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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2009» 

Μέλη της Επιτροπής: 

 Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος  Αβέρωφ Νεοφύτου  

 Νικόλας Παπαδόπουλος    Λευτέρης Χριστοφόρου 

   Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού 

 Τάκης Χατζηγεωργίου Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2009, κατατέθηκε στη 

Βουλή σύμφωνα με το Άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, εντός των προβλεπόμενων πλαισίων, δηλαδή τρεις μήνες πριν 

από την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, στη δεύτερη συνεδρία της 

ολομέλειας του σώματος της παρούσας συνόδου, στις 9 Οκτωβρίου 2008. 

Ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και 

Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή έκθεσης προς το σώμα. 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, άρχισε τη  

μελέτη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στις 16 Οκτωβρίου 2008 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από 

τον Υπουργό Οικονομικών και ολοκλήρωσε τη συζήτησή του στις 27 

Νοεμβρίου 2008 με την παρουσίαση όλων των επιμέρους προϋπολογισμών 

των υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 

δεκαπέντε συνεδρίες για την ανάλυση των επιμέρους προϋπολογισμών και η 

συζήτηση έκλεισε με την παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου, κ. Αθανάσιου Ορφανίδη, σε δύο συνεδρίες της επιτροπής, ο οποίος 
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κατά πάγια πρακτική ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τις θέσεις και εκτιμήσεις 

του για την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, όπως και για άλλα ειδικότερα 

ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής. 

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης προσήλθε επίσης στις 4 

Δεκεμβρίου 2008 και ανέλυσε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος τη γενική 

οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως και την όλη δημοσιονομική 

κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης 

για το έτος 2009, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό. 

H επιτροπή συνήλθε επίσης σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 

8 Δεκεμβρίου 2008 για σκοπούς έγκρισης της παρούσας έκθεσης, όπως και 

αριθμού τροποποιήσεων1 στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι οποίες 

κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της 

κυρίως συζήτησης.   

Σημειώνεται τέλος ότι η επιτροπή συζήτησε θέματα, των οποίων οι επιμέρους 

πτυχές θεωρήθηκε ότι είναι δυνατό να επηρεάσουν την κυβερνητική πολιτική 

σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, σε ειδικές συνεδρίες της 

ως ακολούθως: 

• Στις 13 Οκτωβρίου 2008 το θέμα «Η παγκόσμια οικονομική κρίση και οι  

τυχόν επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία»  

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αντιγόνης 

Παπαδοπούλου). 

• Στις 12 Νοεμβρίου 2009 το θέμα «Οι επιπτώσεις από την άνοδο των 

                                            

1  Κατατέθηκαν συνολικά τρεις τροποποιήσεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι 
οποίες αναλύονται στο Παράτημα III του Τρίτου Μέρους της παρούσας έκθεσης. 
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επιτοκίων στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα»  

 (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Οικονομικών). 

2. Γενικά και ειδικά διαδικαστικά ζητήματα 

 α. Γενικά διαδικαστικά ζητήματα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 

προγραμματίζοντας τις εργασίες της για την τρέχουσα σύνοδο, έθεσε ως  

προτεραιότητά της, την έγκαιρη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 

του 2009 και την υποβολή της έκθεσής της προς την ολομέλεια του 

σώματος, ώστε να καταστεί, όπως και κατά τις προηγούμενες χρονιές, 

δυνατή, η έγκαιρη συζήτηση και έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού 

για το έτος 2009 από την ολομέλεια του σώματος, δηλαδή πριν από το 

τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους2.  

 Η ανάγκη έγκαιρης, σύμφωνα με το σύνταγμα, ψήφισης του κρατικού 

προϋπολογισμού σε νόμο, αποτελεί πάγια θέση της επιτροπής, η οποία 

έχει επανειλημμένα εκφραστεί στην πράξη με την έγκαιρη ολοκλήρωση 

της συζήτησης των κρατικών προϋπολογισμών προηγούμενων ετών, με 

απώτερο στόχο πάντοτε την έναρξη υλοποίησης της κυβερνητικής 

πολιτικής από την αρχή του οικονομικού έτους, στο οποίο έκαστος 

αφορά, χωρίς οποιεσδήποτε καθυστερήσεις.  Είναι γνωστό ότι η μη 

έγκαιρη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού σε νόμο, συνταγματικά 

υπαγορεύει την ανάγκη διαδοχικής, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης, 

έγκρισης από τη Βουλή, δύο διαδοχικών δωδεκατημορίων για τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο.  Το γεγονός αυτό επηρεάζει το βαθμό 

                                            

2  Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος ορίσθηκε για τις 15, 
16, 17 και 18  Δεκεμβρίου 2008. 
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υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, αφού μέχρι την έγκριση του 

ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή, η κυβέρνηση δε 

δύναται παρά μόνο να  ανταποκριθεί σε συμβατικές υποχρεώσεις του 

προηγούμενου έτους, όπως και να διενεργήσει δαπάνες μόνο για το 

μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.   

β. Ειδικά διαδικαστικά ζητήματα 

 Η επιτροπή κατά πάγια πρακτική, η οποία ακολουθείται τα τελευταία 

χρόνια προέβηκε και φέτος σε έγκαιρη κατάρτιση του προγράμματος 

μελέτης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, του οποίου η 

οριστικοποίηση κατέστη δυνατή πριν την επίσημη κατάθεση του εν λόγω 

προϋπολογισμού στη Βουλή με την πλήρη συνεργασία όλων των 

υπουργών και όλων των ανεξάρτητων κρατικών αξιωματούχων που 

προσήλθαν ενώπιον της επιτροπής.  Σημειώνεται ότι καταβλήθηκε  

προσπάθεια ώστε οι οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στον αρχικό 

προγραμματισμό μελέτης του προϋπολογισμού να είναι οι ελάχιστες 

δυνατές και μόνο για απολύτως δικαιολογημένους λόγους. 

 Σημειώνεται επίσης ότι και φέτος κατεβλήθη προσπάθεια για τον 

καθορισμό των συνεδριών για τη συζήτηση των επιμέρους 

προϋπολογισμών των υπουργείων στις αντίστοιχες μέρες, κατά τις 

οποίες σύμφωνα με πάγια πρακτική συνεδριάζουν οι καθ’ ύλην 

κοινοβουλευτικές επιτροπές, γεγονός που θεωρείται ότι διευκολύνει τους 

προέδρους και τα μέλη των επιτροπών αυτών να παρακολουθούν τις 

εργασίες για τη συζήτηση των επιμέρους προϋπολογισμών 

συμβάλλοντας με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πείρα τους στην 

πρόοδο των συζητήσεων.  Ενημερώθηκε επίσης κατά πάγια πρακτική ο 

γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου για τον όλο προγραμματισμό 
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εργασιών της επιτροπής για σκοπούς αποφυγής σύγκλησης συνεδριών 

του Υπουργικού Συμβουλίου κατά τρόπο που να παρακωλύονται οι 

υπουργοί να προσέλθουν στην επιτροπή σύμφωνα με το προκαθορισθέν 

πρόγραμμα.  Το τελικό πρόγραμμα εργασιών της επιτροπής έχει ως 

ακολούθως:  

• Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008 -  Υπουργός Οικονομικών 

 Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γραφείο Προγραμματισμού 

• Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  

• Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008 - Υπουργείο Άμυνας 

• Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2008 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων 

- Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

• Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

• Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008 - Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Νομική Υπηρεσία 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

- Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας 

• Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως 

• Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008 - Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

• Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

• Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κονδύλια διαφώτισης: 
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• Υπουργός Εξωτερικών 

• Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Υγείας 

- Κονδύλια διαφώτισης: 

• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

• Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος 

• Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2008 - Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου 

 Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις 

• Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2008 - Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου (συνέχιση της συζήτησης) 

- Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της 

επιτροπής 

- Έγκριση τροποποιήσεων που 

κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών 

 Κατά πάγια πρακτική των τελευταίων χρόνων ακολουθήθηκε και φέτος ο 

ίδιος τρόπος συζήτησης από την επιτροπή, με τον καθορισμό 

συγκεκριμένης διάρκειας χρόνου για όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές 

που εκπροσωπούνται στην επιτροπή ανάλογα με τη δύναμη της κάθε 

μιας, και κατά τρόπο που να παρέχεται επαρκής χρόνος τόσο για αρχική 

τοποθέτηση εκ μέρους της κάθε πλευράς αναφορικά με τον υπό εξέταση 

κάθε φορά προϋπολογισμό, όσο και για την υποβολή ερωτήσεων και 

λήψη απαντήσεων από εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.  

Ανάλογος χρόνος δόθηκε για τους ίδιους σκοπούς στο βουλευτή του 

Κινήματος Οικολόγων κ. Γ. Περδίκη, ο οποίος δεν είναι μέλος της 

επιτροπής. 

 Αναφορικά με άλλα ειδικά διαδικαστικά ζητήματα, σημειώνονται τα 
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ακόλουθα: 

• Για όλες τις συνεδρίες τηρήθηκαν πλήρη στενογραφημένα 

πρακτικά, τα οποία αφού αποστενογραφήθηκαν έτυχαν της 

δέουσας επιμέλειας και διανεμήθηκαν σε όλους τους βουλευτές, για 

σκοπούς, μεταξύ άλλων, διευκόλυνσής τους για τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.   

• Για όλες τις συνεδρίες τηρήθηκε ειδικό παρουσιολόγιο, το οποίο 

έτυχε προσυπογραφής από την πρόεδρο της επιτροπής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.   

(Οι παρουσίες των βουλευτών, μελών και μη μελών της επιτροπής στις 

συνεδρίες εμφαίνονται στο παρουσιολόγιο, το οποίο περιλαμβάνεται στο 

Τρίτο Μέρος της παρούσας έκθεσης ως  Παράρτημα  ΙΙ). 

 Κατατέθηκαν εκ των προτέρων από όλους τους υπουργούς και 

ανεξάρτητους αξιωματούχους γραπτά σημειώματα/ομιλίες για κάθε 

ένα από τους υπό εξέταση προϋπολογισμούς.  Στα σημειώματα 

αυτά περιλήφθηκαν στοιχεία τα οποία είχε ζητήσει εκ των 

προτέρων η επιτροπή ως ακολούθως: 

- Συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2009 και 

ανάλυσή τους σε τακτικές και αναπτυξιακές. 

- Σύγκριση  με τις εν λόγω δαπάνες για τα έτη 2008, 2007 και 2006 

(προϋπολογισθείσες, εγκεκριμένες, πραγματικές).  Αύξηση-μείωση 

σε ποσοστά και σε απόλυτους αριθμούς. 

- Μακροπρόθεσμη  πολιτική και στόχοι. 

- Μεσοπρόθεσμη πολιτική και στόχοι (τριετής ορίζοντας). 

- Βραχυπρόθεσμοι στόχοι.  (Νέα έργα προς υλοποίηση εντός του 

οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο υπό εξέταση 
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προϋπολογισμός και αντίστοιχα κονδύλια). 

- Βαθμός υλοποίησης τρέχοντος έτους και σύγκριση με το βαθμό 

υλοποίησης των τριών τελευταίων οικονομικών ετών. 

- Στάδιο υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2008 και λόγοι καθυστερήσεων, αν υπάρχουν. 

- Αναφορά σε συγκεκριμένα κονδύλια για το έτος 2009, με τα οποία 

προωθούνται στόχοι του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για τη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

- Βαθμός απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων κατά τα τελευταία τρία 

έτη. 

- Αριθμός υπηρετούντος προσωπικού (μόνιμοι, έκτακτοι, με 

σύμβαση, ωρομίσθιοι, κ.ά.) 

- Έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, τα 

οποία υλοποιούνται με άλλους τρόπους χρηματοδότησης 

(στρατηγικοί επενδυτές, δανεισμός και καταβολή από την 

κυβέρνηση μόνο των τοκοχρεολυσίων, κ.ά.) 

- Κονδύλια για έρευνα σε κάθε υπουργείο. 

- Έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα κάθε υπουργείου, τα οποία 

εκτελούνται με κοινοτικά κονδύλια ή με συγχρηματοδότηση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 Από τους υπόλοιπους ανεξάρτητους αξιωματούχους ζητήθηκε 

ειδικότερα η κατάθεση των ακόλουθων στοιχείων: 

- Τακτικών και αναπτυξιακών δαπανών για το έτος 2009 και 

σύγκριση με τα τρία τελευταία έτη 2008, 2007 και 2006). 

- Επιπρόσθετων αναγκών κάθε υπηρεσίας, αν υπάρχουν . 

- Οργανόγραμμα υπηρεσιών, στο οποίο να γίνεται σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό.   
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 Η κατάθεση γραπτών σημειωμάτων αποδείχθηκε και φέτος 

ιδιαίτερα υποβοηθητική για τη μελέτη των επιμέρους 

προϋπολογισμών.  Η μορφή των γραπτών σημειωμάτων 

ακολούθησε τις υποδείξεις της επιτροπής, με τη συμπερίληψη στα 

πλείστα αυτών όλων των ζητηθέντων στοιχείων.  Τα πλείστα 

σημειώματα παρουσιάζουν με βάση τις απαιτήσεις της επιτροπής 

σε παραρτήματα ανάλυση των δαπανών όπως και ανάλυση του 

βαθμού υλοποίησης με τις δέουσες επεξηγήσεις, γεγονός για το 

οποίο εκφράζεται ιδιαίτερη ευαρέσκεια. 

• Στοιχεία, των οποίων η κατάθεση είχε ζητηθεί κατά τη διάρκεια της 

εξέτασης επιμέρους προϋπολογισμών, καταχωρήθηκαν σε γραπτό 

σημείωμα, το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως για σκοπούς 

κατάθεσης των ζητηθέντων στοιχείων στην επιτροπή. 

(Κατάλογος των ζητηθέντων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στοιχείων 

κατά υπουργείο και/ή υπηρεσία έχει διανεμηθεί μαζί με τα στοιχεία που 

έχουν στο μεταξύ κατατεθεί, σε όλους τους βουλευτές.) 

