαχείριση οδηγεί σε «πολιτική ευθανασία» µε απρόβλεπτες πολιτικές συνέπειες 

στο περιεχόµενο της λύσης του Κυπριακού. Ικανοποιητική απάντηση µπορεί να 

δοθεί µέσα από την εφαρµογή της συµφωνίας της Τρίτης Βιέννης του 1975. 

3. Λειτουργία Βουλής των Αντιπροσώπων 

 Ενώ αναγνωρίζεται εκ µέρους όλων των πολιτικών δυνάµεων η ανάγκη ύπαρξης 

ειδικού προϋπολογισµού της Βουλής, η οργάνωση νοµικής υπηρεσίας, η 

οργάνωση και λειτουργία εξειδικευµένων επιτροπών µελετών, η ηλεκτρονική 

αναβάθµιση τόσο της ίδιας της Βουλής όσο και των γραφείων των βουλευτών, 

εντούτοις δεν προβλέπεται οτιδήποτε στον προϋπολογισµό του 2007 και δε 

διαφαίνεται οποιαδήποτε πρωτοβουλία για επίλυση του καθοριστικού αυτού 

προβλήµατος. 

4. Χρηµατοδότηση κοµµάτων 

 Σε αντίθεση µε τα χρόνια προβλήµατα της Βουλής, το αίτηµα των πολιτικών 

δυνάµεων για αύξηση της χρηµατοδότησης ικανοποιήθηκε σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα και πολύ ικανοποιητικά. Το Ευρωπαϊκό Κόµµα τονίζει ότι η αύξηση της 

επιχορήγησης των κοµµάτων έπρεπε να συνοδευτεί µε διαδικασίες ελέγχου, 

σύστηµα διαφάνειας των εξόδων και υποχρεωτικής λειτουργίας κέντρων έρευνας 
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στα πλαίσια του κάθε επιχορηγούµενου κόµµατος. 

5. Υγεία 

 Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει ο νυν Υπουργός Υγείας, οι 

οποίες του αναγνωρίζονται, εντούτοις η διαχρονικά υποβαθµισµένη κυβερνητική 

φροντίδα γι’ αυτό το Υπουργείο έχει επισωρεύσει µεγάλο αριθµό προβληµάτων, τα 

οποία θα πρέπει τάχιστα να επιλυθούν. Το υπ’ αριθµό ένα πρόβληµα, είναι η 

ανάγκη εφαρµογής του ΓΕΣΥ που απαιτεί µια σειρά µέτρων εισαγωγής του, µεταξύ 

των οποίων και η άµεση αυτονόµηση των νοσοκοµείων, η λειτουργία τους µε βάση 

δικούς τους προϋπολογισµούς και η εργοδότηση εξειδικευµένων διευθυντικών 

στελεχών για τη διοίκησή τους.  

 Το υφιστάµενο σύστηµα υγείας είναι άδικο και επιτείνει την ανισότητα µεταξύ 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα αφού οι δηµόσιοι υπάλληλοι απολαµβάνουν δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως εισοδήµατος, ενώ οι ιδιώτες µε 

βάση εισοδηµατικά κριτήρια. 

6. Παιδεία 

 Ενώ προχωρεί η λειτουργία του ΤΕΠΑΚ, δεν έχει ακόµα επιλυθεί το πρόβληµα της 

προδηµοτικής, δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα ο λειτουργικός 

αναλφαβητισµός και τα παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα να αυξάνονται, ενώ η 

εκπαιδευτική µεταρρύθµιση προχωρεί µε πάρα πολύ αργούς ρυθµούς και ίσως 

µέχρι να ολοκληρωθεί η µελέτη και να προχωρήσει η εφαρµογή της να χρειάζεται 

νέα µελέτη γιατί θα αλλάξουν τα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα και οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Το Ευρωπαϊκό Κόµµα εκφράζει τη µεγάλη του ανησυχία και για τα θέµατα της 

ειδικής εκπαίδευσης, αφού παρά τις διακηρύξεις για λειτουργία ειδικών µονάδων 
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δεν έχουν γίνει βήµατα προόδου, τα δε προγράµµατα στήριξης µε τον τρόπο που 

εφαρµόζονται και µε την έλλειψη ειδικά εκπαιδευµένων δασκάλων και καθηγητών 

δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα.  

 Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας που παρουσιάστηκε στην 

Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, µε βάση την οποία µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου 

φέρονται να κατέχουν την πρώτη θέση παγκοσµίως στο κάπνισµα µε 36%, ενώ η 

δεύτερη χώρα που είναι οι ΗΠΑ ακολουθεί µε ποσοστό 32%. Λαµβανοµένης 

υπόψη της αύξησης της χρήσης των ναρκωτικών, όλοι αντιλαµβάνονται ότι τα 

προβλήµατα αντιµετωπίζονται χωρίς ρεαλιστικές στρατηγικές πρόληψης και 

καταστολής των φαινοµένων. Πιο εντυπωσιακό όµως είναι το ποσοστό των 

καθηγητών που καπνίζει στα σχολεία και που πλησιάζει το 40%. 

7. Τροχαία δυστυχήµατα 

 Θλιβερά είναι τα ποσοστά θανάτων και αναπηρίας λόγω τροχαίων δυστυχηµάτων 

που σε µεγάλο ποσοστό αφορούν και πάλι τη νεολαία. Ασφαλώς η απώλεια ζωών 

και η δηµιουργία αναπήρων είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα που πρώτιστα 

αφορά το πολυτιµότερο αγαθό της ζωής, παράλληλα όµως οδηγεί σε τεράστιες 

δαπάνες για την διαχείριση των δυστυχηµάτων και των επιπτώσεών τους. Το 

γεγονός αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην ανάγκη επένδυσης σε προληπτικά 

µέτρα ώστε να αυξηθεί ο δείκτης ασφάλειας των αυτοκινητοδρόµων, να µελετηθεί 

το κυκλοφοριακό σε παγκύπρια βάση και να µην αναµένεται από κάθε δήµο να 

βρει από µόνος του λύσεις· θα πρέπει επίσης να µελετηθεί το θέµα των δηµόσιων 

µεταφορών όπως και η χρήση άλλων ειδών µεταφορικών µέσων, όπως τραµ, 

φωτοβολταϊκών µικρών λεωφορείων και υπεραστικών σιδηροδρόµων που να 

συνδέουν τις πόλεις, και κυρίως τη Λεµεσό µε τη Λευκωσία, λαµβάνοντας υπόψη 
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τον όγκο των µεταφερόµενων εµπορευµάτων από και προς τις δύο πόλεις. 

 Η πρόσφατη µείωση των τιµών των αυτοκινήτων, αναγκαία οικονοµικά και 

κοινωνικά, έγινε χωρίς να ληφθούν υπόψη και χωρίς να έχει γίνει προετοιµασία 

τόσο για τη δηµιουργία κατάλληλων δρόµων, όσο και για τον τρόπο απόσυρσης 

των παλαιών και µεταχειρισµένων οχηµάτων. ∆υστυχώς η πρόβλεψη για 

νεκροταφεία παλαιών αυτοκινήτων και για αύξηση των δυστυχηµάτων είναι ηλίου 

φαεινότερη, η επισήµανση όµως αυτή δε σηµαίνει παθητική αποδοχή, αλλά 

συστράτευση όλων των φορέων για λήψη έστω και κατασταλτικών µέτρων και 

πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων. 

8. Περιβάλλον 

 Είναι γνωστό ότι η Κύπρος κατατάσσεται στις τελευταίες χώρες της ΕΕ όσον 

αφορά την περιβαλλοντική καθαριότητα. Οι ηµιτελείς κύκλοι εφαρµογής 

συστήµατος καθαρισµού για υγρά, στερεά απόβλητα και τοξικά αέρια απλώς 

καθαρίζουν ένα µέρος, αλλά βαραίνουν κάποιο άλλο και στο συνολικό δείκτη 

καθαρότητας του περιβάλλοντος τα θετικά αποτελέσµατα είναι µικρά.  

 Η επιτάχυνση στην εφαρµογή συνολικών λύσεων και η επένδυση σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας δε φαίνεται να καταγράφεται σε ικανοποιητικό σηµείο στον 

προϋπολογισµό του 2007 και οι αργοί ρυθµοί δε βοηθούν στην επίλυση του 

προβλήµατος. 

9. Έρευνα – καινοτοµία – µηχανογράφηση υπηρεσιών 

 ∆εν υποτιµούνται οι προσπάθειες που έγιναν για την ανάπτυξη της έρευνας, της 

τεχνολογίας και της µηχανογράφησης των υπηρεσιών. Οι σηµερινοί όµως ρυθµοί 

ανάπτυξης των κοινωνιών και των άλλων κρατών - µελών της ΕΕ επιβάλλουν ως 

κατευθυντήριες όχι το ρυθµό ανάπτυξης, αλλά το ποσοστό υλοποίησης του στόχου 
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που τίθεται µέσα στα συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια.  

 Το µέτρο σύγκρισης εποµένως δεν είναι το ποσοστό επένδυσης το 2005 ή το 

2006, αλλά το ποσοστό που πρέπει να επενδυθεί το 2007 για να καλυφθούν οι 

στόχοι που θέτει η Στρατηγική της Λισσαβόνας, οι ανάγκες των πολιτών και της 

κοινωνίας. ∆υστυχώς είναι αδύνατο µε τους ρυθµούς επένδυσης στην έρευνα να 

καλυφθούν τα ποσοστά που θέτει η Ε.Ε. στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής. 

 Ένα σηµαντικό πρόβληµα είναι επίσης η ενοποίηση των φορέων που ασχολούνται 

µε συναφή θέµατα έρευνας, τεχνολογίας, καινοτοµίας. Παρά τις σχετικές 

κυβερνητικές διακηρύξεις δεν έχει κατατεθεί συγκεκριµένη πρόταση ενώπιον της 

Βουλής. Η δηµιουργία Αρχής Τεχνολογίας και Έρευνας, αφού συνταγµατικά δεν 

επιτρέπεται η δηµιουργία Υπουργείου, πρέπει να είναι από τις πρώτες 

προτεραιότητες.   

10. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών 

 Χαιρετίζεται η λειτουργία των δύο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στη 

Λευκωσία και στη Λεµεσό και η προγραµµατιζόµενη δηµιουργία τρίτου στην Πόλη 

Χρυσοχούς. Οι ρυθµοί πρέπει να επιταχυνθούν για να καλυφθούν όλες οι πόλεις, 

µε παράλληλη επιτάχυνση της µηχανογράφησης των υπηρεσιών ώστε να µπορεί ο 

πολίτης είτε από το σπίτι του είτε από το γραφείο του να προβαίνει σε σειρά 

ενεργειών, αιτήσεων, πληρωµών, για να µειωθεί το κόστος λειτουργίας των 

υπηρεσιών, το κυκλοφοριακό χάος και να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των 

αναγκών των πολιτών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Παρόντες βουλευτές κατά τις πραγµατοποιηθείσες συνεδριάσεις  
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισµού  

για τη µελέτη του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2007 
 

 
Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

∆ευτέρα,  
16 Οκτωβρίου 2006 
  

• Υπουργός Οικονοµικών 
• Υπουργείο Οικονοµικών 
• Γενικό Λογιστήριο  
• Γραφείο Προγραµµατισµού 
 
 (Οικονοµική Κατάσταση και 

∆ηµοσιονοµική Πολιτική) 
 
 Υπουργός Οικονοµικών:   
 Μιχάλης Σαρρής  
 
   

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Χρίστος Στυλιανίδης 
Άγγελος Βότσης 
 

Πέµπτη,  
19 Οκτωβρίου 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Υπουργείο Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού  
Υπουργός Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού: 
Αντώνης Μιχαηλίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 
 Υπουργός Εξωτερικών: 
 Γιώργος Λιλλήκας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Κύπρος Χρυσοστοµίδης 
Ελένη Θεοχάρους 
Γιώργος Περδίκης 
 

∆ευτέρα,  
23 Οκτωβρίου 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Υπουργείο Υγείας  
 
 Υπουργός Υγείας: 
 Χάρης Χαραλάµπους  

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ελένη Θεοχάρους 
Στέλλα Κυριακίδου 
Πανίκκος Σταυριανός 
Αντρέας Φακοντής 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Περδίκης 
 

Τετάρτη, 
25 Οκτωβρίου 2006  

 

• Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Αντώνης Βασιλείου 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Πάµπης Κυρίτσης 
Ιωνάς Νικολάου  
Χρίστος Στυλιανίδης 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα  
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
• Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου  
 Έφορος Υπηρεσίας Εσωτερικού  
 Ελέγχου: 
 Λάκης ∆ηµητρίου 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νοεφύτου 
Νίκος Κουτσού 
 

• Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισµού  
Πρόεδρος Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισµού: 
Γιώργος Χριστοφίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου  
Λευτέρης Χριστοφόρου 
 

Πέµπτη,  
26 Οκτωβρίου 2006 
  

  
 

• Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφύγων 

 Πρόεδρος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφύγων: 

 Κλεάνθης Κλεάνθους   
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου  
 

• Υπουργείο Άµυνας 

Υπουργός Άµυνας: 
Νίκος Συµεωνίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Οµήρου 
Κώστας Παπακώστας 
Άριστος Αριστοτέλους 
Ζαχαρίας Κουλίας 
 

∆ευτέρα,  
30 Οκτωβρίου 2006  

 

• Βουλή των Αντιπροσώπων 
Γενικός ∆ιευθυντής  
Βουλής των Αντιπροσώπων: 
Κωστάκης Χριστοφόρου 

 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

• Νοµική Υπηρεσία 
Γενικός Εισαγγελέας  
της ∆ηµοκρατίας: 
Πέτρος Κληρίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Κύπρος Χρυσοστοµίδης 
Ανδρέας Αγγελίδης 

Τετάρτη, 
1η Νοεµβρίου 2006 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων 

Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Χρίστος Ανδρέου 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 

∆ευτέρα,  
6 Νοεµβρίου 2006 

• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως 

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και 
∆ηµοσίας Τάξεως: 
Σοφοκλής Σοφοκλέους 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Κώστας Παπακώστας 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Σοφοκλής Φυττής 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Τετάρτη,  
8 Νοεµβρίου 2006 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
Γενική Ελέγκτρια της 
∆ηµοκρατίας: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

 • ∆ικαστική Υπηρεσία 
Πρόεδρος Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου: 
Χρίστος Αρτεµίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου  
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Κύπρος Χρυσοστοµίδης 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Ρίκκος Ερωτοκρίτου 
 

 • Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφορών: 
Γιαννάκης Πογιατζής 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
 

∆ευτέρα, 
13 Νοεµβρίου 2006 

• Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος: 
Φώτης Φωτίου 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ελένη Μαύρου  
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Πανίκκος Σταυριανός 
Αντρέας Φακοντής 
Νίκος Τορναρίτης 
Γεώργιος Γεωργίου 
Γεώργιος Τάσου 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Σοφοκλής Φυττής 
Αντώνης Αντωνίου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

Φειδίας Σαρίκας 
Γιώργος Περδίκης 
 

• Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας ∆εδοµένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 
Επίτροπος Προστασίας 
∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα: 
Γούλα Φράγκου 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 

Τετάρτη, 
15 Νοεµβρίου 2006 

• Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών: 
Έφορος Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Άριστος Αριστοτέλους 
Ανδρέας Μουσκάλλης 

 
Πέµπτη, 
16 Νοεµβρίου 2006 

• Υπουργείο Εσωτερικών 

Υπουργός Εσωτερικών: 
Νεοκλής Συλικιώτης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, αν. πρόεδρος 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Αντρέας Φακοντής 
Νίκος Τορναρίτης 
Σοφοκλής Φυττής 
Άγγελος Βότσης 
Γιώργος Βαρνάβα 
Φειδίας Σαρίκας 
 
 

∆ευτέρα, 
20 Νοεµβρίου 2006 

• Γραφείο Επιτρόπου 
Νοµοθεσίας 

Επίτροπος Νοµοθεσίας: 
Λήδα Κουρσουµπά 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 

 

• Κεντρική Τράπεζα Κύπρου 
∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου: 
Χριστόδουλος Χριστοδούλου 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη µέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Ανδρέας Μουσκάλλης 
 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού 

Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισµού: 
Πεύκιος Γεωργιάδης  

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Ανδρέας Θεµιστοκλέους 
Γιώργος Περδίκης 

Πέµπτη,  
23 Νοεµβρίου 2006 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 
Χάρης Θράσου  

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  
Σωτηρούλα Χαραλάµπους 
Γιάννος Λαµάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 

Μη µέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Άριστος Αριστοτέλους 
Αντρέας Φακοντής 
Γεώργιος Γεωργίου 
Τάσος Μητσόπουλος 
Φειδίας Σαρίκας 
Γιώργος Περδίκης  
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Ηµεροµηνία  
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη  

Υπηρεσία 
 

 
Παρόντες βουλευτές 

 • Γραφείο Επιτρόπου 
∆ιοικήσεως 
Επίτροπος ∆ιοικήσεως: 
Ηλιάνα Νικολάου 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος  

Μη µέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Θωµά  
Ανδρέας Θεµιστοκλέους 
Γιώργος Περδίκης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισµό του 2007 που κατατέθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονοµικών 

Τροποποίηση Αρ. 1 

Κεφάλαιο: 211200.2 «Τµήµα Οδικών Μεταφορών - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων 04300 «Κοινωνικές Παροχές»  

Υποοµάδα Άρθρων: 04301 «Παροχές Παιδείας» 

Άρθρο 04312 - «Μεταφορά Μαθητών»: £543.000 

Επιδότηση της µεταφοράς µαθητών µέσης εκπαίδευσης από αγροτικές περιοχές σε σχολεία 

αστικών περιοχών που διακινούνται µε αγροτικά λεωφορεία. Το µέτρο αυτό αποτελεί µέρος του 

κοινωνικού πακέτου που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο την 1η Νοεµβρίου 2006. 

Με την προτεινόµενη τροποποίηση θα περιληφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για κάλυψη της 

δαπάνης της υπό αναφοράς επιδότησης. 

Τροποποίηση Αρ. 2 

(α)  Κεφάλαιο: 121212.3 «Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών -Καταφύγια Αλιείας - 

Αναπτυξιακές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 08630 «Έργα Υποδοµής» 

Υποοµάδα Άρθρων: 08780 «Αλιευτικά Καταφύγια» 

Άρθρο: 08781 «Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας»: £1.550.000 

(β) Κεφάλαιο: 121271.3 «Τµήµα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών - Έργα 

Συγχρηµατοδοτούµενα από Κοινοτικούς Πόρους - Αναπτυξιακές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 08630 «Έργα Υποδοµής» 

Υποοµάδα Άρθρων: 08780 «Αλιευτικά Καταφύγια» 

Άρθρο: 08781 «Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας» : -£1.150.000 

Νέο Άρθρο: 08782 «Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας» : £200.000 
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Μεταφορά των προτεινόµενων πιστώσεων του Άρθρου 08781 «Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας» 

της Υποδιαίρεσης 71 «Έργα Συγχρηµατοδοτούµενα από Κοινοτικούς Πόρους» ύψους £1.150.000 

στο αντίστοιχο Άρθρο της Υποδιαίρεσης 12 «Καταφύγια Αλιείας» και αύξησης των προτεινόµενων 

πιστώσεων κατά £400.000 για κάλυψη της δαπάνης χρηµατοδότησης των εργασιών κατασκευής   

Τροποποίηση Αρ. 3 

(α)  Κεφάλαιο: 140200.2 «Υπηρεσίες Εµπορίου και Βιοµηχανίας - Κεντρικά Γραφεία - 

Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Υποοµάδα Άρθρων: 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων» 

Άρθρο: 02102 «Βασικοί Μισθοί» : £0 

Εδάφιο 35 «Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄ [Κλίµακα Α11(ii)]»  

Εδάφιο 40 ++«Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων (Κλίµακες Α8, Α10 και Α11)» 

Ο περί Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος του 2005 (Νόµος Αρ.42(ΙΙ)/2005) µεταξύ 

άλλων ενσωµάτωνε τις ακόλουθες δύο σηµειώσεις κάτω από τη στήλη των επεξηγήσεων 

έναντι των εδαφίων 35 «Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄ [Κλίµακα Α11(ii)] και 40 ++ 

«Λειτουργοί Επιθεώρησης Προϊόντων (Κλίµακες Α8, Α10 και Α11)» αντίστοιχα: 

«35. Οι θέσεις θα σηµειωθούν µε διπλό σταυρό όταν δεν θα είναι δυνατή η πλήρωσή τους 

από το εδάφιο 40 και κενούµενες θα καταργούνται και θα αντικαθίστανται µε ισάριθµες 

θέσεις Λειτουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας Α΄ [Κλίµακα Α11(ii)] ή Λειτουργούς 

Βιοµηχανικών Εφαρµογών Α΄ [Κλίµακα Α11(ii)] ή Επιθεωρητή Εµπορίου και Βιοµηχανίας 1ης 

Τάξεως [Κλίµακες Α8 και Α9(i)]». 