Κατά πάγια πρακτική, η οποία κοινοποιήθηκε στους 

επηρεαζόμενους αξιωματούχους, τηρήθηκε και φέτος όπως και 

κατά τα προηγούμενα χρόνια ειδική διαδικασία ερωτήσεων, με 

βάση την οποία όλοι οι βουλευτές είχαν το δικαίωμα να υποβάλουν 

γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων του προϋπολογισμού 

και να λάβουν απαντήσεις μέσα σε τεθέντα χρονοδιαγράμματα. 

 Η επιτροπή επιθυμεί με την ευκαιρία της ανάλυσης των διαδικαστικών 

ζητημάτων να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλα τα μέρη που έχουν 

συμβάλει στην έγκαιρη και ενδελεχή μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού για 

το 2009.  Όλοι οι υπουργοί, όπως και οι άλλοι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και οι 
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συνεργάτες τους, ανταποκρίθηκαν με προθυμία, ανέλυσαν με επάρκεια τη 

φιλοσοφία και τους στόχους των υπό συζήτηση προϋπολογισμών και 

κατέθεσαν όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν.   

 Ιδιαίτερη ευαρέσκεια εκφράζεται για τη συνδρομή των τεχνοκρατών του 

Υπουργείου Οικονομικών και ιδιαίτερα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, οι 

οποίοι σε τεχνοκρατικό επίπεδο παρέσχαν όπως πάντα κάθε πληροφορία και 

υποστήριξη προς την επιτροπή.   

 Εκφράζεται επίσης ευαρέσκεια για τις στενογράφους, οι οποίες με ζήλο και 

πνεύμα συλλογικότητας τήρησαν και αποστενογράφησαν με γοργούς ρυθμούς 

ένα μεγάλο όγκο πρακτικών για όλες τις συνεδρίες, ανταποκρινόμενες στις 

απαιτήσεις της επιτροπής, ενώ ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στη 

στενογράφο που εργάσθηκε για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης αλλά και 

για την πολύτιμη συμβολή της στην άρτια παρουσίαση και έγκαιρη 

ολοκλήρωσή της.   

 Τέλος ευχαριστίες εκφράζονται και προς όλους τους άλλους υπηρεσιακούς της 

Βουλής, οι οποίοι συνέβαλαν με ζήλο και μεθοδικότητα στην επιμέλεια και 

έγκαιρη διανομή όλων των γραπτών σημειωμάτων και/ή ομιλιών, όπως και του 

υπολοίπου εγγράφου υλικού το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για τη μελέτη του 

προϋπολογισμού.    

3. Στοιχεία και πληροφορίες 

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

που εξάγονται από τη μελέτη των τριών τόμων του κρατικού προϋπολογισμού 

(Α, Β, Γ), από τους αναλυτικούς συγκριτικούς πίνακες για τα διάφορα μεγέθη 

του προϋπολογισμού και για τους μακροοικονομικούς δείκτες (2005-2009) που 

συνοδεύουν τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, από τα στοιχεία που 

κατατέθηκαν υπό μορφή σημειώματος (Οκτώβριος 2008) από τον Υπουργό 
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Οικονομικών στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, όπως και από το σημείωμα 

«Οικονομικές Εξελίξεις του 2008 και Προοπτικές για το 20093».  

Για το Μέρος Β΄ της παρούσας έκθεσης, τα στοιχεία εξάγονται επίσης από τους 

τρεις τόμους του προϋπολογισμού (Α, Β, Γ) όσον αφορά τα επιμέρους 

κεφάλαια αυτού, από το Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του 

έτους 2009 (τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες) και το σχετικό Παράρτημα 

αυτού, αλλά και από τα γραπτά σημειώματα/ομιλίες που κατατέθηκαν εκ 

μέρους των κρατικών αξιωματούχων.   

Όσον αφορά τις παρατηρήσεις και τα σχόλια της επιτροπής, τα οποία έχουν 

περιληφθεί στην παρούσα έκθεση, σημειώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη κυρίως τα 

αποστενογραφηθέντα πρακτικά των συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή, 

όπως επίσης τα σχόλια/παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις της 

επιτροπής προηγούμενων ετών για σκοπούς σύγκρισης. 

Σημειώνεται ότι όπου στις παρατηρήσεις της επιτροπής γίνεται αναφορά για 

στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην επιτροπή εκ μέρους της εκτελεστικής 

εξουσίας, οι βουλευτές δύνανται να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες 

στα γραπτά σημειώματα των υπουργών. 

                                            

3   Έκδοση Υπουργείου Οικονομικών - Οκτώβριος 2008. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Παράμετροι κατάρτισης του προϋπολογισμού - Μορφή προϋπολογισμού 

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στην κατάρτιση του υπό συζήτηση 

προϋπολογισμού λήφθηκε υπόψη η ανάγκη υλοποίησης ειλημμένης 

απόφασης για κατάρτιση των προϋπολογισμών με τριετή ορίζοντα, που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι η περίοδος 2009-2011.  Στα πλαίσια της 

περιόδου αυτής, οι παράμετροι κατάρτισης του υπό συζήτηση 

προϋπολογισμού είναι οι ακόλουθες: 

• Η συμπερίληψη αναπτυξιακών έργων σε συσχετισμό με τις μελλοντικές 

δεσμεύσεις που δημιουργούνται. 

• Η ανελαστικότητα τακτικών δαπανών που αφορούν κυρίως τις απολαβές 

του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας. 

• Η πιθανότητα επιβράδυνσης των κρατικών εσόδων. 

• Η διεθνής οικονομική ύφεση. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2009 προσλαμβάνει τη μορφή τριών τόμων 

(Α, Β, Γ) και συνοδεύεται από ξεχωριστό τόμο, ο οποίος αποτελεί το 

Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τις Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες του 2009 

και από σχετικό Παράρτημα του εν λόγω επεξηγηματικού υπομνήματος, στο 

οποίο παρατίθενται περαιτέρω λεπτομέρειες τόσο για τις τακτικές όσο και για 

τις αναπτυξιακές δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. 

Σημειώνεται ότι στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του 

2009 (τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες), προτάσσεται και φέτος όπως και 

κατά την περσινή χρονιά για όλα τα υπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα, ειδικό 

απόσπασμα στο οποίο γίνεται αναφορά στο όραμα και στις βασικές επιδιώξεις 

του κάθε τμήματος ή υπηρεσίας, όπως σχετικά αναφέρεται, για την τριετία 

2009-2011.  

Η επιτροπή διαπιστώνει ότι, όπως είχε εξαγγελθεί κατά τη συζήτηση του 
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κρατικού προϋπολογισμού του 2008, έχει αρχίσει η καθιέρωση τριετούς 

Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΜΔΠ), το οποίο υπαγορεύει την 

ανάγκη καθορισμού εκ μέρους κάθε υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας 

οράματος και βασικών επιδιώξεων.  Τα αποσπάσματα, τα οποία προτάσσονται 

κάθε υπουργείου, τμήματος ή υπηρεσίας αποτελούν την απαρχή της 

υλοποίησης του ΜΔΠ.  

Παρά την εξαγγελία για την καθιέρωση τριετούς ΜΔΠ, με βάση το οποίο οι 

ετήσιοι προϋπολογισμοί θα διαφοροποιηθούν από την καθαρά λογιστική 

παρουσίασή τους και θα μετακινηθούν σε άλλης μορφής παρουσίαση, στη 

βάση ανώτατων ορίων δαπανών εντός της τριετίας, δεν έχει ακόμη καταστεί 

δυνατή στην επιτροπή η πλήρης αποτύπωση της επιδιωκόμενης εικόνας.  

Όπως είχε λεχθεί κατά την περσινή συζήτηση, ο κρατικός προϋπολογισμός του 

2008 είχε ενταχθεί στα πλαίσια του πιο πάνω αναφερθέντος ΜΔΠ για την 

περίοδο 2008-2010 και ήταν ο πρώτος κατά σειρά από τους τρεις 

προϋπολογισμούς του εν λόγω πλαισίου.  Η εξαγγελθείσα πέρυσι τριετής 

προγραμματική περίοδος 2008-2010 έχει μετεξελιχθεί σε νέα προγραμματική 

περίοδο, η οποία ορίζεται για τα έτη 2009-2011.  

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη δοθείσα στο εν λόγω στάδιο 

ενημέρωση, η διαδικασία εφαρμογής της πρώτης φάσης του ΜΔΠ κατά το 

2008 αποτελούσε τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης του όλου προγράμματος, ενώ 

η πλήρης εφαρμογή αυτού, όπως έχει κατατεθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί 

σε τρεις φάσεις που θα διαρκέσουν πέντε χρόνια.  Κλιμάκιο του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), είχε επισκεφθεί την Κύπρο τον Απρίλιο του 2007 

και παρέσχε προς το Υπουργείο Οικονομικών τεχνική βοήθεια για σκοπούς 

υλοποίησης της δεύτερης φάσης του ΜΔΠ, η οποία θα διαρκέσει δύο χρόνια 

(2008-2009).   

Όπως έχει κατατεθεί, η καινοτομία του ΜΔΠ έγκειται στο γεγονός ότι, η 
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κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού θα γίνεται πλέον στη βάση 

προγραμμάτων και συνεπώς, όπως αναφέρεται, κάθε υπουργείο θα πρέπει να 

διαμορφώσει ένα στρατηγικό πλαίσιο για υλοποίηση των 

σχεδίων/προγραμμάτων του για περίοδο τριών χρόνων, με βάση πάντοτε τις 

προτεραιότητες της κυβέρνησης.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξάγονται από το σημείωμα του Υπουργείου 

Οικονομικών4, η κατάρτιση του ΜΔΠ 2009-2011 βασίστηκε στις 

δημοσιονομικές δεσμεύσεις για την επόμενη τριετία, στις εκτιμήσεις για τα 

δημόσια έσοδα καθώς και στις υποβληθείσες προτάσεις των υπουργείων.  Το 

ΜΔΠ θεωρείται το εργαλείο που συνδέει τους μεσοπρόθεσμους στόχους 

πολιτικής της κυβέρνησης με την ετήσια διαδικασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και όπως κατατέθηκε, με αυτό επιδιώκεται η βελτίωση της 

ποιότητας των δημόσιων οικονομικών μέσω της ανακατανομής των δαπανών.  

Παράλληλα, γίνεται συσχετισμός των δημοσιονομικών στόχων καθορίζοντας 

έτσι το συνολικό πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών. 

Πέραν της ετοιμασίας τριετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προωθείται, όπως 

έχει κατατεθεί, η ετοιμασία προϋπολογισμού στη βάση προγραμμάτων και 

στόχων.  Η νέα μορφή του προϋπολογισμού θα δίδει περισσότερη ευελιξία και 

ευθύνη στα υπουργεία/τμήματα, τα οποία θα αξιολογούνται με βάση τα 

προγράμματά τους στη βάση δεικτών απόδοσης/αξιολόγησης.  Η πλήρης 

εφαρμογή του προγράμματος αυτού αναμένεται το 2011 και η διαδικασία 

ολοκλήρωσής του θα γίνει σε τρεις φάσεις. 

Σύμφωνα με την περσινή ενημέρωση, ως πιλοτικό πρόγραμμα είχαν 

καταρτισθεί για πρώτη φορά και προωθήθηκαν κατά το 2008 στη βάση 

προγραμμάτων, οι  προϋπολογισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

                                            

4 Οικονομικές Εξελίξεις του 2008 και Προοπτικές για το 2009 – Οκτώβριος 2008 – 
Υπουργείο Οικονομικών. 
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και των τμημάτων του, του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, του Τμήματος 

Αναδασμού, του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, της Μετεωρολογικής 

Υπηρεσίας, του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών.  Όπως έχει κατατεθεί, ο τεθείς στόχος διαλαμβάνει την κατάρτιση 

των προϋπολογισμών και για τα υπόλοιπα υπουργεία/τμήματα/ανεξάρτητες 

υπηρεσίες στη βάση προγραμμάτων, ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός του 

2010 να κατατεθεί στη Βουλή υπό τη νέα αυτή μορφή.   

Η επιτροπή δηλώνει ότι θα ζητήσει λεπτομερέστερη ενημέρωση σε εύθετο 

χρόνο για τον τρόπο υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί στα πλαίσια του 

τριετούς ΜΔΠ, την κατάθεση συγκεκριμένων στοιχείων για ανώτατα όρια 

δαπανών και σε συσχετισμό πάντοτε με τον εκάστοτε προγραμματισμό για 

αναπτυξιακά έργα.   

Όσον αφορά άλλα ζητήματα που άπτονται της μορφής του προϋπολογισμού, 

σημειώνεται ότι ο κρατικός προϋπολογισμός του 2009 είναι ο πρώτος 

προϋπολογισμός που εκφράζεται στο ενιαίο νόμισμα, δηλαδή σε ευρώ, και σε 

αυτό γίνεται επίσης συγκριτική παράθεση των δαπανών που αφορούν το 

οικονομικό έτος 2008 επίσης σε ευρώ.  Ο ίδιος προϋπολογισμός 

προσλαμβάνει επίσης και φέτος τη μορφή προϋπολογισμού δαπανών με τη 

συμπερίληψη των κρατικών εσόδων σε συγκεφαλαιωτικό πίνακα και την 

περιγραφή τους κατά κατηγορία εσόδων.5 

 Σημειώνεται επίσης ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κρατικά έσοδα και 

ανάλυσή τους, έχουν κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών με ειδικό 

σημείωμα κατά την παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης 

στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής στις 16 Οκτωβρίου 2008. 

 
                                            

5  Προϋπολογισμός 2009 – Α΄ Τόμος (σελ. 27). 
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2. Βαθμός υλοποίησης προϋπολογισμού 

 Όπως είχε κατατεθεί στην επιτροπή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού 

του 2008, το αναμενόμενο ποσοστό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για 

το 2008 είχε προβλεφθεί στο 85%, στη βάση της αρχής για συμπερίληψη μόνο 

«ώριμων» έργων στους προϋπολογισμούς και αποδέσμευσης πιστώσεων για 

υλοποίηση των έργων αυτών από την αρχή του οικονομικού έτους.   

 Όπως διαπιστώνεται από τις φετινές συζητήσεις που έγιναν για τους επιμέρους 

προϋπολογισμούς των υπουργείων, ο βαθμός υλοποίησης του 

προϋπολογισμού για το τρέχον έτος, κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή 

συζήτησης των επιμέρους προϋπολογισμών ήταν για τα πλείστα υπουργεία 

αρκετά πιο κάτω από το προβλεφθέν ποσοστό.   

 (Στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό υλοποίησης δαπανών για κάθε υπουργείο όπου 

κατατέθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, παρουσιάζονται στην ανάλυση που γίνεται για 

κάθε υπουργείο στο Δεύτερο Μέρος της παρούσας έκθεσης.)  

 Εν πάση περιπτώσει, με βάση τα στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός 

Οικονομικών στην επιτροπή, το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών 

δαπανών του προϋπολογισμού του 2008 αναμένεται να προσεγγίσει το 80% 

(αντί του 85% που είχε αναφερθεί κατά την περσινή συζήτηση) και για το 2009 

προβλέπεται να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. 

 Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, το 

φαινόμενο να παρουσιάζεται σχετικά χαμηλό ποσοστό υλοποίησης στην αρχή 

του τελευταίου τριμήνου του έτους, είναι σύνηθες κατά τη δεδομένη χρονική 

στιγμή, λόγω όμως της επίσπευσης της υλοποίησης έργων εκ μέρους όλων 

των εμπλεκομένων ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή των 

προϋπολογισθέντων ποσών πριν το τέλος του αντίστοιχου έτους ώστε να μην 

υπάρξει απώλεια των προβλεφθέντων κονδυλίων, το τελικό ποσοστό 

υλοποίησης θα προσεγγίσει το αρχικά προβλεφθέν. 
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 Σημειώνεται περαιτέρω, ότι στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους δεν 

συμπεριλήφθηκαν έργα που αφορούν τον τομέα της  παιδείας και τα οποία 

προηγουμένως υλοποιούνταν με δανεισμό και αποπληρωμή από την 

κυβέρνηση μόνο του τοκοχρεολυσίου σε μία προσπάθεια, όπως είχε 

επισημανθεί, βελτίωσης της διαφάνειας, καλύτερης παρακολούθησης των 

έργων, μείωσης του διοικητικού κόστους όπως και του κόστους 

χρηματοδότησης.  Τα δάνεια αυτά αφορούσαν την ανέγερση και επέκταση 

σχολικών κτιρίων (£45 εκατομ.), τη μηχανογράφηση των σχολείων (£15 

εκατομ.) καθώς και την ετήσια χορηγία για Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(ΤΕΠΑΚ) (£30 εκατομ.).   

 Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2009, η επιτροπή 

ζήτησε την κατάθεση καταλόγου με τα εξαγγελθέντα τριάντα μεγαλύτερα 

αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια του υπό συζήτηση προϋπολογισμού6, με 

λεπτομέρειες όσον αφορά το κόστος του κάθε έργου, το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η υλοποίηση του κάθε έργου και τον προγραμματιζόμενο χρόνο 

περάτωσής του.  Όπως συναφώς διαπιστώνεται, πολλά από τα εξαγγελθέντα 

έργα, όπως είναι για παράδειγμα το κτιριολογικό πρόγραμμα των φυλακών, 

της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, είχαν περιληφθεί επίσης σε σειρά 

προηγούμενων προϋπολογισμών, χωρίς μέχρι της στιγμής οποιαδήποτε 

πρόοδο στην υλοποίησή τους. 

3. Τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, οι οποίες 

κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών 

  Μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης, το Υπουργείο Οικονομικών με επιστολή 

του, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2008 κατέθεσε στην επιτροπή αριθμό 

                                            

6  Κατάλογος με τα κυριότερα νέα έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν το 
2009 και τα οποία ξεπερνούν το €1 εκατομ. αναφέρονται στον Πίνακα Ζ – 
Παράρτημα IV - Τρίτο Μέρος.  Στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών - Επιστολή 
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008. 
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τροποποιήσεων στον κατατεθέντα προϋπολογισμό.   

 Όπως διαπιστώνεται με τις εν λόγω τροποποιήσεις γίνονται κάποιες ρυθμίσεις 

στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό που εκ παραδρομής δε 

συμπεριλήφθηκαν, παρά το ότι είχαν εγκριθεί με προγενέστερες αποφάσεις.  

Προτείνεται επίσης η δημιουργία πρόσθετων θέσεων καθηγητή και δασκάλου 

στη Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση, αντίστοιχα. 

 Συναφώς το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών 

να καταθέσει τις εν λόγω τροποποιήσεις στη Βουλή, με σκοπό την 

ενσωμάτωσή τους στον υπό έγκριση προϋπολογισμό.    

 (Επεξηγήσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών 

τροποποιήσεις περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μέρος της παρούσας έκθεσης ως 

Παράρτημα IΙΙ.) 

4. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί 

 Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 

τέσσερις συνολικά συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2008.  Το σύνολο των συμπληρωματικών πιστώσεων 

που ζητήθηκαν ανέρχεται σε €402.043.433. 

 Ο πρώτος συμπληρωματικός προϋπολογισμός7 προβλέπει δαπάνη 

συμβολικού ποσού €10 για την υλοποίηση επιτευχθείσας συμφωνίας σχετικά 

με το διαχωρισμό θέσεων που αφορούν την ειδική εκπαίδευση και τη 

δημιουργία νέας δομής στο επίπεδο εισδοχής και σε θέσεις προαγωγής.  

 Με το δεύτερο κατά σειρά κατατεθέντα συμπληρωματικό προϋπολογισμό8, 

προβλέπεται δαπάνη συμβολικού ποσού €10 για σκοπούς υλοποίησης 

ρυθμίσεων αναφορικά με θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, οι οποίες προκύπτουν 

                                            

7  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 1) του 2008 (Αρ. 
Νόμου 3(ΙΙ) του 2008) 

8  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 2) του 2008 (Αρ. 
Νόμου 14(ΙΙ) του 2008). 
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από αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και κάλυψη διαφόρων 

παραλείψεων που δεν συμπεριλήφθηκαν σε προηγούμενες νομοθεσίες.   

 Με τον τρίτο κατά σειρά συμπληρωματικό προϋπολογισμό9, οι ζητηθείσες 

συμπληρωματικές πιστώσεις ανέρχονται σε €117.500.000 για σκοπούς 

κάλυψης αφενός των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους 

γεωργοκτηνοτρόφους μέχρι του 50% της ζημιάς του λόγω της παρατεταμένης 

ολιγομβρίας (€67,500.000) και αφετέρου των δαπανών που θα απαιτηθούν για 

την αγορά και μεταφορά ποσοτήτων νερού από την Ελλάδα, καθώς και για τη 

δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για διοχέτευσή τους στο σύστημα 

υδατοπρομήθειας της Κύπρου (€50.000.000).   

 Σημειώνεται ότι το δεύτερο μέρος του πιο πάνω νομοσχεδίου (€50.000.000) 

διαχωρίστηκε και ψηφίστηκε σε νόμο, παρέμεινε δε να εκκρεμεί το υπόλοιπο 

μέρος (€67.500.000) το οποίο ακολούθως ψηφίστηκε σε νόμο ξεχωριστά.10   

 Με τον τέταρτο κατατεθέντα προϋπολογισμό11, οι ζητηθείσες 

συμπληρωματικές πιστώσεις ανέρχονται σε €284.180.207 και προορίζονται για 

διάφορους σκοπούς και σχέδια για τα οποία, όπως αναφέρεται δεν είχε γίνει 

οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 

2008 ήταν ανεπαρκής. 

                                           

 Σημειώνεται για σκοπούς σύγκρισης, ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2007 η 

κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή δύο συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, το 

σύνολο δε των συμπληρωματικών πιστώσεων που ζητήθηκε και εγκρίθηκε  

από τη Βουλή ανήλθε σε £117.863.206.   

 Λεπτομερής ανάλυση των προνοιών του νομοσχεδίου με τον τίτλο «Ο περί 

 

9  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 3) του 2008 (Αρ. 
Νόμου 19(ΙΙ) του 2008). 

10  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 4) του 2008 (Αρ. 
Νόμου …………….). (αναμένεται) 

11  Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του 2008 Νόμος (Αρ. 5) του 2008 (αρ. 
Νόμου ………..) (αναμένεται) 
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Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2008 με τις δέουσες 

επεξηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προβλεπόμενες δαπάνες δεν έχουν 

επιπτώσεις επί του δημοσιονομικού ισοζυγίου έγινε κατά τη συζήτησή του στην 

επιτροπή.  Σημειώνεται ότι με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, από το σύνολο 

των πιο πάνω πιστώσεων οι προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €58,9 εκατομ. δε 

θα επιφέρουν οποιαδήποτε επίπτωση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο ενώ οι 

υπόλοιπες πιστώσεις ύψους €225,3 εκατομ. έχουν ληφθεί υπόψη στις 

εκτιμήσεις για το αναμενόμενο ύψος του δημοσιονομικού πλεονάσματος κατά 

το τέλος του 2008, το οποίο υπολογίσθηκε, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή 

στο δεδομένο χρόνο γύρω στο 1% του ΑΕΠ. 

 Το σύνολο των πιστώσεων (€284.180.207) αναλύεται σε τακτικές δαπάνες 

€242.827.913 και αναπτυξιακές δαπάνες (αύξηση) €41.352.294. 

 Η επιτροπή κρίνει όμως σκόπιμο να επισημάνει ότι πολλές πρόνοιες του εν 

λόγω συμπληρωματικού προϋπολογισμού ήταν δυνατό να προβλεφθούν από 

την αρχή του τρέχοντος οικονομικού έτους και ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά τις πρόνοιες για 

χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) (€4.951.526) και για χορηγία 

προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) (€2.800.000). 

5. Νέες Θέσεις 

 Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 προβλέπεται η δημιουργία 465 νέων 

θέσεων σε διάφορα υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες και η κατάργηση 

141 υφιστάμενων θέσεων σε διάφορα υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες.  

Η πλειοψηφία των υπό δημιουργία νέων θέσεων (347) αφορά θέσεις στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 (Συνοπτική κατάσταση δημιουργίας/κατάργησης θέσεων περιλαμβάνεται στο Τρίτο 

Μέρος της παρούσας έκθεσης, ως  Πίνακας ΣΤ - Παράρτημα IV) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Δημοσιονομική κατάσταση  

α. Δημοσιονομικές Δεσμεύσεις 

 Αναλύοντας ο Υπουργός Οικονομικών12 το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης κατέθεσε ως βασικές του παραμέτρους, αφενός το πρόγραμμα 

διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για ισχυρή και ανταγωνιστική 

οικονομία και για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και αφετέρου το 

πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 

διαλαμβάνει ως στόχους τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη δέσμευση για 

διατήρηση δημοσιονομικού πλεονάσματος και μείωση του δημοσίου χρέους.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, οι καινοτομίες που, όπως έχει κατατεθεί, 

διαλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, είναι οι ακόλουθες:   

• Ταυτόχρονη και ολοκληρωμένη υποβολή πρότασης οικονομικής 

πολιτικής και όχι απλή παράθεση των δαπανών. 

• Προγραμματισμός έργων και προγραμμάτων με τριετή ορίζοντα.  

β. Δημοσιονομικές Προβλέψεις 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή ο Υπουργός 

Οικονομικών στις 16 Οκτωβρίου 2008, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 

2008 εκτιμάται στο 1% του ΑΕΠ [πλεόνασμα (αρχική πρόβλεψη για το 2008 

0,5% του ΑΕΠ)] έναντι 3,5% (πλεόνασμα-πραγματικό) για το 2007 ενώ το 

δημόσιο χρέος για το 2008 εκτιμάται στο 49,0% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 

59,8% (πραγματικό) για το 2007.   

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το βελτιωμένο πλεόνασμα σε σχέση με την 

                                            

12  Παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον 
Υπουργό Οικονομικών - 16 Οκτωβρίου 2008. 
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αρχική εκτίμηση, οφείλεται στην αυξημένη εισροή εσόδων λόγω ψηλής 

κατανάλωσης και συνεπακόλουθα αυξημένων εισπράξεων Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), σε βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας 

και σε είσπραξη καθυστερημένων φόρων.   

 Όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης του δημόσιου χρέους ως ποσοστού 

του ΑΕΠ, αυτή, όπως έχει κατατεθεί οφείλεται στο δημοσιονομικό πλεόνασμα, 

στη μείωση του εξοφλητικού αποθέματος (sinking funds) και σε καλύτερη 

διαχείριση του δημόσιου χρέους, γεγονός που οδηγεί στη δυνατότητα 

δημιουργίας αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ). 

 Περαιτέρω, βάσει των κυβερνητικών προβλέψεων, ο ρυθμός ανάπτυξης για το 

2009 θα είναι 3,0%.  Συνεπακόλουθα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 

2009 προβλέπεται στο 0,3% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 45% του ΑΕΠ. 

 Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία για το 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται 

στο 3,8% έναντι 4,4% (πραγματικό) για το 2007.  Ο πληθωρισμός 

(εναρμονισμένος δείκτης) για το 2009 εκτιμάται στο 2,25% ενώ για το 2008 στο 

4,5% έναντι 2,2% (πραγματικό) για το 2007.   