«40. Πέντε θέσεις κενούµενες θα καταργούνται και θα αντικαθίστανται µε ισάριθµες θέσεις 

Λειτουργού Εµπορίου και Βιοµηχανίας (Κλίµακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 20 ή 

Λειτουργού Βιοµηχανικών Εφαρµογών (Κλίµακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 80, 

ή Επιθεωρητή Εµπορίου και Βιοµηχανίας (Κλίµακες Α2, Α5 και Α7) κάτω από το εδάφιο 

280.». 
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Κατά την ετοιµασία του νοµοσχεδίου του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2007 εκ 

παραδροµής οι δύο πάνω σηµειώσεις δεν περιλήφθηκαν.  Με την προτεινόµενη 

τροποποίηση οι πιο πάνω ρυθµίσεις που έχουν εγκριθεί µε τον περί Συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού Νόµο του 2005 [Νόµος Αρ.42(ΙΙ) 2005] ενσωµατώνονται στο νοµοσχέδιο 

του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2007 για τη συνέχιση της ισχύος τους. 

(β) Κεφάλαιο: 140400.2 «Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη - Κεντρικά 

Γραφεία-Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 02100 «Κρατικοί Υπάλληλοι» 

Υποοµάδα Άρθρων: 02101 «Μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων» 

Άρθρο: 02102 «Βασικοί Μισθοί» : £0 

Εδάφιο 30 ++ «Πρώτοι Εξεταστές [Κλίµακα Α11(ii)]» 

Εδάφιο 35 ++ «Ανώτεροι Εξεταστές [Κλίµακα Α10(i)]» 

Ο περί Προϋπολογισµού του 2005 Νόµος του 2004 [Νόµος Αρ. 41(ΙΙ)/2004] και ο περί 

Συµπληρωµατικού Προϋπολογισµού Νόµος του 2005 (Νόµος Αρ.42(ΙΙ)/2005) µεταξύ άλλων 

ενσωµάτωναν τις ακόλουθες δύο σηµειώσεις κάτω από τη στήλη των επεξηγήσεων έναντι 

των εδαφίων 30 ++ «Πρώτοι Εξεταστές [Κλίµακα Α11(ii)] και 35 ++ «Ανώτεροι Εξεταστές 

[Κλίµακες Α10 (i)]» αντίστοιχα: 

«30. Μια θέση που είναι σηµειωµένη µε διπλό σταυρό όταν κενωθεί θα καταργηθεί και θα 

αντικατασταθεί µε µια θέση Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη Α΄ 

[Κλίµακα Α11(ii)] κάτω από το εδάφιο 15.». 

«35. Ο διπλός σταυρός ισχύει για δύο θέσεις µόνο.  Κενούµενες οι θέσεις αυτές θα 

καταργούνται και θα αντικαθίστανται µε ισάριθµες θέσεις Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και 

Επίσηµου Παραλήπτη (Κλίµακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 20.». 

Κατά την ετοιµασία του νοµοσχεδίου του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2007, εκ 

παραδροµής οι δύο πάνω σηµειώσεις δεν περιλήφθηκαν.  Με την προτεινόµενη 

τροποποίηση οι πιο πάνω ρυθµίσεις που έχουν εγκριθεί µε τον περί Συµπληρωµατικού 

Προϋπολογισµού Νόµο του 2005 [Νόµος Αρ.42(ΙΙ) 2005] ενσωµατώνονται στο νοµοσχέδιο 
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του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2007 για τη συνέχιση της ισχύος τους. 

Τροποποίηση Αρ. 4 

(α) Κεφάλαιο: 150403.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας-Επαρχιακό Γραφείο 

Ευηµερίας Αµµοχώστου - Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 03550 «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»   

Υποοµάδα Άρθρων: 03580 «Σύµβαση Υπηρεσιών»  

Νέο Άρθρο: 03607 «Ασφάλεια/Φρούρηση Κτιρίων»: £2.000 

(β) Κεφάλαιο: 150403.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας - Επαρχιακό Γραφείο 

Ευηµερίας Αµµοχώστου - Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 07650 «Αγορά Εξοπλισµού»  

Υποοµάδα Άρθρων: 07651 «Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός»  

Άρθρο: 07661  «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας»: -£2.000 

Με την προτεινόµενη τροποποίηση δηµιουργείται το πιο πάνω άρθρο, µε τη συµπερίληψη των 

αναγκαίων πιστώσεων ύψους £2.000 για κάλυψη της δαπάνης φρούρησης των Επαρχιακών 

Γραφείων Ευηµερίας Αµµοχώστου, γιατί εκ παραδροµής οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν περιληφθεί 

κάτω από το Άρθρο 07661 «Αγορά Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας».  Παράλληλα 

προτείνεται η διαγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων κάτω από το Άρθρο 07661 «Αγορά 

Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας», εφόσον δεν θα απαιτηθούν για κάλυψη δαπανών που 

εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 

Τροποποίηση Αρ. 5 

Κεφάλαιο: 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές 

∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04040 «Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

Άρθρο: 04066 +«Οικονοµική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης έναντι απώλειας 

Κτηµατικού και Επαγγελµατικού Φόρου»: £701.409   
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Η Ένωση ∆ήµων υπέβαλε αίτηµα αναφορικά µε την οφειλή της κυβέρνησης που αφορά την 

κρατική χορηγία έναντι της κατάργησης του επαγγελµατικού φόρου στους ∆ήµους για τα έτη 2004-

2006. 

Στη συνάντηση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε τους Υπουργούς Οικονοµικών, Εσωτερικών και 

εκπροσώπους της Ένωσης ∆ήµων, την 1η Σεπτεµβρίου 2006, συµφωνήθηκε η παραχώρηση 

ετήσιας αύξησης ύψους 6% επί της χορηγίας, έναντι της κατάργησης του επαγγελµατικού φόρου 

για τα έτη 2004-2007. 

Η ειδική κρατική χορηγία που παραχωρήθηκε για τα έτη 2004-2007 και αφορά τους ∆ήµους (έχει 

αφαιρεθεί η χορηγία για τις κοινότητες) έχει ως ακολούθως: 

    £ 

2004 12.372.000 

2005 12.817.000 

2006 13.147.000 (προϋπολογιζόµενες πιστώσεις) 

2007 15.085.340 (προϋπολογιζόµενες πιστώσεις) 

Με βάση την πιο πάνω δέσµευση, η εν λόγω κρατική χορηγία πρέπει να διαµορφωθεί ως 

ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τους πιο πάνω υπολογισµούς και λαµβανοµένου υπόψη ότι η περίοδος παραχώρησης 

της αύξησης ύψους 6% επί της υπό αναφορά χορηγίας αφορούσε την περίοδο 2004-2007, 

προκύπτει διαφορά £701.409, η οποία πρέπει να διευθετηθεί.   

 

 Α 
Χορηγία που 

παραχωρήθηκε/ 
θα παραχωρηθεί 

 
£ 

Β 
Χορηγία µε 
ετήσια 

αύξηση 6% 
2004-2006 

£ 

 
 

∆ιαφορά 
 
 
£ 

2004 12.372.000 12.372.000 - 

2005 12.817.000 13.114.320 297.320 

2006 13.147.000 13.901.179 754.179 

2007 15.085.340  14.735.250 -350.090 

 53.421.340 54.122.749 701.409 
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Για υλοποίηση όλων των πιο πάνω απαιτείται η τροποποίηση του νοµοσχεδίου του 

Προϋπολογισµού του 2007 και τη συµπερίληψη πρόνοιας ύψους £701.409 κάτω από το Άρθρο 

δαπανών 04066 «Οικονοµική Βοήθεια προς τις Αρχές Τοπικής ∆ιοίκησης έναντι Απώλειας 

Κτηµατικού και Επαγγελµατικού Φόρου» του Κεφαλαίου 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, 

∆ιοίκηση-Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές ∆απάνες».  

Τροποποίηση Αρ. 6 

(α) Κεφάλαιο: 180100.2 «Υπουργείο Οικονοµικών, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές 

∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04200 «Επιχορηγήσεις» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04230 «Βιοµηχανικά Προϊόντα» 

Άρθρο: 04242 «Σχέδιο De Minimis για τον Εκσυγχρονισµό των Συνεργατικών Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων»: £5,5 εκατοµ.   

Το Υπουργικό Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 25 Αυγούστου, 2005 αποφάσισε (Αρ. Απόφ. 