γ. Έσοδα-Δαπάνες/Προϋπολογισμός 2009  

i. Έσοδα 

 Αναλύοντας τα κρατικά έσοδα, ο Υπουργός Οικονομικών στις 16 

Οκτωβρίου 2008 κατέθεσε στην επιτροπή, πέραν των στοιχείων που 

είχαν κατατεθεί μαζί με το κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, 

συγκεφαλαιωτικό πίνακα των δημοσίων εσόδων13, σημειώνοντας 

ταυτόχρονα ότι οι προβλέψεις για το 2009 βασίζονται στους ακόλουθους 

άξονες: 

                                            

13  Παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον 
Υπουργό Οικονομικών - 16 Οκτωβρίου 2008. 
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• Μη επιβολή νέων φορολογιών (εκτός των υποχρεώσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας που πηγάζουν από το κοινοτικό 

κεκτημένο). 

• Μειώσεις σε υφιστάμενους φόρους/τέλη. 

Οι μειώσεις σε φόρους και τέλη για το 2009, βάσει των κυβερνητικών 

αποφάσεων, συνίστανται σε:   

• Μείωση εταιρικού φόρου ημικρατικών οργανισμών στο 10%. 

• Μείωση της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα στους τόκους του 

ΤΚΑ από 10% σε 3%. 

• Μείωση του φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης από 

€0,12 σε €0,02 το λίτρο (1η Νοεμβρίου 2008-31η Μαρτίου 2009) και 

παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους κατοίκους ορεινών 

περιοχών ύψους €85 το άτομο, για τη χειμερινή περίοδο. 

 Τα συνολικά έσοδα για το 2009 προβλέπονται σε €6.477 δις σε 

σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €6.088 δις για το 2008.     

 Ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης των εσόδων για το 2009 είναι 5,4% 

σε σύγκριση με 4,2% το 2008.     

 Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων, δηλαδή οι άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι, συνολικά προϋπολογίζονται για το 2009 στα €5.703 

εκατομ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενα έσοδα ύψους €5.390 εκατομ. 

το 2008, ενώ τα μη φορολογικά έσοδα (πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών και μεταβιβάσεις) προϋπολογίζονται για το 2009 στα €714 

εκατομ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενα έσοδα €698 εκατομ. το 2008. 

 Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων προϋπολογίζονται ως 

ακολούθως: 
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• Άμεσοι φόροι €2.275 δις. για το 2009, έναντι €2.178 δις. για το 

2008 (Αύξηση 6,3%). 

• Έμμεσοι φόροι €3.388 δις. για το 2009, έναντι €3.212 δις. για το 

2008 (Αύξηση 5,5%). 

 Η επιτροπή, αφού διεξήλθε τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν 

της, διαπιστώνει ότι η ανάλυση των δημοσίων εσόδων για τα έτη 

2005-2009 (πραγματικά – αναθεωρημένα – προϋπολογισθέντα), 

όπως αυτά εξάγονται από το επεξηγηματικό υπόμνημα για τις 

τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες του 2009, έχει ακολούθως: 

Συνολικά κρατικά έσοδα 

 2005 2006 Μετα- 
βολή 
% 
2:1 

2007 Μετα- 
βολή 
% 
3:2 
 

2008 Μετα- 
βολή 
% 
4:3 

2009 Μετα- 
βολή 
% 
5:4 

 Πραγμα-
τικά 

Πραγμα- 
τικά 

 Πραγμα- 
τικά 

 Αναθεω- 
ρημένα 

 Προϋπο- 
λογισθ. 

 

  £ £  £  £  £  

Σύνολο  

Εσόδων 

5.610.702 6.255.118 11,5 6.887.497 10,1 7.187.740 4,4 6.875.178 -4,3 

• Από τα συνολικά κρατικά έσοδα, τα κυριότερα έσοδα (άμεσοι και 

έμμεσοι φόροι) αναλύονται ως ακολούθως: 

Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 

 2005 2006 Μετα- 

βολή 

% 

2:1 

2007 Μετα- 

βολή 

% 

3:2 

2008 Μετα- 

βολή 

% 

4:3 

2009 Μετα- 

Βολή 

% 

5:4 

Πηγές 

Εσόδων 

Πραγμα- 

τικά 

Πραγμα- 

τικά 

 Πραγμα- 

τικά  

 Αναθεω- 

ρημένα 

 Προϋπο- 

λογισθ. 

 

 £ £  £  £  £  

Άμεσοι  

Φόροι 

1.362.483 1.570.128 15,2 2.239.197 42,6 2.178.200 -2,7 2.315.050 6,3 

Έμμεσοι  

Φόροι 

2.211.609 2.458.818 11,2 2.936.626 19,4 3.212.000 9,4 3.387.953 5,5 

• Αναλυτικά οι εισπράξεις όσον αφορά τους κυριότερους άμεσους 

φόρους, έχουν ως ακολούθως: 

 2005 2006 Μετα- 
βολή 
% 
2:1 

2007 Μετα- 
βολή 
% 
3:2 

2008 Μετα-
βολή 
% 
4:3 

2009 
 

Μετα- 
βολή 
% 
5:4 

 Πραγμα- 
Τικά 

Πραγμα- 
τκά 

 
 

Πραγμα- 
τκά 

 
 

Αναθεω-
ρημένα 

 Προϋπο- 
λογισθ. 

 

 £ £  £  £    

Φόρος 
Εισοδήματ. 

360.629 429.776 19,2 477.108 11,0 474.567 -0,5 527.600 11,2 
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Φυσικά 
Πρόσωπα 

Φόρος 
Εισοδήματ.
Νομικά 
Πρόσωπα 

415.045 548.030 32,0 760.481 38,8 772.809 1,6 828.300 7,2 

Φόροι 
Περιουσίας 

146.714 266.564 81,7 587.063 120,2 476.468 -18,8 455.400 -4,4 

• Αναλυτικά οι εισπράξεις όσον αφορά τους κυριότερους έμμεσους 

φόρους, έχουν ως ακολούθως: 

Έμμεσοι φόροι 

 2005 2006 Μετα- 
βολή 

% 
2:1 

 

2007 Μετα- 
βολή 

% 
3:2 

2008 Μετά-
βολή 

% 
4:3 

2009 Μετα- 
βολή  

% 
5:4 

Πραγμα- 
τικά 

 

Πραγμα- 
Τικά 

 Πραγμα-τικά  Αναθεω- 
ρημένα 

 Προϋπο- 
Λογισθ. 

  

£ £  £  £  £  
Εισαγω- 
γικοί  
Δασμοί  

48.357 46.916 -7,1 
 

52.721 17,4 57.993 10,0 61.192 5,5 
 

Φόροι 
κατανά-
λωσης  

557.616 571.953 2,6 619.438 8,3 644.215 4,0 688.091 6,8 

Φόρος 
Προστιθέ-
μενης 
Αξίας 

1.297.090 1.465.344 13,0 1.744.773 19,1 2.006.489 15,0 2.140.000 6,7 

ii. Δαπάνες 

 Οι προϋπολογιζόμενες συνολικές δαπάνες14 στον προϋπολογισμό 

του 2009 (εξαιρουμένων των αποπληρωμών), ανέρχονται σε €7.375 δις 

έναντι €6.642 δις το 2008.  Η ποσοστιαία αύξηση των 

προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2009, σε σχέση με το 2008, ανέρχεται 

στο 11% και κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα με τα δύο 

προηγούμενα χρόνια.   

(α) Αναλυτικότερα οι δημόσιες δαπάνες για το 2009 έχουν ως 

ακολούθως: 

• Οι δημόσιες δαπάνες, (εξαιρουμένων των αποπληρωμών των 

δανείων), ως  ποσοστού του ΑΕΠ, προβλέπεται να ανέλθουν γύρω 

στο 41,0% σε σύγκριση με 39,2% το 2008.  Αύξηση ως ποσοστού 

                                            

14  Οικονομικές εξελίξεις του 2008 και προοπτικές για το 2009 – Υπουργείο Οικονομικών – 
Οκτώβριος 2008. 

 25



 

του ΑΕΠ παρουσιάζουν τόσο οι δαπάνες προσωπικού όσο και οι 

μεταβιβάσεις που αυξάνονται στο 13,5% και 12,7% από το 12,8% 

και 11,5%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2008. 

• Οι δαπάνες προσωπικού που περιλαμβάνουν τις συντάξεις και 

τα φιλοδωρήματα προβλέπεται το 2009 να ανέλθουν στα €2.432 

δις σε σύγκριση με €2.171 δις το 2008, σημειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 12,0%.  Όπως αναφέρεται, αυτό οφείλεται στην 

παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων ύψους 1,5% και στη 

συνταξιοδότηση υπαλλήλων μετά την επέκταση του ορίου ηλικίας, 

από το 60ό έτος στο 63ο, απόφαση που τέθηκε σε ισχύ από το 

2005. 

• Οι μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν κυρίως τις 

κοινωνικές παροχές (στα πλαίσια ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής) προβλέπεται να αυξηθούν το 2009 κατά 17,2% και να 

φθάσουν τα €2.289 δις σε σύγκριση με €1.953 δις το 2008, όπως 

αναφέρεται, λόγω της περίληψης στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό των αναγκαίων πιστώσεων για την καταβολή του 

πασχαλινού επιδόματος, την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής, 

την αγορά ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό 

τομέα καθώς και την αύξηση των δημόσιων βοηθημάτων. 

• Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν το 2009 

κατά 9% και να ανέλθουν στα €1.297 δις σε σύγκριση με €1.190 

δις το 2008. 

• Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν το 2009 

κατά 16,0% και να ανέλθουν στα €742 εκατομ. σε σύγκριση με 

€642 εκατομ. το 2008.   
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• Οι δαπάνες τόκων προβλέπεται να μειωθούν το 2009 κατά 

10,4% και να περιορισθούν στα €615 εκατομ. σε σύγκριση με 

€686 εκατομ. το 2008 (λόγω της ουσιαστικής μείωσης του 

δημόσιου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησής του). 

• Οι κοινωνικές παροχές στο σύνολό τους (άμεσα χορηγήματα 

προς τους δικαιούχους) αυξάνονται το 2009 κατά 27,4% και  

προβλέπεται να ανέλθουν στο €1.040 δις σε σύγκριση με €816 

εκατομ. το 2008. 

• Οι κοινωνικές δαπάνες που περιλαμβάνουν και όλες τις 

δαπάνες για την παιδεία και υγεία (εξαιρουμένων των 

απολαβών), άλλες κοινωνικές δαπάνες, καθώς και τις 

κοινωνικές παροχές αυξάνονται το 2009 κατά 13,9% και 

προβλέπεται να ανέλθουν στα €3.260 δις σε σύγκριση με €2.862 

δις το 2008. 

• Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 

2009 κατά υπουργείο, προβλέπεται το 2009 να αυξηθούν κατά 

9,6% και να ανέλθουν σε €8.265 δις σε σχέση με €7.540 δις το 

2008.  Η σχετική συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των 

προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2009 σε σχέση με το 2008, 

οφείλεται σε: 

- μείωση των δαπανών για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους 

κατά 10,4%· 

  - μείωση των συνεισφορών στο εξοφλητικό απόθεμα κατά 

81,3%· 

  - συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των λειτουργικών δαπανών 

στο 9%. 
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 (β) Αναλυτικότερα οι τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 

έχουν ως ακολούθως:  

• Οι τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο για το 2009 

προβλέπεται να αυξηθούν με ποσοστό 12,9% και να φθάσουν 

τα €5.205 δις σε σχέση με €4.612 δις το 2008.   

  Η ποσοστιαία αύξηση των προβλεπόμενων τακτικών 

δαπανών είναι ψηλότερη από το επίπεδο του 2008 που 

ανήλθε στο 11,4%.  Με εξαίρεση τις δαπάνες για μισθούς και 

ημερομίσθια, το ποσοστό αύξησης των τακτικών δαπανών του 

2009 σε σχέση με το 2008 ανέρχεται στο 13,6% και σε 

απόλυτους αριθμούς ανέρχεται περίπου στα €331 εκατομ.· 

όπως αναφέρεται αυτό οφείλεται στην περίληψη των 

αυξημένων πιστώσεων για τα δημόσια βοηθήματα, τη 

στεγαστική πολιτική, την επέκταση του θεσμού μεταφοράς 

μαθητών, την ενίσχυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

καθώς και την επίλυση του υδατικού προβλήματος. 

• Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται στο 

€1.095 δις σε σύγκριση με €948 εκατομ. το 2008 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,5%. 

Στον προϋπολογισμό του 2009 η ανακατανομή των δαπανών μεταξύ των 

υπουργείων γίνεται, όπως έχει κατατεθεί, με βάση τις προτεραιότητες 

πολιτικής της κυβέρνησης.  Για το λόγο αυτό τα υπουργεία που αφορούν 

την παιδεία, την υγεία και την κοινωνική προστασία παρουσιάζουν 

μεγαλύτερες συγκριτικά αυξήσεις σε σχέση με τα άλλα.  Το Υπουργείο 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρουσιάζει επίσης 

μεγάλη ποσοστιαία αύξηση λόγω της διάθεσης των αναγκαίων 
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πιστώσεων για επίλυση του υδατικού προβλήματος.   

 (Πίνακες συνολικών δαπανών κατά υπηρεσία/υπουργείο, όπως και πίνακες 

τακτικών και αναπτυξιακών δαπανών κατά υπουργείο, περιλαμβάνονται στο 

Τρίτο Μέρος της παρούσας έκθεσης ως Παράρτημα ΙV.) 

Αναλύοντας περαιτέρω τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ο Υπουργός 

Οικονομικών τόνισε ιδιαίτερα την προϋπολογιζόμενη αύξηση σ τις κοινωνικές 

παροχές εξειδικεύοντας την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης ως 

ακολούθως:  

• αύξηση στις κοινωνικές παροχές κατά 27% το 2009 (έναντι 13% το 

2008),  

• αύξηση των παροχών κοινωνικής πρόνοιας κατά 19% το 2009 (έναντι 

14% το 2008),  

• αύξηση των παροχών στέγασης κατά 68% το 2009 (έναντι 32% το 2008),  

• αύξηση των παροχών παιδείας κατά 35% το 2009 (έναντι -20% το 2008),  

• αύξηση των παροχών υγείας κατά 43% το 2009 (έναντι -20% το 2008). 

Όσον αφορά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του υπό συζήτηση 

προϋπολογισμού, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε την αύξηση κατά 15,5% 

των αναπτυξιακών δαπανών και το μεγάλο αριθμό νέων αναπτυξιακών έργων, 

για τα οποία όπως κατέθεσε, έχει γίνει πρόνοια (αύξηση αναπτυξιακών 

δαπανών κατά €147 εκατομ.).   

Κατά κατηγορία σχεδίων/έργων, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για το 2009 

είναι οι ακόλουθοι: 

• Δρόμος Πόλις-Πάφου. 

• Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων παρά το ΓΣΠ. 

• Ανακατασκευή Λεωφόρου Αρχαγγέλου. 
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• Δρόμος σύνδεσης Λιμανιού Λεμεσού με Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού. 

• Δωρεάν Μεταφορά Μαθητών (€10 εκατομ.). 

• Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) 

• Επαναφορά Περιβάλλοντος. 

• Χώρος Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων και Αμιαντούχων Υλικών. 

• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δημόσια Κτίρια κτλ. 

• Αγορά φαρμάκων (€112 εκατομ.). 

• Αγορά ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα (€57,5 

εκατομ.). 

• Αναβάθμιση Νοσηλευτηρίων. 

• Επέκταση Νοσοκομείου Λάρνακας. 

• Δημιουργία Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στο Νοσοκομείο Λεμεσού. 

• Αντιμετώπιση Υδατικού Προβλήματος (€69,3 εκατομ.): 

• Κατασκευή τριών νέων αφαλατώσεων. 

• Νέος Αγωγός Νερού από Ανθούπολη στα Κοκκινοχώρια για σκοπούς 

άρδευσης. 

• Αγορά γεωτρύπανου. 

• Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων: 

• Φυλακών. 

• Αστυνομίας. 

• Πυροσβεστική. 

• Αγορά Ελικοπτέρων. 
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• Σύστημα Φωτοεπισήμανσης. 

• Αυξημένη Χορηγία προς τους Δήμους και Κοινότητες κατά €20 εκατομ. 

• Μέγαρο Πολιτισμού. 

• Ανέγερση Κτιρίου ΘΟΚ. 

• Δημιουργία Ιατρικής Σχολής. 

Πέραν των πιο πάνω, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε επίσης στην 

επιτροπή στοιχεία αναφορικά με τα έσοδα και τις δαπάνες σε 

μεσοπρόθεσμη βάση (μεσοπρόθεσμες μακροοικονομικές προβλέψεις) 

για την επόμενη τριετία, οι οποίες όπως προκύπτει βασίζονται στις 

εκτιμήσεις για τα δημόσια έσοδα καθώς και στις υποβληθείσες εκ μέρους των 

υπουργείων, προτάσεις.   

• Αναλυτικά τα έσοδα της περιόδου 2009-2011, όπως και οι συνολικές 

δαπάνες κατά υπουργείο για την ίδια περίοδο παρουσιάζονται πιο 

κάτω: 

Έσοδα 

 2009 
€ εκ. 

2010 
€ εκ. 

% 
Μεταβολή 

2011 
€ εκ. 

% 
Μεταβολή 

Άμεσοι Φόροι 2315,1 2455,0 6,0 2610,0 6,3 

Έμμεσοι Φόροι 3388,0 3660,0 8,0 3950,0 7,9 

Άλλα Έσοδα 713,8 740,0 3,7 793,1 7,2 

Σύνολο 6416,8 6855,0 6,8 7353,1 7,3 

• Συνολικές δαπάνες κατά υπουργείο: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2009 

Προϋπολ. 

2009/08 

% 

Μεταβ. 

2010 

Προϋπολ. 

2010/09 

% 

Μεταβ. 

2011 

Προϋπολ. 

2011/10 

% 

Μεταβ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 244,1 14,5 232,1 -4,9 237,9 2,5 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 368,6 3,6 364,4 -1,1 375,6 3,1 
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ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ. 348,6 25,1 378,6 8,6 366,4 -3.2 

ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 318,5 4,7 335,0 5,2 350,5 4,6 

ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ.ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 67,6 -3,7 54,2 -19,9 46,9 -13,3 

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 791,7 16,0 818,0 3,3 845,8 3,4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 740,6 25,3 776,5 4,8 826,3 6,4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 80,3 -2,0 81,1 1,0 82,2 1,3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3.228,1 3,1 3.073,8 -4,8 3.237,8 5,3 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.071,1 12,5 1.136,4 6,1 1.180,5 3,9 

ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 390,7 10,7 383,1 -1,9 394,7 3,0 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 615,2 16,9 611,8 -0,6 643,3 5,1 

ΣΥΝΟΛΟ 8.265,2 9,6 8.245,0 -0,2 8.587,9 4,2 

 
 Η επιτροπή πέραν των πιο πάνω, από τη μελέτη των υπόλοιπων στοιχείων 

που συνοδεύουν τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό διαπιστώνει ειδικότερα τα 

ακόλουθα:     

i. Tο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αναλύεται ως ακολούθως: 

2005 
(€ εκατομ.) 

2006 
(€ εκατομ.)

2007 
(€ εκατομ.) 

2008 
(€ εκατομ.) 

2009 
(€ εκατομ.) 

(πρόβλεψη) 
13.462,3 14.435,2 15.565,6 16.933,2 17.977,8

ii. Οι δαπάνες για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής με τον 

προϋπολογισμό του 2009 15(στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αυτές που 

βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) ανέρχονται σε 

€6.299.063.455 (προϋπολογισθείσες).  

iii. Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το 2009 

(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο 

Ταμείο και οι αποπληρωμές δανείων) ανέρχονται για το 2009 σε 

€8.265.224.476 (προϋπολογισθείσες) έναντι €7.545.466.822 (εγκριθείσες) 

                                            

15  Άρθρο 166 του Συντάγματος. 
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για το 2008, €7.058.755.452 (αναθεωρημένες) για το 2008 και 

€6.636.895.000) (πραγματικές) για το 2007, παρουσιάζουν δηλαδή 

αύξηση κατά €719.757.654. 

iv. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία 

δαπάνης,16 στον προϋπολογισμό του 2009 (σε σύγκριση με τα έτη 2008 

και 2007), έχει ως ακολούθως: 

Συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης 

 2007 2008 2009  

 
 Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός  

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός  

€ 

Αύξηση + 
Μείωση - 

€ 
Ολικό 6.636.895.002 7.545.466.822 8.265.224.476 719.757.654 

     

Πάγιο Ταμείο 1.909.514.479 1.985.705.487 1.966.161.021 -19.544.466 

     

Τακτικές 
Δαπάνες 

4.139.891.822 4.611.955.518 5.204.547.838 592.642.320 

     

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

587.488.741 947.805.817 1.094.465.617 146.659.800 

v. Τα μεγέθη των προϋπολογισμών, όπως κατατέθηκαν στη Βουλή, 

για τα έτη 2005-2009 έχουν ως ακολούθως: 

  
2005 

€ (εκατομ.) 
2006 

€ (εκατομ.) 
2007 

€ (εκατομ.) 
2008 

€ (εκατομ.) 
2009 

€ (εκατομ.) 

ΕΣΟΔΑ 4,644.7 5,457.5 5,664.5 7,061.7 6,875.2 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6,074.1 6,627.3 6,954.0 7,509.6 8,265.2 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1,429.5 -1,169.8 -1,289.5 -447.9 -1,390.0 

 vi. Όσον αφορά άλλες κατηγορίες δαπανών αυτές  αναλύονται ως 

ακολούθως:17 

• Οι μεταβιβάσεις εσωτερικού για το 2009 θα ανέλθουν σε 

€310.772 εκατομ. έναντι €723.186 εκατομ. για το 2008, €647.588 

εκατομ. για το 2007, €555.827 για το 2006 και €513.168 για το 

                                            

16   Τόμος Α´, σελ. 29. 
17  Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον προϋπολογισμό του έτους 2009. 
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2005.   

 Οι κυριότερες μεταβιβάσεις εσωτερικού είναι οι ακόλουθες: 

-  Μεταβιβάσεις προς τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης:  Για το 

2009 ανέρχονται σε €152.626 εκατομ. έναντι €125.296 

εκατομ. το 2008, €114.658 εκατομ. για το 2007, €109.626 

εκατομ. για το 2006 και €92.032 για το 2005. 

- Μεταβιβάσεις προς τους ημικρατικούς οργανισμούς:  Για το 

2009 ανέρχονται σε €324.337 εκατομ. έναντι €300.110 

εκατομ. για 2008, €201.059 εκατομ. για το 2007, €191.650 

εκατομ. για το 2006 και €166.469 για το 2005.18 

- Γενική κυβερνητική εισφορά στο ΤΚΑ: για το 2009 ανέρχεται 

σε €273.000 έναντι €242.621 εκατομ. για το 2008, €244.816 

εκατομ. για το 2007, €219.769 για το 2006 και €227.929 

εκατομ. για το 2005. 

• Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού (αποδοχές, συντάξεις και 

φιλοδωρήματα) για το 2009 θα ανέλθουν σε €2.431.825 έναντι 

€2.170.703 για το 2008, €2.039.240 για το 2007, €1.995.424 για το 

2006 και €1.849.178 για το 2005 και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 ΔΑΠΑΝΕΣ 

Πραγματ. 
Δαπάνες 

2005 

Πραγματ. 
Δαπάνες 

2006 

 

Ποσ/το 
Μετα- 
βολής  

2:1 

Πραγματ.. 
Δαπάνες 2007 

 

Πος/το 
Μετα- 
βολής  

3:2 

Προϋπολ. 
Δαπάνες 

2008 

Ποσ/το 
Μετα- 
βολής  

4:3 

Προϋπολ. 
Δαπάνες 

2009 

Ποσ/το 
Μετα- 

βολής  5:4 

 (€ εκατομ.) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) 

Συνολικές Δαπάνες 
Προσωπικού (Αποδοχές, 
συντάξεις και 
φιλοδωρήματα) 

 

1.849.178 

 

1.995.424 

 

7,9 

 

2.039.450 

 

2,2 

 

2.170.703 

 

6,4 

 

2.431.825 

 

12,0 

Συνολικές Λειτουργικές 
Δαπάνες 

576.084 682.788 18,5 842.328 23,4 1.190.142 41,3 1.297.215 9,0 

Μεταβιβάσεις 1.510.590 1.581.413 4,7 1.901.915 20,3 1.952.661 2,7 2.288.900 17,2  

                                            

18  Περισσότερες λεπτομέρειες για τα ακριβή ποσά χορηγίας προς τις τοπικές αρχές 
περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1(6) που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Δεύτερο Μέρος της παρούσας έκθεσης. 
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• Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Πραγματ. 
Δαπάνες   

2005 

 

Πρα  γματ. 
Δαπάνες 

2006 

Ποσ/το      
Μετα- 
βολής   

2:1 

 

Πραγματ. 
Δαπάνες  

2007 

Ποσ/το      
Μετα- 
βολής   

3:2 

 

Προϋπολ. 
Δαπάνες  

2008 

Ποσ/το      
Μετα- 
βολής    

4:3 

 

Προϋπολ. 
Δαπάνες  

2009 

Ποσ/το      
Μετα- 
βολής    

5:4 

 

 (€ εκατομ.) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) (€ εκατομ.) (%) 

Σύνολο 
αποδοχών 

1.564.267 1.564.267 7,2 1.676.450 -0,1 1.842.310 8,8 2.020.399 10,7 

Συντάξεις 
και φιλο-
δωρήματα 

284.911 284.911 11,6 362.740 14,1 346.393 -4,5 411.426 18,8 

• Η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για το 2009 ανέρχεται σε 

€615.136 έναντι €686.356 το 2008 (προϋπολογισθείσες) €656.972 

για το 2007 (πραγματικές), €641.182 για το 2006 (πραγματικές) και 

€631.297 για το 2005 (πραγματικές). 

Παρατηρήσεις:19 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7,4 δις 

(εξαιρουμένων των αποπληρωμών και των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο) 

έναντι €6,6 δις αντιστοίχως για το 2008 και παρουσιάζει αύξηση δαπανών κατά 11% 

έναντι αντίστοιχης αύξησης 13% το 2008. 

Ο ίδιος προϋπολογισμός είναι ο πρώτος που κατατίθεται στη Βουλή από την 

παρούσα κυβέρνηση και ο πρώτος που εκφράζεται σε ευρώ, με την Κυπριακή 

Δημοκρατία ήδη στην ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2008.  Ο υπό συζήτηση 

κρατικός προϋπολογισμός συνοδεύεται ταυτόχρονα από τον απόηχο της 

πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης στο χρηματοπιστωτικό τομέα και της ορατής 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στην οποία έχουν ήδη εισέλθει μεγάλες οικονομίες, 

όπως η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με ορατούς συνεπακόλουθα 

                                            

19  Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του 
Δημοκρατικού Συναγερμού προέβηκαν σε δήλωση, σύμφωνα με την οποία οι 
θέσεις που εκτίθενται στο παρόν μέρος εκ μέρους της επιτροπής δεν τους 
δεσμεύουν και ότι θα αναπτύξουν τις δικές τους θέσεις κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος. 
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τους κινδύνους επί της ευρωζώνης και επί της κυπριακής οικονομίας.   

Παρουσιάζοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής στις 16 

Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, ο Υπουργός Οικονομικών προέβηκε σε εκτιμήσεις 

για τη δημοσιονομική κατάσταση μέχρι τέλους του 2008, όπως και για το 2009, ως 

ακολούθως: 

2008 

• Μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης πλησίον του 3,8% (διπλάσιος του μέσου 

όρου της ευρωζώνης). 