62.548) τα ακόλουθα: 

(α) να εγκρίνει σχέδιο ενισχύσεων de minimis προς όλα τα Συνεργατικά Πιστωτικά 

Ιδρύµατα (ΣΠΙ) για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 

αποδοτικότητάς τους, µε συνολικό προϋπολογισµό που δε θα υπερβαίνει τα £18 

εκατοµ. κατά τη διάρκεια των ετών 2005, 2006 και 2007, ανάλογα µε την πορεία 

υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού για την αναδιάρθρωση τους, 

(β) να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονοµικών: 

(i)  να καθορίζει κατά τη διάρκεια της τριετίας το ακριβές χρονοδιάγραµµα, τη σειρά 

προτεραιότητας και το συγκεκριµένο ύψος των ενισχύσεων που θα λάβει το 

κάθε ΣΠΙ, 

(ii)  να εξεύρει και να διαθέσει τις αναγκαίες πιστώσεις ύψους £7 εκατοµ. για το 

2005 µε την κατάθεση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, 

(iii)  να προωθήσει την άµεση και ταυτόχρονη διαγραφή ποσού ύψους £53,5 εκατοµ. 
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του «∆ανείου Α» και του «∆ανείου Β» και τη διαγραφή και των υπόλοιπων 

£12,0 εκατοµ. το αργότερο εντός του 2008,  

(iv)  να αυξήσει το επιτόκιο στο 5%, για το υπόλοιπο των £12 εκατοµ. του «∆ανείου 

Α» µέχρι την πλήρη διαγραφή του, έτσι ώστε να µην υφίσταται οποιαδήποτε 

επιχορήγηση του κράτους προς τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ). 

(γ)   να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εµπορίου Βιοµηχανίας και Τουρισµού να ζητήσει από 

την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών να ετοιµάσει 

πρόγραµµα συγχώνευσης των ΣΠΙ, µε σκοπό τη σύσταση περιορισµένου αριθµού ΣΠΙ 

περιφερειακού χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του 2005 και 2006, η κυβέρνηση προχώρησε στην 

παραχώρηση ποσού ύψους £7,0 εκατοµ. και £5,5 εκατοµ. αντίστοιχα για κρατικές ενισχύσεις 

de-minimis προς τα ΣΠΙ µε την υποβολή συµπληρωµατικών προϋπολογισµών στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων. 

Όπως είναι γνωστό οι πιο πάνω κρατικές ενισχύσεις de-minimis έχουν παραχωρηθεί µε 

επιτυχία σε 136 ΣΠΙ και το έργο εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας τους 

τέθηκε σε εφαρµογή. Περαιτέρω αριθµός ΣΠΙ έχουν συγχωνευθεί δηµιουργώντας 

Περιφερειακά Ιδρύµατα βελτιώνοντας έτσι τις οικονοµίες κλίµακας. 

Ενόψει των στενών χρονοδιαγραµµάτων για την απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος 

εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΣΠΙ, καθώς και το πρόγραµµα 

συγχώνευσης απαιτείται η παραχώρηση των κρατικών ενισχύσεων de-minimis συνολικού 

ύψους £5,5 εκατοµ. που αποτελεί την τελευταία δόση όπως προβλέπεται στη σχετική 

Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. 

(β)  Κεφάλαιο: 180100.2 «Υπουργείο Οικονοµικών, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - Τακτικές 

∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04300 «Κοινωνικές Παροχές» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04540 «Ειδικά Ταµεία» 

Άρθρο: 04567  «Κεντρικός Φορέας Ισότιµης Κατανοµής Βαρών»: £1.014.000  
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Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο του Προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης 

Κατανοµής Βαρών του 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους £5.359.575. 

Στο νοµοσχέδιο του περί Προϋπολογισµού Νόµου του 2007 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους 

£4.345.575 για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Οργανισµού. 

Με βάση τα πιο πάνω απαιτείται η συµπερίληψη αυξηµένης πρόνοιας ύψους £1.014.000 για 

κάλυψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του Κεντρικού Φορέα Ισότιµης Κατανοµής 

Βαρών.  

Τροποποίηση Αρ. 7 

Κεφάλαιο: 182200.1 «Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα - Κεντρικά Γραφεία - Πάγιο Ταµείο» 

Οµάδα Άρθρων: 02500 «Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα» 

Υποοµάδα Άρθρων: 02550 «Φιλοδωρήµατα» 

Νέο Άρθρο: 02557 «Φιλοδωρήµατα σε Κρατικούς Υπαλλήλους λόγω διορισµού                     

σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου»: £10  

Προτείνεται η δηµιουργία και ενσωµάτωση του πιο πάνω άρθρου δαπανών µε συµβολική πρόνοια. 

Στο εν λόγω άρθρο θα χρεώνονται οι δαπάνες που αφορούν φιλοδωρήµατα υπαλλήλων, οι οποίοι 

αφυπηρετούν από τη δηµόσια υπηρεσία και διορίζονται σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Τα 

φιλοδωρήµατα αυτά θα εµβάζονται στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για µελλοντική 

καταβολή τους στους δικαιούχους.  

Τροποποίηση Αρ. 8 

Κεφάλαιο: 210100.2 «Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία - 

Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04600 «Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04601 «Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών»  

Νέο Άρθρο: 04619 «Αποζηµιώσεις»: £10  

Προτείνεται η δηµιουργία του πιο πάνω άρθρου µε συµβολική πρόνοια, µε σκοπό την 

αντιµετώπιση πιθανών αποζηµιώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που µπορεί να προκύψουν από τις 
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πρόνοιες της συµφωνίας διαχείρισης των αερολιµένων Λάρνακας και Πάφου που υπογράφηκε 

µεταξύ του Στρατηγικού Επενδυτή Hermes Airports Ltd και της κυβέρνησης, αφού στο παρόν 

στάδιο δεν µπορεί να προβλεφθεί το ύψος της αποζηµίωσης που θα απαιτηθεί. 

Τροποποίηση Αρ. 9 

Κεφάλαιο: 210200.3 «Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων-Κεντρικά Γραφεία - Αναπτυξιακές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 08000 «Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων» 

Υποοµάδα Άρθρων: 08001 «Κυβερνητικά Γραφεία» 

Άρθρο: 08004  + «Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων» : £1.700.000  

Εκτέλεση διάφορων έργων διαµόρφωσης του Παλαιού Γενικού Νοσοκοµείου Λευκωσίας για 

σκοπούς στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και συµπερίληψη των αναγκαίων 

πιστώσεων ύψους £1.700.000 για κάλυψη της εν λόγω δαπάνης.   

Τροποποίηση Αρ. 10 

(α) Κεφάλαιο: 220100.2 «Υπουργείο Υγείας, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία -                     

Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04001 «Ηµικρατικοί Οργανισµοί» 

Άρθρο: 04013  + «Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συµβούλιο» : £240.000  

Ο προϋπολογισµός του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου για το 2007 προβλέπει δαπάνες ύψους 

£690.000.  Στον κρατικό προϋπολογισµό του 2007 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους £450.000 

για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Συµβουλίου.  Συνεπώς απαιτείται η συµπερίληψη 

αυξηµένης πρόνοιας ύψους £240.000 για κάλυψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του 

Αντιναρκωτικού Συµβουλίου για το 2007.  
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(β)  Κεφάλαιο: 220100.2 «Υπουργείο Υγείας, ∆ιοίκηση - Κεντρικά Γραφεία -                     

Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 04000 «Μεταβιβάσεις Εσωτερικού» 

Υποοµάδα Άρθρων: 04001 «Ηµικρατικοί Οργανισµοί» 

Άρθρο: 04015  + «Χορηγία στον Οργανισµό Ασφάλισης Υγείας» : £803.000  

Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας για το  2007 προβλέπει δαπάνες 

ύψους £2.103.000. 

Στον προϋπολογισµό του 2007 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους £1.300.000 για κάλυψη των 

λειτουργικών εξόδων του Οργανισµού.  Συνεπώς απαιτείται η συµπερίληψη αυξηµένης 

πρόνοιας ύψους £803.000 για κάλυψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού του 

Οργανισµού Ασφάλισης Υγείας για το 2007.  

Τροποποίηση Αρ. 11  

Κεφάλαιο: 2004.2 «Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική Εκπαίδευση - Τακτικές ∆απάνες» 

Υποδιαίρεση Κεφαλαίου 16 «Τεχνική Σχολή Λάρνακας» 

Το Υπουργικό Συµβούλιο µε την απόφαση του αρ.52.151 ηµεροµηνία 19 Ιουλίου 2000 αποφάσισε 

την αντικατάσταση της ∆ιανέλλειου Τεχνικής Σχολής Λάρνακας µε ίδρυση Νέας Τεχνικής Σχολής.  

Η ανέγερση της Νέας Τεχνικής Σχολής Λάρνακας ολοκληρώθηκε και από 1η Ιανουαρίου 2007 

µετακινείται σ’ αυτή η ∆ιανέλλειος Τεχνική Σχολή. 

Επειδή στον Προϋπολογισµό του 2007 αναφέρεται ως «∆ιανέλλειος  Τεχνική Σχολή Λάρνακας» 

απαιτείται η µετονοµασία της. Ως εκ τούτου απαιτείται η µετονοµασία της υποδιαίρεσης Κεφαλαίου 

16 από «∆ιανέλλειος Τεχνική Σχολή Λάρνακας» σε «Τεχνική Σχολή Λάρνακας».   

Τροποποίηση Αρ. 12                  

Κεφάλαιο: 010400.2 «Βουλή των Αντιπροσώπων - Κεντρικά Γραφεία -                     

Τακτικές ∆απάνες» 

Οµάδα Άρθρων: 03550 «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες»   

Υποοµάδα Άρθρων: 03551 «Υπηρεσίες Εµπειρογνωµόνων/Συµβούλων» 
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Νέο Άρθρο: 03556 «Μελέτες και Έρευνες»: £50.000 

Με την τροποποίηση αυτή προτείνεται η δηµιουργία του πιο πάνω άρθρου και η περίληψη 

πρόνοιας ύψους £50.000  µε σκοπό την κάλυψη της δαπάνης συνεργασίας µεταξύ της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και της Ερευνητικής Οµάδας του Πανεπιστηµίου Κύπρου για το θέµα που αφορά 

την έρευνα, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των στοιχείων για το φάκελο της Κύπρου.    

Ενδεικτικά ο προϋπολογισµός για την ετήσια δαπάνη είναι ο ακόλουθος: 

          £ 
Μίσθωση Υπηρεσιών (δύο µεταπτυχιακοί συνεργάτες/ 

    βιβλιοθηκονόµοι και ένας λειτουργός)   33.150 

Ωροµίσθια       2.000 

Ταξίδια στο εξωτερικό  5.572 

Αµοιβή ερευνητικών υπευθύνων  2.400 

Άλλα έξοδα λειτουργίας  1.300 

   £44.422 

Η περίοδος διάρκειας της υπό αναφοράς έρευνας είναι τέσσερα χρόνια µε συνολικό 

προϋπολογιζόµενο κόστος  £178.790. 