• Πληθωρισμός20 γύρω στο 4,5%. 

• Ανεργία21 γύρω στο 4,1% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

• Δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 1,0% του ΑΕΠ22 (αρχική πρόβλεψη 0,5% του 

ΑΕΠ). 

• Δημόσιο χρέος, αντίστοιχα, στο 49,0% του ΑΕΠ. 

2009 

• Ρυθμός ανάπτυξης  στο 3,0%.  (Αρχική πρόβλεψη για το 2009 επί της οποίας 

βασίσθηκε η κατάρτιση του υπό συζήτηση  προϋπολογισμού στο 3,7%.) 

• Πληθωρισμός23 στο 2,25%. 

• Ανεργία24 γύρω στο 4,1%. 

• Δημοσιονομικό πλεόνασμα στο 0,3% του ΑΕΠ. 

 

                                            

20  Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕΔΤΚ). 
21  Μέθοδος έρευνας εργατικού δυναμικού. 
22  Λόγω αυξημένων εισπράξεων ΦΠΑ, είσπραξης καθυστερημένων φόρων και βελτίωσης 

της φοροεισπρακτικής ικανότητας. 
23  Εναρμονισμένος δείκτης. 
24  Μέθοδος έρευνας εργατικού δυναμικού. 
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• Δημόσιο χρέος στο 45,0% του ΑΕΠ. 

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008 ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, ο Υπουργός 

Οικονομικών επαναβεβαίωσε τις προβλέψεις που είχε δώσει στην επιτροπή στις 16 

Οκτωβρίου 2008 αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το 

2009, τοποθετώντας τον και πάλι στο 3%.  Προέβηκε επίσης σε αναθεώρηση της 

εκτίμησης για το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2009 από πλεόνασμα 0,3% του ΑΕΠ 

σε οριακό πλεόνασμα για το 2009 ενώ για το δημόσιο χρέος η πρόβλεψη παραμένει 

η ίδια, δηλαδή γύρω στο 45% του ΑΕΠ.  

Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών αναλύοντας αρχικά τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό στην επιτροπή είχε σημειώσει ότι μία διεθνής οικονομική ύφεση 

ανάλογα με τη διάρκεια και το βάθος της δε θα άφηνε ανεπηρέαστη την κυπριακή 

οικονομία, έδωσε όμως ταυτόχρονα διαβεβαιώσεις ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι 

στατικός και ότι ανάλογα με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, η κυβέρνηση έχει 

υπαλλακτικά σενάρια και ότι συνεπώς είναι δυνατό να επανέλθει στη Βουλή με 

σχετικά τροποποιητικά νομοσχέδια και έκτακτα σχέδια οικονομικής δράσης για τομείς 

που είναι ενδεχόμενο να παρουσιάσουν αδυναμίες. 

Αναφερόμενος στη διεθνή κρίση στο χρηματοοικονομικό τομέα, με την ευκαιρία της 

συζήτησης του θέματος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο Υπουργός 

Οικονομικών δήλωσε συναφώς ότι το τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο παραμένει 

υγιές και σφαλισμένο, επεξηγώντας ότι αυτό βασίζεται στις καταθέσεις νοικοκυριών 

και όχι σε δανεισμό από τη διατραπεζική αγορά, ότι υπάρχει ικανοποιητικός λόγος 

καταθέσεων προς δάνεια, οι δείκτες κεφαλαιουχικής επάρκειας παραμένουν σε ψηλά 

επίπεδα και ότι τέλος υπάρχει ψηλή λειτουργική επικερδότητα.  Εν πάση περιπτώσει 

διεμήνυσε την ετοιμότητα της κυβέρνησης να στηρίξει τον τραπεζικό τομέα με άμεσες 

ενέργειες στην απομακρυσμένη περίπτωση που ο τομέας θα παρουσιάσει 

προβλήματα. 
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Ο αρμόδιος υπουργός έδωσε επίσης έμφαση στη βελτιωμένη εικόνα που 

παρουσιάζει η εικόνα του δημοσίου χρέους, το οποίο από το 60% του ΑΕΠ το 2007 

θα προσεγγίσει το 49% του ΑΕΠ μέχρι τέλους του 2008 και βάσει των προβλέψεων 

το 45% του ΑΕΠ το 2009.  Όσον αφορά τον πληθωρισμό τόνισε ότι τη σημαντική 

υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς κατά το β΄ εξάμηνο του 2008 και τη 

συνεπακόλουθη αποδυνάμωση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία, με 

αποτέλεσμα ο μέσος όρος πληθωρισμού για το 2008 να κυμαίνεται γύρω στο 4,5% 

ενώ για το 2009 να τοποθετείται μεταξύ 2,2% και 2,5%. 

Τέλος αναφερόμενος στο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσωπο του κράτους, ο 

αρμόδιος υπουργός τόνισε την προνοούμενη στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό 

αύξηση των άμεσων κοινωνικών παροχών κατά 27% το 2009 έναντι 13% το 2008 

όπως και την αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών κατά €147 εκατομ. για το 2009. 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καταθέτοντας με τη σειρά του την 

1η και την 8η Δεκεμβρίου 2008 στην επιτροπή τις εκτιμήσεις του για την οικονομική 

και δημοσιονομική κατάσταση, δήλωσε ότι παρ’ όλο που η διεθνής κρίση στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα στην ευρωζώνη φαίνεται να έχει αντιμετωπιστεί λόγω 

των συνεχών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εντούτοις οι 

επιδράσεις της αναταραχής αυτής στην πραγματική παγκόσμια οικονομία θα 

αρχίσουν από τώρα και μέσα στον επόμενο χρόνο να γίνονται εντονότερες και να 

αποτυπώνονται στους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.  Είναι 

δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τη 

σοβαρή επιδείνωση στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα και παρά το γεγονός ότι οι 

όποιες αρνητικές επιπτώσεις για την κυπριακή οικονομία αναμένεται να είναι 

εξαιρετικά ηπιότερες από τις επιπτώσεις που θα υπήρχαν επί της μικρής και ανοικτής 

κυπριακής οικονομίας εάν η χώρα δεν ήταν μέλος της ευρωζώνης, εντούτοις 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, είναι αδύνατο μία οικονομία που στηρίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην εξωτερική ζήτηση όπως η κυπριακή, να παραμείνει τελικά ανεπηρέαστη 
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από την αρνητική διεθνή συγκυρία.    

Συνεπώς, με βάση τις εκτιμήσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, 

το 2009 αναμένεται σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής 

οικονομίας, με το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ να κυμαίνεται γύρω στο 

2% και την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση να επηρεάζει κυρίως τον τομέα των 

κατασκευών, τον εγχώριο χρηματοοικονομικό τομέα, τον τουρισμό και την ιδιωτική 

κατανάλωση.  Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η εικόνα αυτή αναμένεται να 

αναστραφεί μερικώς το 2010, αν και όπως ανέφερε, λόγω της αυξημένης 

αβεβαιότητας είναι δυνατό να υπάρξουν αισθητά χαμηλότεροι ρυθμοί μεγέθυνσης.   

Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε περαιτέρω αναφερόμενος στην εικόνα του δημόσιου 

χρέους που το τοποθέτησε στο 47,4% του ΑΕΠ για το 2008, ότι η βελτίωσή του 

οφείλεται κατά το ήμισυ στη συρρίκνωση του μεγαλύτερου μέρους των χρεολυτικών 

ταμείων και όχι στο πρωτογενές πλεόνασμα και ότι είναι εύκολο αυτή να επιδεινωθεί 

με τυχόν χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως έγινε σε ορισμένες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επέσυρε ταυτόχρονα την προσοχή στις προκλήσεις που 

αφορούν το μέλλον του ΤΚΑ και κατ’ επέκταση της επίδρασης επί των δημοσίων 

οικονομικών.  Αναφερόμενος στον πληθωρισμό δήλωσε ότι αναμένεται 

αποκλιμάκωσή του στο 3% για το 2009 λόγω της συνεχιζόμενης μείωσης στις τιμές 

του πετρελαίου, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη όπως η δημοσιονομική πολιτική 

του κράτους συνεχισθεί κατά τρόπο που να μην ωθεί σε πληθωριστικές πιέσεις, αφού 

μεταξύ άλλων ο εγχώριος πληθωρισμός θα πρέπει να συνάδει με εκείνον της 

ευρωζώνης ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας σε 

σχέση με τα άλλα κράτη μέλη του ευρωσυστήματος.  Τέλος επέσυρε την προσοχή 

στο δημοσιονομικό ισοζύγιο αναφέροντας ότι παρά τον ικανοποιητικό ρυθμό αύξησης 

εσόδων το 2008, ο ρυθμός των δαπανών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος με 

αποτέλεσμα για ολόκληρο το 2008 το δημοσιονομικό πλεόνασμα να έχει σμικρυνθεί 

σημαντικά. 
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Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού  

συνεκτιμώντας όλες τις κατατεθείσες θέσεις, στοιχεία και άλλα δεδομένα 

αναφορικά με την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση, όπως και τα μεγέθη 

του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, έχει καταλήξει στα ακόλουθα: 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που είχε ως έναυσμα την κρίση στο χρηματοπιστωτικό 

τομέα και τις ξένες κεφαλαιαγορές και η ορατή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

της παγκόσμιας οικονομίας, είναι παραδεκτό τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών 

όσο και από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ότι θα πλήξει 

αναπόφευκτα και την κυπριακή οικονομία το 2009 και ότι οι συνέπειές της θα 

επηρεάσουν γενικότερα την οικονομία κατά τα επόμενα χρόνια ανάλογα με το βάθος 

και τη διάρκεια της κρίσης.  Το γεγονός αυτό διαγράφεται μέσα από την ύφεση των 

τουριστικών εσόδων  συνολικά για το 2008 κατά 7,0% και στη μείωση των αφίξεων 

τουριστών κατά 10,0% το 2008 έναντι του 2007, όπως και την ύφεση στον 

κατασκευαστικό τομέα κατά 14,5% εντός του 2008 έναντι του 2007 (άδειες 

οικοδομής), συνεπακόλουθα δε στη διαφοροποίηση των αρχικών κυβερνητικών 

προβλέψεων για το 2009 σχετικά με το ρυθμό ανάπτυξης από 3,7% αρχικά,  σε 3%. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ετοιμότητα για 

διορθωτικές παρεμβάσεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό εφόσον τούτο κριθεί 

σκόπιμο, όσο και με άλλα έκτακτα σχέδια τόνωσης ευάλωτων κλάδων της οικονομίας, 

όπως είναι σε πρώτο στάδιο ο τουριστικός και ο κατασκευαστικός τομέας, θεωρεί 

σκόπιμο από της πλευράς της να τονίσει την ανάγκη για: 

• Συνέχιση της παρούσας δημοσιονομικής πολιτικής χωρίς οποιαδήποτε 

χαλάρωση που να διαφοροποιεί προς τα πάνω το δημόσιο χρέος και 

συνεπακόλουθα να αλλοιώνει την παρούσα δημοσιονομική εικόνα. 

• Συνέχιση της πολιτικής μη επιβολής νέων φορολογιών. 
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• Ιεράρχηση των προβλεπομένων στον προϋπολογισμό του 2009 δαπανών 

βάσει προτεραιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του 

προϋπολογισμού χωρίς οποιαδήποτε αναθεώρηση των προβλεφθέντων 

μεγεθών, υπό το φως της κυβερνητικής πρόβλεψης για μείωση του ρυθμού 

ανάπτυξης για το 2009 στο 3% του ΑΕΠ (από την αρχική πρόβλεψη του 3,7% 

του ΑΕΠ). 

• Ανάληψη ουσιαστικών και συντονισμένων ενεργειών για επιτάχυνση της 

υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων25 που προβλέπονται στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009, με έμφαση στα έργα που θα αποφέρουν υψηλή 

προστιθέμενη αξία στην οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

πάνω σε μακροπρόθεσμη βάση.  Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να διασφαλισθεί 

ουσιαστική ανάπτυξη ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της κυβερνητικής 

εξαγγελίας για τόνωση του κατασκευαστικού τομέα με την απορρόφηση των 

προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό αναπτυξιακών δαπανών, όπως και των 

πρόσθετων €40 εκατομ. που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. 

• Επιτάχυνση και λήξη του κοινωνικού διαλόγου για το μέλλον και την επενδυτική 

πολιτική του ΤΚΑ εντός του 2009 με τη λήψη οριστικών αποφάσεων. 

• Συγκεκριμένο σχεδιασμό για περαιτέρω στήριξη και ανάκαμψη του τουριστικού 

τομέα, πέραν της αρχικής επιδότησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 

(ΚΟΤ) με €4,5 εκατομ. για σκοπούς αναβάθμισης του χειμερινού τουρισμού και 

της πρόσφατης κυβερνητικής εξαγγελίας για επιδότησή του με €12 εκατομ. για 

σκοπούς τουριστικής διαφήμισης, με μέτρα αντιμετώπισης των διαρθρωτικών 

αδυναμιών του τομέα και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 

                                            

25  Κατάλογος με τα κυριότερα νέα έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν το 
2009 και τα οποία ξεπερνούν το €1 εκατομ. αναφέρονται στον Πίνακα Ζ – 
Παράρτημα IV - Τρίτο Μέρος.  Στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών - Επιστολή 
ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2008. 
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• Επανασχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής αναφορικά με επιδόματα και 

χορηγίες αποκλειστικά πλέον πάνω σε στοχευμένη βάση, τόσο για σκοπούς 

διαφύλαξης μακροοικονομικής σταθερότητας όσο και προς αποτροπή 

αδικαιολόγητων πληθωριστικών πιέσεων επί της οικονομίας. 

• Συνέχιση και προώθηση της πολιτικής αναδιανομής του εθνικού εισοδήματος 

και περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ασθενέστερων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων του λαού, ιδιαίτερα των χαμηλοσυνταξιούχων.  Σε 

περίπτωση που η αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης είναι 

τέτοια που αναπόφευκτα και πρώτιστα θα πλήξει τα στρώματα αυτά, τότε να 

ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης των ευαίσθητων αυτών ομάδων του 

πληθυσμού. 

• Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να επιβιώσουν στο νέο 

περιβάλλον με διάφορα μέτρα που να στοχεύουν κυρίως στην τόνωση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. 

• Παρακολούθηση και ενταντικοποίηση μέτρων για πάταξη φαινομένων 

αισχροκέρδειας και ακρίβειας. 

• Λήψη ειδικών μέτρων για μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση 

διαδικασιών σε σχέση με καίριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

• Διαφύλαξη του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η 

οποία αποτελεί μία κατάκτηση των εργαζομένων που αποζημιώνει το εισόδημα 

που διαβρώνεται από τις εκάστοτε παρατηρούμενες πληθωριστικές τάσεις και 

αποτελεί θεσμό που στηρίζεται από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.   

Πέραν των πιο πάνω άμεσων ενεργειών, η επιτροπή είναι αναγκασμένη να 

επαναλάβει παρατηρήσεις προηγούμενων ετών, οι οποίες υπό το φως των ορατών 

πλέον επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της κυπριακής 

οικονομίας, καθίστανται ακόμη πιο καίριες. 

 42



 

Η επιτροπή παρατηρεί ότι παρά τις συνθήκες μακροοικονομικής σταθερότητας που 

αποτυπώνονται τα τελευταία χρόνια στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, στο χαμηλό 

ποσοστό δημοσίου χρέους και στις συνθήκες πλήρους απασχόλησης που 

επικρατούν σήμερα στην Κύπρο, η εντατικοποίηση της προσπάθειας που έχει αρχίσει 

τα τελευταία χρόνια για τόνωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και 

για ανάπτυξη, πέραν του παραδοσιακού τουριστικού τομέα, νέων παραγωγικών 

τομέων, καθίσταται σήμερα ακόμη πιο επιτακτική. 

Η επιτροπή επισημαίνει περαιτέρω ότι η κυπριακή οικονομία διαχρονικά πάσχει από 

χαμηλή παραγωγικότητα στο δημόσιο τομέα, καθ’ ην στιγμή από το σύνολο των 

δημοσίων δαπανών, οι αποδοχές προσωπικού (συντάξεις και φιλοδωρήματα) και οι 

λειτουργικές δαπάνες απορροφούν το ήμισυ σχεδόν του κρατικού προϋπολογισμού 

με αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι η χώρα, βάσει των στοιχείων της Eurostat, με το 

ψηλότερο ποσοστό δαπανών να καταλήγει στο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα από 

τις είκοσι επτά (27) χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αδικαιολόγητες 

στρεβλώσεις παρουσιάζονται επίσης από τη μη διασύνδεση των μισθολογικών 

αυξήσεων με το ρυθμό αύξησης της παραγωγικότητας. 

Στο σύνολό τους οι ανελαστικές δαπάνες, περιλαμβανομένων των δαπανών για 

εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και των μεταβιβάσεων ξεπερνούν το 80% των 

συνολικών κρατικών δαπανών.   

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επισημαίνει συναφώς την ανάγκη περαιτέρω 

ανάπτυξης νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, την άμεση ανάγκη 

αναμόρφωσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την ανάγκη αναβάθμισης της 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.  Επισημαίνει επίσης την επιτακτική ανάγκη 

απεξάρτησης της κυπριακής οικονομίας από τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας και 

επιτάχυνσης των ενεργειών για μεταστροφή της ενεργειακής πολιτικής της 

κυβέρνησης προς τις νέες μορφές ενέργειας.  Τέλος επισημαίνει την ανάγκη 
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κατάληξης του κοινωνικού διαλόγου που έχει ήδη αρχίσει για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ 

και για την επενδυτική του πολιτική εντός του 2009, αφού ως γνωστό η δημογραφική 

γήρανση και συνεπακόλουθα οι ψηλές δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 

εφόσον δε ληφθούν τα αναγκαία μέτρα θα πλήξουν αναπόφευκτα τα δημόσια 

οικονομικά της Κύπρου.   

Η επιτροπή υποβάλλοντας την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος, με 

την οποία εισηγείται την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2009 στο σύνολό 

του, με την επιφύλαξη ταυτόχρονα των μελών της να αναπτύξουν τις θέσεις τους 

εκτενέστερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση υπό τις 

δεδομένες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης να τελεί σε διαρκή 

εγρήγορση και με ευελιξία και ανάλογους χειρισμούς να διασφαλίσει ψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης σε συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτάχυνση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας 

και ενίσχυση ταυτόχρονα των ασθενέστερων τάξεων αποκλειστικά πάνω σε 

στοχευμένη βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Επιμέρους προϋπολογισμοί υπουργείων 

Στο παρόν Μέρος επιχειρείται ανάλυση των επιμέρους κεφαλαίων του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2009, τα οποία αντιστοιχούν στα έντεκα υπουργεία, όπως και αναφορά σε 

επιμέρους θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησής τους, βάσει του 

οράματος και των στόχων κάθε υπουργείου για την τριετία 2009-2011. 

Όπως και πέρσι, έτσι και κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2009, για όλα τα 

υπουργεία/υπηρεσίες, στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον προϋπολογισμό του 2009 

(τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες) προτάσσεται κάθε υπουργείου/υπηρεσίας ξεχωριστό 

απόσπασμα, στο οποίο περιέχονται το όραμα και οι βασικές επιδιώξεις τους για την τριετία 

2009-2011 και τα οποία κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στην παρούσα έκθεση.  Η πρακτική 

αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του τριετούς ΜΔΠ που άρχισε να υλοποιείται με τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2008 ώστε να καθορίζεται η μεσοπρόθεσμη πολιτική κάθε υπουργείου.   

Σημειώνεται ότι οι παρατηρήσεις της επιτροπής εξάγονται από μελέτη του Επεξηγηματικού 

Υπομνήματος για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2009 (τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες), 

από το Παράρτημα αυτού, όπως και από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για το 2009.  Βασίζονται 

επίσης στα γραπτά σημειώματα/ομιλίες που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους 

υπουργούς όπως και στα αποστενογραφηθέντα πρακτικά των συζητήσεων που έγιναν στην 

επιτροπή.  Όπου τα σχόλια/παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής επί διαφόρων θεμάτων 

αρμοδιότητας κάθε υπουργείου δε συμπίπτουν και υπάρχουν διιστάμενες απόψεις γίνεται ειδική 

αναφορά για σκοπούς αντικειμενικής παρουσίασης των πραγμάτων. 

Σημειώνεται ότι, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατή στην παρούσα έκθεση η ανάλυση όλων 

των θεμάτων που έχουν συζητηθεί κατά την εξέταση των προϋπολογισμών των υπουργείων, 

ούτε η παράθεση όλων των θέσεων και απόψεων που κατατέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής 

κατά τις συζητήσεις.  Μέσα από την παρουσίαση κάθε προϋπολογισμού, κατεβλήθη 

προσπάθεια παρουσίασης της όλης εικόνας που παρουσιάζει κάθε υπουργείο όπως και του 
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πνεύματος των συζητήσεων που έγιναν στην επιτροπή.   Όλοι οι βουλευτές μέλη και μη μέλη 

της επιτροπής διατηρούν το δικαίωμα μέσα από όλο το υλικό που έχει κατατεθεί από την 

εκτελεστική εξουσία στη Βουλή, όπως και από τα τηρηθέντα πρακτικά των συζητήσεων να 

αναφερθούν σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος πιο εκτεταμένα κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος. 

Τέλος, όσον αφορά την ανάλυση των προϋπολογισμών των ανεξάρτητων υπηρεσιών, στην 

παρούσα έκθεση γίνεται αναφορά μόνο όπου κρίθηκε ότι έχουν εγερθεί θέματα, τα οποία η 

επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να τεθούν ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας προς μελέτη και 

προώθηση επίλυσής/υλοποίησής τους. 
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1. Υπουργείο Άμυνας1 (Κεφ. 11) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους €368.609.452 έναντι €355.641.085  για το 2008 (εγκεκριμένες) και €287.125.903 

για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €368.578.872 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €355.610.638 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €287.099.761 (πραγματικές) για το 

2007.   Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €12.968.234. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €30.580.000 έναντι €30.477.000 

(εγκεκριμένες) για το 2008  και €26.142.000 (πραγματικές) για το 2007. 

Για σκοπούς αμυντικής θωράκισης προβλέπονται δαπάνες ύψους €120.000.000 για το 

2009 έναντι €128.145.108 για το 2008 (προϋπολογισθείσες) και €74.851.825 για το 2007 

(πραγματικές).  Για το 2009 οι δαπάνες αμυντικής θωράκισης παρουσιάζουν μείωση 

κατά €8.145.108.   

Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Άμυνας είναι η παροχή επαρκούς προστασίας τόσο εν καιρώ ειρήνης 

όσο και εν καιρώ πολέμου.   

Βασικοί στόχοι του Υπουργείου Άμυνας για την τριετία 2009-2011 είναι η αναβάθμιση της 

Εθνικής Φρουράς, η οργανωτική αναδόμηση του Υπουργείου Άμυνας, η παρακολούθηση των 

συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας υλοποίησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν μέσα 

από αυτές και η προώθηση της συνεργασίας με τις συμβαλλόμενες χώρες, η συντονισμένη και 

ενεργότερη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και άλλων 

διεθνών οργανισμών και η προβολή του ανθρώπινου και κοινωνικού προσώπου της Εθνικής 

Φρουράς.   

 

                                            

1  Η σειρά παρουσίασης των προϋπολογισμών των υπουργείων βασίζεται στην αλφαβητική κατάταξη 
των προϋπολογισμών των υπουργείων, όπως ακριβώς γίνεται στο κείμενο του υπό συζήτηση 
προϋπολογισμού. 
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Παρατηρήσεις: 

Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες του 2009 για το Υπουργείο Άμυνας παραμένουν 

στα ίδια επίπεδα του 2008, ενώ οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €12.968.234.  

Στο σύνολό τους οι δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 

3,6%.  Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποσκοπούν στην κάλυψη των δαπανών συντήρησης 

και λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας (Διοίκηση) και της Εθνικής Φρουράς, μέσα στα 

πλαίσια, όπως έχει αναφερθεί από τον αρμόδιο υπουργό, των δημοσιονομικών δυνατοτήτων 

και οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί από την κυβέρνηση.   

Όσον αφορά τον Κυπριακό Στρατό, η συνολική πρόνοια για το 2009 αυξάνεται κατά 

€14.827.850 (13,5%) και οφείλεται στις προαγωγές των στελεχών, στις ετήσιες προσαυξήσεις 

και τιμαριθμικές αναπροσαρμογές και στα διάφορα επιδόματα. 

Όσον αφορά το Κεφάλαιο “Αμυντική Θωράκιση”, με τις προβλεπόμενες δαπάνες, επέρχεται 

μείωση των δαπανών αμυντικής θωράκισης σε ποσοστό 6,4% περίπου.  Το Υπουργείο Άμυνας 

κατέθεσε στην επιτροπή στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση αμυντικών δαπανών σε σχέση 

με το ΑΕΠ για όλα τα έτη από το 1998 έως 2009.2  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου, κανένα ποσό δε διατίθεται από το Κεφάλαιο 11.04 “Αμυντική 

Θωράκιση” χωρίς να ληφθεί εκ των προτέρων η εξουσιοδότηση της Βουλής των 

Αντιπροσώπων για τη διενέργεια δαπάνης, η οποία δίδεται ύστερα από εισηγητική πρόταση 

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και αφού η τελευταία ενημερωθεί αρμοδίως.  Οι 

προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Κεφαλαίου 11.04 “Αμυντική Θωράκιση” κατά ειδικό κεφάλαιο 

και άρθρο παρατίθενται αναλυτικά σε επεξηγηματικό μνημόνιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του προϋπολογισμού.  Συνεπώς, αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση επί του Κεφαλαίου 

11.04 - “Αμυντική Θωράκιση” θα γίνει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό σημειώνεται επίσης ότι δε γίνεται οποιαδήποτε πρόνοια 

για νέες θέσεις αξιωματικών και υπαξιωματικών για σκοπούς ικανοποίησης υπηρεσιακών 

αναγκών (νέοι διορισμοί, προαγωγές, μονιμοποίηση εθελοντριών και άλλα). 

                                            

2  Πίνακας αμυντικών δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ 1998-2009 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV - 
Τρίτο Μέρος.  
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Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, μέσα στα πλαίσια της διακηρυγμένης πολιτικής της 

κυβέρνησης για οικονομική περισυλλογή, έχουν ληφθεί αποφάσεις, ώστε οι δαπάνες που 

έχουν προβλεφθεί να είναι οι απολύτως αναγκαίες, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο βαθμό 

απορρόφησης των προβλεπόμενων εκάστοτε κονδυλίων.  Για το 2008 η απορρόφηση κατά τον 

Οκτώβριο 2008 ήτανστο 70%, αναμένεται όμως μέχρι τέλους του έτους μεγαλύτερος βαθμός 

απορρόφησης. 

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα:  

• Παρά τις όποιες δημοσιονομικές δυνατότητες όπως και τη δήλωση του αρμοδίου 

υπουργού ότι παρά την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση των κονδυλίων αμυντικής 

θωράκιση οφείλεται στην ευρύτερη οικονομική πολιτική που αφορά την ανάγκη 

δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και σε ευρύτερους πολιτικοοικονομικούς παράγοντες, η 

ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Δημοκρατίας με κανένα τρόπο δεν πρέπει να 

παραμεληθεί.  Η αμυντική παράμετρος αποτελεί κορυφαία παράμετρο της εθνικής 

στρατηγικής όχι ως επιλογή πολεμικής φύσης αλλά ως επιλογή ενίσχυσης της 

διαπραγματευτικής ικανότητας της Δημοκρατίας και ειδικότερα της ελληνοκυπριακής 

πλευράς, συνεπώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η καθεχρονική μείωση των κονδυλίων 

αμυντικής θωράκισης.   