Τροποποίηση Αρ. 13 

Κεφάλαιο: 130100.2 «Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως,                     

∆ιοίκηση - Τακτικές ∆απάνες»   

Οµάδα Άρθρων: 03000 «Λειτουργικές ∆απάνες»  

Υποοµάδα Άρθρων: 03100 «Άλλα Λειτουργικά Έξοδα»  

Άρθρο: 03103  «Επιτροπές»: -£58.000 

Νέο Άρθρο:  03117 «Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας»: 

£58.000 

Η Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας συστάθηκε µε το Νόµο 9(Ι) 

του 2006. Στον Προϋπολογισµό του 2007 κάτω από το Άρθρο 03103 «Επιτροπές» έχουν 

περιληφθεί, µεταξύ άλλων, πιστώσεις συνολικού ύψους £58.000 για κάλυψη των ακολούθων 

δαπανών λειτουργίας της Αρχής ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά την Αστυνοµίας.  

Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης, προτείνεται η δηµιουργία του νέου άρθρου 03117 «Αρχή 

 60



∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων κατά της Αστυνοµίας» και η συµπερίληψη κάτω από 

αυτό των πιο κάτω πιστώσεων: 

               £ 

Αποζηµίωση µελών    7.000 

Έξοδα Παραστάσεως Προέδρου  750 

Οδοιπορικά µελών  5.083 

Αποζηµιώσεις/Αµοιβές για διερεύνηση υποθέσεων  45.100 

∆ιάφορα  67 

    £58.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

 

 

 

 

Πίνακες που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ  ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
            
       2003 2004 2005 2006 2007
Ακαθάριστο Εγχ. Προίόν σε Τρέχουσες Τιµές ( ΛΚ εκ ) 6,815.10 7,254.90 7,739.60 8,260.30 8,811.30
            
∆ηµοσιονοµικό 'Ελλειµµα ( ΛΚ εκ ) -427.7 -295.3 -185.2 -154.2 -144.3
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  -6.3 -4.1 -2.4 -1.9 -1.6
            
Πρωτογενές 'Ελλειµµα/Πλεόνασµα ( ΛΚ εκ ) -89.2 52.0 199.9 234.5 254.2
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  -1.3 0.7 2.6 2.8 2.9
            
∆ηµόσιες Αποταµιεύσεις ( ΛΚ εκ ) -112.1 -87.1 12.4 55.2 77.7
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  -1.6 -1.2 0.2 0.7 0.9
            
Κεφαλαιουχικές ∆απάνες ( ΛΚ εκ ) 305.3 208.3 197.6 209.5 222.0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  4.5 2.9 2.6 2.5 2.5
            
Ακαθάριστες Χρηµατοδοτικές Ανάγκες ( ΛΚ εκ ) -1,177.4 -1,079.3 -852.9 -965.5 -834.2
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  -17.3 -14.9 -11.0 -11.7 -9.5
            
∆ηµόσιο Χρέος(εξαιρ. του ενδοκυβερνητικού-Μαάστριχ) ( ΛΚ εκ ) 4,751.5 5,198.8 5,442.9 5,536.8 5,642.2
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 69.7 71.7 70.3 67.0 64.0
            
∆ηµόσιο Εξωτερικό Χρέος (Μακροχρόνιο/ Μεσοπρόθεσµο και  1,059.1 1,422.7 1,343.3 1,251.0 1,313.0
Βραχυχρόνιο ΛΚ εκ.)           
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος  15.5 19.6 17.4 15.1 14.9

 



  

 

 
      

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘH ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ  
                          ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-2007 (σε εκατοµµύρια λίρες) 
      

2003 2004 2005 2006 2007
            
           
      
      
      

      
      

     

      

ΕΣΟ∆Α 2,401.4 2,785.9 2,718.4 3,194.2 3,315.3
∆ΑΠΑΝΕΣ 3,080.9 3,401.8 3,555.0 3,878.8 4,070.0

 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ -679.5 -616.0 -836.6 -684.7 -754.7

      
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (διαφορά)  2003-2007 (σε χιλιάδες λίρες) 
                 
 Πραγµατικά Πραγµατικά ∆ιαφορά Πραγµατικά ∆ιαφορά Προϋπολ. ∆ιαφορά Προϋπολ. ∆ιαφορά  
 Έσοδα Έσοδα        

  

Έσοδα Έσοδα ´Εσοδα  
 2,003  2,004   2,005   2,006   2,007     
                 
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 502,565  637,945  135,380  797,426  159,481  680,700  -116,726  787,288  106,588   
          

          

          

          

          

          

          
          

          
  

 
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,084,826  1,205,972  121,146  1,294,397  88,425  1,338,376  43,979  1,458,873  120,497   

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 83,834  94,514  10,680  108,401  13,887  116,017  7,616  148,701  32,684   

 
ΕΝΟΙΚΙΑ,  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ 47,455  58,336  10,881  32,954  -25,382  48,849  15,895  51,415  2,566   

 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 76,717  89,913  13,196  97,020  7,107  81,561  -15,459  75,165  -6,396   

 
ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 253,832  70,583  -183,249  82,500  11,917  59,867  -22,633  56,066  -3,801   
 Έσοδα µη άλλως Κατατάξιµα 133,378  38,241  -95,137  52,505  14,264  11,977  -40,528  10,203  -1,774   
 Έσοδα Αµυντικής Θωράκισης 113,723  5,331  -108,392  851  -4,480  150  -701  200  50   
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 0  17,625  17,625  19,510  1,885  38,568  19,058  39,467  899   
 Πρόσοδοι από Τόκους 5,441  7,991  2,550  7,454  -537  7,852  398  4,882  -2,970   
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 1,290  1,395  105  2,180  785  1,320  -860  1,314  -6   

 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 2,049,229  2,157,263  108,034  2,412,698  255,435  2,325,370  -87,328  2,577,508  252,138   

 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 925,344  850,769  -74,575  871,100  20,331  868,781  -2,319  737,831  -130,950   
 

         
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟ∆ΩΝ 2,974,573  3,008,032  33,459  3,283,798  275,766  3,194,151  -89,647  3,315,339  121,188   

 

 
 



  

 

  

          

ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2003-2007 (σε χιλιάδες λίρες) 
                  

 Πραγµατικά % Πραγµατικά % Πραγµατικά % Προϋπολ. % Προϋπολ. %
 Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία 

  2003  2004  2005  2006  2007  

                      
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 502,565 24.5  637,945 29.6  797,426 33.1  680,700 29.3  787,288 30.5  
           

           

           

           

           

           
         

           
           

         
           
 

  

            

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,084,826 52.9  1,205,972 55.9  1,294,397 53.6  1,338,376 57.6  1,458,873 56.6  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 83,834 4.1  94,514 4.4  108,401 4.5  116,017 5.0  148,701 5.8  

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ 47,455 2.3  58,336 2.7  32,954 1.4  48,849 2.1  51,415 2.0  

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 76,717 3.7  89,913 4.2  97,020 4.0  81,561 3.5  75,165 2.9  

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 253,832 12.4  70,583 3.3  82,500 3.4  59,867 2.6  56,066 2.2  
 Έσοδα µη άλλως Κατατάξιµα 133,378 6.5  38,241 1.8  52,505 2.2  11,977 0.5  10,203 0.4  
 Έσοδα Αµυντικής Θωράκισης 113,723 5.5  5,331 0.2  851 0.0  150 0.0  200 0.0  
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 0 0.0  17,625 0.8  19,510 0.8  38,568 1.7  39,467 1.5  
 Πρόσοδοι από Τόκους 5,441 0.3  7,991 0.4  7,454 0.3  7,852 0.3  4,882 0.2  
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 1,290 0.1  1,395 0.1  2,180 0.1  1,320 0.1  1,314 0.1  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 2,049,229 100.0 2,157,263 100.0 2,412,698 100.0 2,325,370 100.0 2,577,508 100.0
0.5

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 925,344 850,769 871,100 868,781 737,831 

          
Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟ∆ΩΝ 2,974,573  3,008,032  3,283,798  3,194,151  3,315,339  

 

 

 



  

 

  
       

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ   2003-2007 (σε χιλιάδες λίρες) 
   

 
 

  1 2   3   4   5    
 Πραγµατικά Πραγµατικά Μεταβολή Πραγµατικά Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή  
 ´            

          

Εσοδα ´Εσοδα 2:1 ´Εσοδα 3:2 ´Εσοδα  4:3 ´Εσοδα  5:4  
2003 2004 % 2005 % 2006 % 2007 %  

                     
Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 502,565 637,945 26.9  797,426 25.0  680,700 -14.6  787,288 15.7   
          

          

          

          

          

          

 
  1. Φόρος Εισοδήµατος- Φυσικά Πρόσωπα 222,919 198,530 -10.9  211,067 6.3  215,500 2.1  240,088 11.4   
     Υπάλληλοι 184,293 162,654 -11.7  175,569 7.9  174,500 -0.6  198,088 13.5   
     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 9,004 8,711 -3.3  10,440 19.8  11,000 5.4  12,000 9.1   
     Αυτοεργοδοτούµενοι 29,622 27,165 -8.3  25,058 -7.8  30,000 19.7  30,000 0.0   

 
  2. Φόρος Εισοδήµατος -Νοµικά Πρόσωπα 171,862 207,386 20.7  242,915 17.1  230,500 -5.1  260,000 12.8   
     Εταιρικός Φόρος 101,454 124,368 22.6  140,241 12.8  230,000 64.0  160,000 -30.4   
     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 69,185 82,242 18.9  102,124 24.2  0 -100.0  100,000 #DIV/0!  
     Άλλα 1,223 776 -36.5  550 -29.1  500 -9.1  0 -100.0   

 
  3. Φόροι Περιουσίας 70,143 79,715 13.6  85,868 7.7  66,000 -23.1  96,500 46.2   
     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 43,963 53,521 21.7  58,075 8.5  38,000 -34.6  55,000 44.7   
     Φόρος επί Μερισµάτων 708 1,709 285 0 0  
     ∆ικαιώµατα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας 14,293 17,295 21.0  18,952 9.6  22,500 18.7  35,000 55.6   
     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 11,179 7,190 -35.7  8,556 19.0  5,500 -35.7  6,500 18.2   

 
  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 36,818 40,928 11.2  40,249 -1.7  40,000 -0.6  40,000 0.0   
  5. 'Αλλοι 823 111,386 13434.1  217,327 95.1  128,700 -40.8  150,700 17.1   

 
Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,084,826 1,205,972 11.2  1,294,397 7.3  1,338,376 3.4  1,458,873 9.0   
  Εισαγωγικοί ∆ασµοί 66,252 40,094 -39.5  28,302 -29.4  29,075 2.7  27,000 -7.1   
  Φόροι Κατανάλωσης 277,283 330,848 19.3  326,358 -1.4  370,914 13.7  329,849 -11.1   
  Φόρος Προστιθεµένης Αξίας 597,779 666,363 11.5  759,153 13.9  750,000 -1.2  890,000 18.7   
  ∆ικαιώµατα Κτηµατολογίου  και Χωροµετρίας 28,486 34,880 22.4  37,776 8.3  45,000 19.1  70,000 55.6   
  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 17,301 18,834 8.9  18,747 -0.5  18,500 -1.3  18,500 0.0   

 



  

 

  Εισφορές στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής 43,439 56,274 29.5  58,545 4.0  60,000 2.5  61,000 1.7   
  Τέλη Χαρτοσήµων 16,365 20,199 23.4  23,024 14.0  20,000 -13.1  23,006 15.0   
  'Αλλοι 37,921 38,480 1.5  42,492 10.4  44,887 5.6  39,518 -12.0   
Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 83,834 94,514 12.7  108,401 14.7  116,017 7.0  148,701 28.2   
  

           

         

   

         

    

     

         
∆.  ΕΝΟΙΚΙΑ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 
ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ 47,455 58,336 22.9  32,954 -43.5  48,849 48.2  51,415 5.3   

  Ενοίκια και ∆ικαιώµατα 22,802 37,884 66.1  12,053 -68.2  26,729 121.8  30,185 12.9   
  Άλλοι Πρόσοδοι 24,653 20,452  20,901 2.2  22,120 5.8  21,230 -4.0   
  Κέρδη Κεντρικής Τράπεζας 5,119 967 -81.1  958 -0.9  1,000 4.4  1,000 0.0   
  Άλλα Ωφελήµατα από Επενδύσεις 0 4 #DIV/0! 0 -100.0 10 #DIV/0! 10 0.0  
  Κρατικό Λαχείο 
 

18,720 18,890 0.9  18,891 0.0  20,500 8.5  20,000 -2.4   
 

Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 76,717 89,913 17.2  97,020 7.9  81,561 -15.9  75,165 -7.8   
  Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών 29,712 26,747 -10.0  30,136 12.7  22,525 -25.3  30,650 36.1   
  Πρόστιµα και Χρηµατικές Ποινές 6,064 11,311 86.5  8,820 -22.0  6,750 -23.5  8,259 22.4   
  Τέλη Αεροπορικών Ταξιδιών 12,815 19,519 52.3  27,425 40.5  12,000 -56.2  0 -100.0   
  Εισφορές από τα  Ταµεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 17,287 18,108 4.7  18,763 3.6  20,477 9.1  21,019 2.6   
  Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 0 2,547  3,487 36.9  4,802 37.7  4,723 -1.6   
  'Αλλες 10,839 11,681 7.8  8,389 -28.2  15,007 78.9  10,514 -29.9   

        
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 253,832 70,583 -72.2  82,500 16.9  59,867 -27.4  56,066 -6.3   
 Έσοδα µη άλλως Κατατάξιµα 133,378 38,241 -71.3  52,505 37.3  11,977 -77.2  10,203 -14.8   
 Έσοδα Αµυντικής Θωράκισης 113,723 5,331 -95.3  851 -84.0  150 -82.4  200 33.3   
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 0 17,625  19,510 10.7  38,568 97.7  39,467 2.3   
 Πρόσοδοι από Τόκους 5,441 7,991 46.9  7,454 -6.7  7,852 5.3  4,882 -37.8   
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 
 

1,290 1,395 8.1  2,180 56.3  1,320 -39.4  1,314 -0.5   
 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 2,049,229 
 

2,157,263 
 

5.3  2,412,698 
 

11.8  2,325,370 
 

-3.6  2,577,508 
 

10.8   
  
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 925,344 850,769 -8.1  871,100 2.4  868,781 -0.3  737,831 -15.1   
 Χορηγίες 5,329 77,194  88,060 14.1  125,451 42.5  86,640 -30.9   
 ∆άνεια 920,015 

 
773,575 
 

-15.9  783,040 
 

1.2  743,330 
 

-5.1  651,191 
 

-12.4   
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 2,974,573 3,008,032 1.1  3,283,798 9.2  3,194,151 -2.7  3,315,339 3.8   

 



  

 

           
        

          

          

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ 
ANAΛΥΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 
2003-2007(σε χιλιάδες λίρες)                   

 

1 2 3 4 5   

 Πραγµατικές % Πραγµατικές % Πραγµατικές  Προϋπολ. %  Προϋπολ. % %
 ∆απάνες αναλογία ∆απάνες αναλογία ∆απάνες αναλογία ∆απάνες αναλογία ∆απάνες αναλογία 

2003 2004 2005 2006 2007  

                      

 1.∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 944,760 29.2 996,758  30.1  1,045,477  31.2  1,162,998  28.8  1,246,715  30.6  

  α.Σύνολο αποδοχών 788,006 24.4 830,766 25.1  878,726 26.2  985,787 24.4  1,030,607 25.3  

  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα 156,754 4.8 165,992  5.0  166,751  5.0  177,211  4.4  216,108  5.3  

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 536,615 16.6 393,201 11.9  414,903 12.4  614,163 15.2  641,315 15.8  

Λειτουργικές ∆απάνες 151,579 4.7 130,560  3.9  141,701  4.2  173,689  4.3  179,572  4.4  

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 44,382 1.4 29,993  0.9  32,991  1.0  50,059  1.2  52,549  1.3  
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεµινάρια και 
Άλλα  10,590 0.3 8,185  0.2  11,151  0.3  17,270  0.4  18,058  0.4  

Γεγονότα  

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 21,152 0.7 26,316  0.8  27,755  0.8  44,563  1.1  45,499  1.1  

Εκδόσεις και ∆ηµοσιότητα 9,311 0.3 7,664  0.2  8,800  0.3  11,521  0.3  13,894  0.3  

∆απάνες Άµυνας και Αστυνόµευσης 199,689 6.2 109,166  3.3  117,169  3.5  141,675  3.5  135,806  3.3  

           ∆απάνες Αµυντικής Θωράκισης 198,965 6.2 108,362  3.3  116,181  3.5  140,200  3.5  133,276  3.3  

Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό 0 0.0 0  0.0  0  0.0  15,690  0.4  27,000  0.7  

∆απάνες σε Σχέση µε τα Έσοδα 99,912 3.1 81,126  2.4  75,336  2.2  159,696  4.0  168,937  4.2  

Άλλες Λειτουργικές ∆απάνες 0 0.0 191  0.0  0  0.0  0  0.0  0  0.0  

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 727,881 22.5 797,236  24.1  882,884  26.3  916,908  22.7  983,118  24.2  

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 260,435 8.1 245,648  7.4  300,343  9.0  310,762  7.7  342,716  8.4  

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 24,719 0.8 83,672  2.5  90,630  2.7  104,499  2.6  110,246  2.7  

Επιχορηγήσεις 85,899 2.7 86,030  2.6  67,473  2.0  61,959  1.5  62,002  1.5  

Κοινωνικές Παροχές 349,823 10.8 373,237  11.3  417,836  12.5  433,040  10.7  461,717  11.3  

Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών 7,005 0.2 8,649  0.3  6,602  0.2  6,648  0.2  6,437  0.2  
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 879 0.0 9,158  0.3  19,221  0.6  26,613  0.7  50,017  1.2  

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 327,899 10.1 350,244  10.6  369,482  11.0  414,808  10.3  399,033  9.8  

Εξυπηρέτηση ∆ηµοσίου Χρέους 327,899 10.1 350,244  10.6  369,482  11.0  414,808  10.3  399,033  9.8  

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 66,766 2.1 60,137  1.8  57,972  1.7  78,131  1.9  70,141  1.7  

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 166,551 5.2 150,809  4.6  142,501  4.2  194,928  4.8  198,885  4.9  

 



  

 

          

8. ∆ΑΝΕΙΑ 461,539 14.3 556,169  16.8  421,219  12.6  625,157  15.5  480,817  11.8  

Έκδοση ∆ανείων 19,319 0.6 20,013  0.6  23,286  0.7  23,001  0.6  26,800  0.7  

Αποπληρωµές ∆ανείων Εξωτερικού 13,488 0.4 10,006  0.3  14,926  0.4  17,500  0.4  29,925  0.7  

Αποπληρωµές ∆ανείων Εσωτερικού 29,805 0.9 70,274  2.1  90,291  2.7  401,656  10.0  279,319  6.9  

Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέµατα 398,927 12.3 455,876  13.8  292,716  8.7  183,000  4.5  144,773  3.6  

                      

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3,232,890 100.0 3,313,712  100.0  3,353,659  100.0  4,033,706  100.0  4,070,041  100.0  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

    
   

            

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία µεταβολή) 2003-2007 (σε χιλιάδες λίρες)  
                       

1 2 % 3 % 4 % 5 %  

 Πραγµατικές Πραγµατικές ∆ιαφορά Μεταβολή 
 

Πραγµατικές ∆ιαφορά Μεταβολή 
 

 
Προϋπολ. ∆ιαφορά 

 
Μεταβολή

 
 

     
 Προϋπολ. ∆ιαφορά Μεταβολή  

 ∆απάνες ∆απάνες 2-1 2:1 ∆απάνες 3-2 3:2 ∆απάνες 4-3 4:3 ∆απάνες  5-4  5:4  
  2003 2004     2005     2006     2007      
 1.∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 944,760  996,758  51,998  5.5 1,045,477  48,719  4.9 1,162,998  117,521  11.2 1,246,715  83,717  7.2  
  α.Σύνολο αποδοχών              

            

  

788,006 830,766 42,760 5.4 878,726 47,960 5.8 985,787 107,061 12.2 1,030,607 44,820 4.5  
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα 156,754  165,992  9,238 5.9 166,751  759 0.5 177,211  10,460 6.3 216,108  38,897 21.9  
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 536,615 393,201 -143,414 -26.7 414,903 21,702 5.5 614,163 199,260 48.0 641,315 27,152 4.4  
Λειτουργικές ∆απάνες 151,579  130,560  -21,019 -13.9 141,701  11,141 8.5 173,689  31,988 22.6 179,572  5,883 3.4  
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 44,382  29,993  -14,389 -32.4 32,991  2,998 10.0 50,059  17,068 51.7 52,549  2,490 5.0  
Εκπαίδευση 
Προσωπικού/Συνέδρια/Σεµινάρια και 
Άλλα Γεγονότα   

10,590  8,185  -2,405 -22.7 11,151  2,966 36.2 17,270  6,119 54.9 18,058  788 4.6 
 

Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 21,152  26,316  5,164 24.4 27,755  1,439 5.5 44,563  16,808 60.6 45,499  936 2.1  
Εκδόσεις και ∆ηµοσιότητα 9,311  7,664  -1,647 -17.7 8,800  1,136 14.8 11,521  2,721 30.9 13,894  2,373 20.6  
∆απάνες Άµυνας και Αστυνόµευσης 199,689  109,166  -90,523 -45.3 117,169  8,003 7.3 141,675  24,506 20.9 135,806  -5,869 -4.1  
           ∆απάνες Αµυντικής Θωράκισης 198,965  108,362  -90,603 -45.5 116,181  7,819 7.2 140,200  24,019 20.7 133,276  -6,924 -4.9  
Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και 
Αποθεµατικό 0  0  0  0  0  15,690  15,690 #DIV/0! 27,000  11,310 72.1  

∆απάνες σε Σχέση µε τα Έσοδα 99,912  81,126  -18,786 -18.8 75,336  -5,790 -7.1 159,696  84,360 112.0 168,937  9,241 5.8  
Άλλες Λειτουργικές ∆απάνες 0  191  191  0  -191  0  0  0  0   
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 727,881  797,236  69,355  9.5 882,884  85,648  10.7 916,908  34,024  3.9 983,118  66,210  7.2  
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 260,435  245,648  -14,787 -5.7 300,343  54,695 22.3 310,762  10,419 3.5 342,716  31,954 10.3  
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 24,719  83,672  58,953 238.5 90,630  6,958 8.3 104,499  13,869 15.3 110,246  5,747 5.5  
Επιχορηγήσεις 85,899  86,030  131 0.2 67,473  -18,557 -21.6 61,959  -5,514 -8.2 62,002  43 0.1  
Κοινωνικές Παροχές 349,823  373,237  23,414 6.7 417,836  44,599 11.9 433,040  15,204 3.6 461,717  28,677 6.6  
Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών 7,005  8,649  1,644 23.5 6,602  -2,047 -23.7 6,648  46 0.7 6,437  -211 -3.2  
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ 

879  9,158  8,279 941.9 19,221  10,063 109.9 26,613  150,700 38.5 50,017  23,404 87.9  

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 327,899  350,244  22,345  6.8 369,482  19,238  5.5 414,808  45,326  12.3 399,033  -15,775 -3.8  
Εξυπηρέτηση ∆ηµοσίου Χρέους 327,899  350,244  22,345 6.8 369,482  19,238 5.5 414,808  45,326 12.3 399,033  -15,775 -3.8  
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 66,766  60,137  -6,629 -9.9 57,972  -2,165 -3.6 78,131  20,159 34.8 70,141  -7,990 -10.2  
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 166,551  150,809  -15,742 -9.5 142,501  -8,308 -5.5 194,928  52,427 36.8 198,885  3,957 2.0  
8. ∆ΑΝΕΙΑ 461,539  556,169  94,630 20.5 421,219  -134,950 -24.3 625,157  203,938 48.4 480,817  -144,340 -23.1  

 



  

 

29,805  70,274  40,469 
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέµατα 14.3 292,716  -37.5 

        

36,335  

Έκδοση ∆ανείων 19,319  20,013  694 3.6 23,286  3,273 16.4 23,001  -285 -1.2 26,800  3,799 16.5  
Αποπληρωµές ∆ανείων Εξωτερικού 13,488  10,006  -3,482 -25.8 14,926  4,920 49.2 17,500  2,574 17.2 29,925  12,425 71.0  
Αποπληρωµές ∆ανείων Εσωτερικού 135.8 90,291  20,017 28.5 401,656  311,365 344.8 279,319  -122,337 -30.5  

398,927  455,876  56,949 -163,160 -35.8 183,000  -109,716 144,773  -38,227 -20.9  
                     

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3,232,890  3,313,712  80,822  2.5 3,353,659  39,947  1.2 4,033,706  823,355  20.3 4,070,041  0.9  
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

       
     

             

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: OIKONOMIKH ANAΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ  2003-2007 (σε χιλιάδες λίρες) 
                     

1 2 % 3 % 4 % 5 % 

Πραγµατικές Πραγµατικές 
 

Προϋπολ. 
 

Προϋπολ.   

              
2003 2004            

          

Πραγµατικές ∆ιαφορά Μεταβολή 
 

Προϋπολ. ∆ιαφορά Μεταβολή 
 

Προϋπολ. ∆ιαφορά Μεταβολή 
∆απάνες ∆απάνες 2-1 2:1 ∆απάνες 3-2 3:2 ∆απάνες 4-3 4:3 ∆απάνες 5-4 5:4

2005 2006 2007 

                   
1.∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 944,760  51,998  1,045,477           
 α.Σύνολο αποδοχών  830,766  5.4         

                
          Αξιωµατούχοι της ∆ηµοκρατίας             15.5   

996,758 5.5 48,719 4.9 1,162,998 117,521 11.2 1,246,715 83,717 7.2
788,006 42,760 878,726 47,960 5.8 985,787 107,061 12.2 1,030,607 44,820 4.5

      Απολαβές προσωπικού 710,335 739,033 28,698 4.0 781,238 42,205 5.7 875,837 94,599 12.1 916,071 40,234 4.6
3,553 3,708 155 4.4 3,846 138 3.7 4,160 314 8.2 4,806 646

          Κρατικοί υπαλλήλοι         79,673       
   30,157   6,981   15.5     

         1,315       
         9,266       

         764       
                
    17.1  776 5.2 16,744        

        
           21.9   

            
             

649,380 647,766 -1,614 -0.2 682,852 35,086 5.4 762,525 11.7 798,242 35,717 4.7
          Ωροµίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 57,402 87,559 52.5 94,540 8.0 109,152 14,612 113,023 3,871 3.5
     Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 3,035 4,262 1,227 40.4 4,817 555 13.0 6,132 27.3 6,712 580 9.5
     Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 61,153 68,739 7,586 12.4 72,890 4,151 6.0 82,156 12.7 85,369 3,213 3.9
     Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταµεία 0 3,858 3,858 4,138 280 7.3 4,902 18.5 4,982 80 1.6
     Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 796 16 -780 9 -7 16 7 15 -1
     Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. 12,687 14,858 2,171 15,634 1,110 7.1 17,458 714 4.3
             
 β.Συντάξεις και Φιλοδωρήµατα 156,754 165,992 9,238 5.9 166,751 759 0.5 177,211 10,460 6.3 216,108 38,897

   
2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 536,615 393,201 ###### -26.7 414,903 21,702 5.5 614,163 199,310 48.0 641,315 27,152 4.4
Λειτουργικές ∆απάνες              

                
                 

             -12.3   
  12,377  -42.6  -677  17,144  46.5  -1,505  

                
          104,977 7,872 8.1 

              Αγορά Ύδατος  16,672  -7.1  1,306   -578     
               

             
               

151,579 130,560 -21,019 -13.9 141,701 11,141 8.5 173,689 31,988 22.6 179,572 5,883 3.4
  α. Οδοιπορικά 2,607 3,002 395 15.2 2,995 -7 -0.2 4,275 1,280 42.7 4,606 331 7.7
  β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου 16,022 16,783 761 4.7 18,670 1,887 11.2 22,531 3,861 20.7 24,264 1,733 7.7
  γ.Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 29,333 17,292 -12,041 -41.0 16,251 -1,041 -6.0 25,523 9,272 57.1 22,377 -3,146
  δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 21,569 -9,192 11,700 -5.5 5,444 15,639 -8.8   
  ε. Αγορά Αναλώσιµων Γραφείου 5,535 4,086 -1,449 -26.2 4,824 738 18.1 7,111 2,287 47.4 7,709 598 8.4
  στ. Αγορά Αναλώσιµων Μη Γραφειακών Χώρων 76,513 77,020 507 0.7 87,261 10,241 13.3 97,105 9,844 11.3   

17,950 -1,278 17,978 7.8 17,400 -3.2 17,790 390 2.2   
              Αγορά Φαρµάκων 37,973 35,761 -2,212 -5.8 45,407 9,646 27.0 38,592 -6,815 -15.0 43,417 4,825 12.5
              Άλλες Ιατρικές Προµήθειες 8,345 9,245 900 10.8 9,855 610 6.6 12,216 2,361 24.0 14,912 2,696 22.1

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις   -14,389            44,382 29,993  -32.4 32,991 2,998 10.0 50,059 17,068 51.7 52,549 2,490 5.0

 



  

 

   α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων         5,569      
    36.6  656          

                

 6,038 -6,895             

               

                
               

    

9,630 7,188 -2,442 -83.8 8,516 1,328 -71.6 14,085 -57.3 13,483 -602 -73.1
   β. Συντηρήσεις Έργων Υποδοµής 17,214 13,154 -4,060 13,810 92.1 17,213 3,403 102.1 18,672 1,459 32.6
   γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 613 369 -244 -97.9 394 25 -97.0 864 470 -93.7 977 113 -94.3
   δ. Μηχανήµατα, Μηχανολογικός και Άλλος 
Εξοπλισµός       12,933 885.0 7,066 1,028 1814.9 11,471 4,405 2811.4 12,707 1,236 1370.7
   ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός 
Εξοπλισµός 3,823 3,122 -701 -75.9 3,057 -65 -49.4 6,123 3,066 -13.3 6,426 303 -44.0
   στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 169 122 -47 -96.8 148 26 -95.3 303 155 -90.1 284 -19 -95.4

                         
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεµινάρια και 
Άλλα                 

               
10,590 8,185 -2,405 -22.7 11,151 2,966 36.2 17,270 6,119 54.9 18,058 788 4.6

Γεγονότα 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες         

  -1,647         
  117,16   24,506    
              

            
            

                
            

        753        
   0           

21,152 26,316 5,164 24.4 27,755 1,439 5.5 44,563 16,808 60.6 45,499 936 2.1 
Εκδόσεις και ∆ηµοσιότητα 9,311 7,664 -17.7 8,800 1,136 14.8 11,521 2,721 30.9 13,894 2,373 20.6 
∆απάνες Άµυνας και Αστυνόµευσης 199,689 109,166 -90,523 -45.3 9 8,003 7.3 141,675 20.9 135,806 -5,869 -4.1 
          ∆απάνες Αµυντικής Θωράκισης 198,965 108,362 -90,603 -45.5 116,181 7,819 7.2 140,200 24,019 20.7 133,276 -6,924 -4.9
Μη Προβλεπόµενες ∆απάνες και Αποθεµατικό 0 0 0 0 0 15,690 15,690 #DIV/0! 27,000 11,310 72.1 
∆απάνες σε Σχέση µε τα Έσοδα 99,912 81,126 -18,786 -85 75,336 -5,790 -7.1 159,696 84,410 112.0 168,937 9,241 5.8
          Επιστροφές Άµεσων Φόρων 20,118 18,310 -1,808 -9.0 20,770 2,460 13.4 20,260 -510 -2.5 18,970 -1,290 -6.4
          Επιστροφές Έµµεσων Φόρων 79,208 62,550 -16,658 -21.0 52,948 -9,602 -15.4 138,683 85,735 161.9 148,534 9,851 7.1
          Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 586 266 -320 -54.6 1,568 1,302 489.5 -815 -52.0 1,433 680 90.3
          Επιβαρύνσεις/Τόκοι σε επιστροφές 0 0 0.0 50 50 0.0 0 0 0.0 0 0  
Άλλες Λειτουργικές ∆απάνες          

               
                

   -14,787             

0 191 191  0 -191  0 0  0 0  

3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 727,881 797,236 69,355 9.5 882,884 85,648 10.7 916,908 34,024 3.9 983,118 66,210 7.2
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 260,435 245,648 -5.7 300,343 54,695 22.3 310,762 10,419 3.5 342,716 31,954 10.3
         Ηµικρατικοί Οργανισµοί           

   11,013 30.0            
                

              
              

             
                

                
        -19,667 -21.7     

95,576 83,306 -12,270 -12.8 97,430 14,124 17.0 104,445 7,015 7.2 116,552 12,107 11.6
         Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 36,751 47,764 53,863 6,099 12.8 56,581 2,718 5.0 64,996 8,415 14.9
         Συµβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 8,700 4,428 -4,272 -49.1 4,568 140 3.2 6,982 2,414 52.8 6,203 -779 -11.2
         Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 119,408 110,150 -9,258 -7.8 144,482 34,332 31.2 142,754 -1,728 -1.2 154,965 12,211 8.6
        (Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Τ.Κ.Α.) 102,227 100,810 -1,417 -1.4 133,401 32,591 32.3 127,514 -5,887 -4.4 133,659 6,145 4.8
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 24,719 83,672 58,953 238.5 90,630 6,958 8.3 104,499 13,869 15.3 110,246 5,747 5.5
Επιχορηγήσεις 85,899 86,030 131 0.2 67,473 -18,557 -21.6 61,959 -5,514 -8.2 62,002 43 0.1
Κοινωνικές Παροχές 349,823 373,237 23,414 2 417,836 44,599 11.9 433,040 15,204 3.6 461,717 28,677 6.6
         Παροχές Παιδείας 59,768 63,667 3,899 6.5 90,474 26,807 42.1 70,807 81,960 11,153 15.8

 



  

 

   -232 -6.4            
                

                
    10.3 235,397   258,057 22,660      

     22,930  98.3   -30.5      
              

         Πολιτιστικές Παροχές 3,597 3,365 2,962 -403 -12.0 3,423 461 15.6 3,634 211 6.2
         Παροχές Υγείας 19,428 18,675 -753 -3.9 21,782 3,107 16.6 22,961 1,179 5.4 24,332 1,371 6.0
         Παροχές Στέγασης 24,835 21,023 -3,812 -15.3 22,348 1,325 6.3 32,183 9,835 44.0 34,440 2,257 7.0
         Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 208,384 229,904 21,520 5,493 2.4 9.6 272,946 14,889 5.8
         Άλλες Κοινωνικές Παροχές 12,160 11,563 -597 -4.9 11,367 15,937 -6,993 15,352 -585 -3.7
         Ειδικά Ταµεία 21,651 25,040 3,389 15.7 21,943 -3,097 -12.4 29,672 7,729 35.2 29,053 -619 -2.1   
Αποζηµιώσεις και Έξοδα Αγωγών   1,644 23.5            7,005 8,649 6,602 -2,047 -23.7 6,648 46 0.7 6,437 -211 -3.2
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΑ 879 9,158 8,279 941.9 19,221 10,063 109.9 26,613 7,392 38.5      50,017 23,404 87.9

             
 327,899  22,345  369,482  5.5      

     369,482        
              
               

                 
                

               
               

 38,938 17,071            
               

                
                

          581.2      
               

              
               

  
5. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 350,244 6.8 19,238 414,808 45,326 12.3 399,033 -15,775 -3.8
Εξυπηρέτηση ∆ηµοσίου Χρέους 327,899 350,244 22,345 6.8 19,238 5.5 414,808 45,326 12.3 399,033 -15,775 -3.8
        Τόκοι Εσωτερικού 268,344 275,718 7,374 2.7 286,844 11,126 4.0 322,140 35,296 12.3 317,295 -4,845 -1.5
        Τόκοι Εξωτερικού 45,121 47,640 2,519 5.6 61,564 13,924 29.2 66,400 4,836 7.9 56,906 -9,494 -14.3
         Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 12,748 23,983 11,235 88.1 17,998 -5,985 -25.0 22,175 4,177 23.2 22,681 506 2.3
        Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 1,686 2,903 1,217 72.2 3,076 173 6.0 4,093 1,017 33.1 2,151 -1,942 -47.4

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 66,766 60,137 -6,629 -9.9 57,972 -2,165 -3.6 78,131 20,159 34.8 70,141 -7,990 -10.2
         Αγορά Γης και Κτιρίων -21,867 -56.2 24,506 7,435 43.6 11,659 -12,847 -52.4 12,625 966 8.3
         Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανηµάτων 14,910 16,990 2,080 14.0 16,026 -964 -5.7 27,159 11,133 69.5 25,829 -1,330 -4.9
         Αγορά Εξοπλισµού 11,986 22,645 10,659 88.9 14,624 -8,021 -35.4 22,775 8,151 55.7 26,258 3,483 15.3
         Κινητά Μηχανήµατα 284 1,081 797 280.6 493 -588 -54.4 713 220 44.6 629 -84 -11.8
         Επενδύσεις 648 2,350 1,702 262.7 2,323 -27 -1.1 15,825 13,502 4,800 -11,025 -69.7

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 166,551 150,809 -15,742 -9.5 142,501 -8,308 -5.5 194,928 52,427 36.8 198,885 3,957 2.0
         Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 51,802 45,142 -6,660 -12.9 35,367 -9,775 -21.7 54,487 19,120 54.1 59,065 4,578 8.4
         ∆ρόµοι              

    -7.5            
               

                
               

           

63,980 57,600 -6,380 -10.0 58,417 817 1.4 69,841 11,424 19.6 58,680 -11,161 -16.0
         Έργα Υποδοµής 30,480 28,192 -2,288 27,069 -1,123 -4.0 27,854 785 2.9 27,180 -674 -2.4
          Κατασκευαστικά Έργα 15,223 14,908 -315 -2.1 16,564 1,656 11.1 36,426 19,862 119.9 46,140 9,714 26.7
          Άλλα Έργα 5,066 4,967 -99 -2.0 5,084 117 2.4 6,320 1,236 24.3 7,820 1,500 23.7

8. ∆ΑΝΕΙΑ 461,539 556,169 94,630 20.5 421,219 -134,950 -24.3 625,157 203,938 48.4 480,817 -144,340 -23.1
Έκδοση ∆ανείων                19,319 20,013 694 3.6 23,286 3,273 16.4 23,001 -285 -1.2 26,800 3,799 16.5
Αποπληρωµές ∆ανείων Εξωτερικού               13,488 10,006 -3,482 -25.8 14,926 4,920 49.2 17,500 2,574 17.2 29,925 12,425 71.0
Αποπληρωµές ∆ανείων Εσωτερικού           29,805 70,274 40,469 135.8 90,291 20,017 28.5 401,656 311,365 344.8 279,319 -122,337 -30.5

 



  

 

Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέµατα           
               
               

  

398,927 455,876 56,949 14.3 292,716 -163,160 -35.8 183,000 -109,716 -37.5 144,773 -38,227 -20.9

                           
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ              

                  
3,232,890 3,313,712 80,822 2.5 3,353,659 39,947 1.2 4,033,706 680,097 20.3 4,070,041 36,335 0.9
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ                           
    ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
 
- 

 
 

4 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
 

 
71 

 
71 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 

 
- 

 
1 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
 

 
- 

 
3 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

 
- 
 

 
2 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

 
1 

 
22 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

 
- 

 
1 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 
 

 
3 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 
- 
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