• Όσον αφορά την ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων αξιωματικών και υπαξιωματικών, 

θέμα για το οποίο δεν έχει περιληφθεί ούτε στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό σχετική 

πρόνοια και παρά το γεγονός ότι ο τέως Υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πέρσι ότι κατά 

το 2008 θα γίνονταν διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για την έγκριση νέων 

θέσεων, το όλο θέμα θα πρέπει να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.  Οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται σε σχέση με τους βαθμούς της ιεραρχίας είναι πολύπλοκες και 

χρονοβόρες γεγονός που αποδυναμώνει την ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς. 

• Όσον αφορά τα θέμα που ηγέρθη από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας για τις 

εισπράξεις που έγιναν βάσει του νόμου για την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, ύψους 

£199 εκατομ., οι οποίες όπως διαπιστώνεται δεν επενδύονται σύμφωνα με τους σκοπούς 

του νόμου, δηλαδή για την αμυντική θωράκιση, το όλο θέμα θα πρέπει να συζητηθεί 
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αρμοδίως και να ξεκαθαρίσει πέραν πάσης αμφιβολίας κατά πόσο ο χειρισμός που γίνεται 

από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ορθός. 

 

 50



 

2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κεφ. 12) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για 

το 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €348.592.403 έναντι €276.576.389 για το 

2008 (εγκεκριμένες) και €249.032.525 για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €262.065.237 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €198.179.146 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €171.434.571 (πραγματικές) για το 

2007.   Για το 2008 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €63.886.091. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €86.527.166 έναντι €78.397.243  

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €77.597.954 (πραγματικές) για το 2007.   

Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

 Το όραμα του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι ο 

εκσυγχρονισμός, η αναδόμηση και η διεύρυνση των πρωτογενών τομέων της οικονομίας με 

γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού κόσμου.   

 Βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για την 

τριετία 2009-2011 είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενή τομέα και η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής με στόχο την αύξηση του αγροτικού 

εισοδήματος, η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων για απεξάρτηση από τις καιρικές 

συνθήκες αναφορικά με την παροχή πόσιμου νερού και την εξοικονόμηση νερού, η αειφόρος 

διαχείριση των θαλάσσιων πόρων με ταυτόχρονη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, η 

προστασία της υγείας των ζώων και η καταπολέμηση των ζωικών ασθενειών, καθώς και η 

προστασία της δημόσιας υγείας, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία και αειφορική 

διαχείριση των κρατικών δασών, η προαγωγή της γεωργικής έρευνας, η προώθηση του 

αναδασμού και άλλα. 

 Παρατηρήσεις: 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

παρουσιάζουν για το 2009 αύξηση κατά €8.129.923. 

Από τα κατατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ο τακτικός προϋπολογισμός του ιδίου υπουργείου 
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παρουσιάζει σημαντική αύξηση κατά 32,4%, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αντιστοιχεί στον 

προϋπολογισμό για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οφείλεται στα έκτακτα μέτρα για 

αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος (αγορά νερού από αφαλατώσεις, έργα υποδομής 

κ.λπ.).  Όσον αφορά ειδικότερα τον προϋπολογισμό για τη Διοίκηση, παρατηρείται μείωση κατά 

5,9% η οποία οφείλεται στη μείωση των υποχρεώσεων για καταβολή τοκοχρεολυτικών δόσεων 

δανείων ημικρατικών οργανισμών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του εν λόγω υπουργείου.  

Περαιτέρω, ο αναπτυξιακός προϋπολογισμός για όλα τα τμήματα και υπηρεσίες του υπό 

συζήτηση υπουργείου είναι αυξημένος κατά 10,4% σε σύγκριση μ’ εκείνο του 2008, με τη 

μεγαλύτερη αύξηση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (75,5%) που οφείλεται στα μέτρα για 

αντιμετώπιση της τρομώδους νόσου των αιγοπροβάτων.  Αύξηση παρουσιάζεται επίσης για το 

Τμήμα Γεωργίας (20,8%), η οποία οφείλεται στο κονδύλι για την απομάκρυνση οχληρών 

κτηνοτροφικών υποστατικών και στην αγορά σπόρων.  Τέλος, για αρκετά τμήματα 

παρουσιάζονται μειώσεις που οφείλονται είτε στη συμπλήρωση διαφόρων έργων είτε στο ότι 

διάφορα κονδύλια που αφορούσαν αγορές στον προϋπολογισμό του 2008 έχουν 

πραγματοποιηθεί.   

Αναφορικά με το ποσοστό υλοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του 2008 αναφέρεται 

ότι μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2008 ήταν στο 68%, ποσοστό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί 

μέχρι τέλους του χρόνου αφού αρκετές πληρωμές ολοκληρώνονται κατά την περίοδο αυτή.   

Σημειώνεται ότι κατατέθηκαν επίσης αναλυτικά στοιχεία κατά τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αναφορικά με το ποσοστό υλοποίησης (πραγματικές 

δαπάνες) για το 2008 τόσο των τακτικών όσο και των αναπτυξιακών δαπανών.  Τέλος, 

κατατέθηκαν στοιχεία αναφορικά με το ποσοστό υλοποίησης των προϋπολογισμών του ιδίου 

υπουργείου κατά τμήμα για τα έτη 2006-2008. 

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) (€9.026.075) για σκοπούς, 

μεταξύ άλλων, κάλυψης τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείου που συνήψε ο ΟΓΑ για την 

παραχώρηση κατά χάριν οικονομικής βοήθειας στους πατατοπαραγωγούς και στους 
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ανομβριόπληκτους σιτηροπαραγωγούς (€12,8 εκατομ.) κ.ά. 

• Χορηγίες και χρηματοδοτήσεις για εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

(€1.417.000) για σκοπούς επέκτασης του προγράμματος Green Dot κ.ά. 

• Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα (€200.000) για κάλυψη δαπανών για τη διεξαγωγή διεθνούς 

προβολής της περιοχής του Ακάμα.   

• Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και χώρων ταφής 

αμιαντούχων υλικών (€1 εκατομ.). 

• Δημιουργία μουσείου κυπριακής υπαίθρου (€70.000). 

• Προστασία και διαχείριση των αλυκών Λάρνακας (€300.000). 

• Ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για περιοχές του δικτύου “Φύση 2000” στα πλαίσια του 

“Transition Facility” (€450.000). 

• Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης αγροτών (€100.000). 

• Τεχνική υποστήριξη και ετοιμασία ομαδικών ιδιωτικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 

τοπικού χαρακτήρα (€1.460.000) για σκοπούς απόκτησης δεξιοτήτων από εταιρικά 

σχήματα δημόσιου/ιδιωτικού φορέα για την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013. 

 Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, την πολιτική του εν λόγω υπουργείου οριοθετούν η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας και τα 

δημοσιονομικά πλαίσια που καθορίστηκαν από την κυβέρνηση.   

 Στην παρούσα φάση, στην επίτευξη των στόχων του υπουργείου στοχεύει το πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, το οποίο έχει διαδεχθεί το ίδιο πρόγραμμα για την περίιδο 

2004-2006.  Μέσω του προγράμματος αυτού αναμένεται να διατεθούν €325 εκατομ. με 

κοινοτική συγχρηματοδότηση 50%.  Επιπλέον, για την ίδια περίοδο θα διατεθούν €55,3 εκατομ. 

ως κρατική ενίσχυση για τα επείγοντα προβλήματα που δημιουργούν απρόβλεπτοι παράγοντες 

και οι αντίξοες καιρικές συνθήκες.  Ο ίδιος υπουργός έκαμε επίσης αναφορά στην 

παραχώρηση κρατικής ενίσχυσης ύψους €67,5 εκατομ. για αντιμετώπιση των συνεπειών της 
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ανομβρίας, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  (Το προβλεπόμενο ποσό ύψους 

€67,5 εκατομ. εγκρίθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2008.) 

 Όσον αφορά άλλους επιμέρους τομείς αρμοδιότητας του ιδίου υπουργείου, ο ίδιος υπουργός 

έκανε αναφορά στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013, το 

οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχιση της 

κατασκευής αντιπυρικών έργων και στην αύξηση της δασοπυροσβεστικής ικανότητας η οποία 

θα επιδιωχθεί μέσω της προμήθειας ενός νέου πυροσβεστικού αεροπλάνου που μέχρι της 

στιγμής δεν έγινε κατορθωτή λόγω απόρριψης των προσφορών και μέσω της εγκατάστασης 

αυτόματου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος του Ακάμα.  Στον τομέα της 

προστασίας του περιβάλλοντος ακολουθείται η αειφορική προσέγγιση στη διαχείριση των 

πόρων και προωθείται μέσω της διεύρυνσης του δικτύου “Φύση 2000”, η προστασία των 

αλυκών και η υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου για τον Ακάμα. 

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή επισήμανε τα 

σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την τελευταία περίοδο όπως είναι η ανομβρία, 

η έλλειψη πόσιμου νερού, η ανάγκη οικονομικής στήριξης των αγροτών λόγω των συνεπειών 

της ανομβρίας, όπως και το γεγονός ότι υπήρξε αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με μία 

σειρά αποφάσεων οι οποίες έχουν υλοποιηθεί όπως είναι η μεταφορά νερού από την Ελλάδα, 

η οικονομική αρωγή προς τις διάφορες τάξεις γεωργοκτηνοτρόφων κ.ά.   

 Περαιτέρω τονίστηκε όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια ότι μετά την ένταξη της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δυνατότητα χάραξης αυτόνομης εθνικής πολιτικής είναι πολύ 

περιορισμένη, ότι η γεωργία και η κτηνοτροφία αντιμετωπίζουν στην Κύπρο διαχρονικά 

προβλήματα πολλά από τα οποία έχουν οξυνθεί λόγω της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

της συνεπακόλουθης ελευθεροποίησης του εμπορίου, του εντεινόμενου ανταγωνισμού αλλά και 

της έλλειψης, όπως διεφάνη, επαρκούς προετοιμασίας για αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών.  Συνεπώς, όπως τονίστηκε από μέλη της επιτροπής, σημαντική είναι η ανάγκη 

δημιουργίας βιώσιμων αγροτικών και κτηνοτροφικών κλάδων, οι οποίοι να είναι ανθεκτικοί στις 

νέες συνθήκες.   

 Πέραν των πιο πάνω, μέλη της επιτροπής επισήμαναν μεταξύ άλλων την ανάγκη περαιτέρω 
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στήριξης του γεωργοκτηνοτροφικού κλάδου, την προώθηση υλοποίησης του στρατηγικού 

στόχου για Ενιαίο Φορέα Υδάτων, της ανάγκης διεκδίκησης περαιτέρω κοινοτικών κονδυλίων 

και συγχρηματοδότησης διαφόρων προγραμμάτων για στήριξη του τομέα, αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης ειδικών προβλημάτων όπως είναι το θέμα της τρομώδους νόσου και της 

στήριξης των εγκλωβισμένων λόγω των συνεπειών από την ανομβρία.   

 Συναφώς με τα πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι καταβάλλονται 

προσπάθειες σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που θα προκληθούν 

από τη θανάτωση ζώων λόγω της τρομώδους νόσου και ότι συναφώς τα ζώα που θα 

θανατωθούν θα αντικατασταθούν από άλλα ανθεκτικά στη νόσο, ότι βρίσκεται υπό εξέλιξη 

μελέτη για αποτελεσματική στήριξη των εγκλωβισμένων αγροτών και ότι για την επίλυση του 

υδατικού προβλήματος προωθείται η δημιουργία κινητών μονάδων αφαλάτωσης· η όποια 

καθυστέρηση παρατηρείται οφείλεται σε διαδικασίες ενστάσεων στις προσφορές και της 

αναθεώρησης της όλης διαδικασίας από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, εν πάση όμως 

περιπτώσει η πρώτη μονάδα αφαλάτωσης αναμένεται να λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2009.   

 Ο ίδιος υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι η μονάδα που λειτούργησε στη Μονή 

αναμένεται να δώσει 20.000 κυβικά την ημέρα και ότι στις πιο πάνω ποσότητες θα προστεθεί 

και ποσότητα 10.000 κυβικών του ποταμού Γαρύλλη ενώ προχωρεί η αναβάθμιση των 

μονάδων αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας.  Τέλος ανέφερε ότι βρίσκεται σε προχωρημένο 

στάδιο η υλοποίηση του Ενιαίου Φορέα Υδάτων και ότι σύντομα θα μπορεί να εξαγγελθεί ο 

τρόπος υλοποίησής του.  Τέλος δήλωσε ότι δόθηκαν οδηγίες για μελέτη του 

επαναπροσδιορισμού της αγροτικής ανάπτυξης υπό το φως των κλιματολογικών αλλαγών που 

αναμένεται να εντείνουν τα προβλήματα των διαφόρων κλάδων, με στόχο να κατευθυνθεί η 

αγροτική πολιτική προς σωστή κατεύθυνση υπό το φως της νέας πραγματικότητας ώστε τα 

προβλήματα να μην αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της κρατικής ενίσχυσης, αλλά με πιο 

ουσιαστικούς τρόπους.  Τέλος ανέφερε ότι η απορρόφηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι πλήρης (σχεδόν 100%).  
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3. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κεφ. 13) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 2009 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €318.538.853 έναντι €304.309.887 για το 2008 

(εγκεκριμένες) και €251.178.222  για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €282.829.543 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €267.957.261 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €243.486.678 (πραγματικές) για το 

2007.  Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €14.872.282. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €35.709.310 έναντι €36.352.626 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €7.691.544 (πραγματικές) για το 2007.   

Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

 Όραμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι η προστασία και ο σεβασμός 

των δικαιωμάτων του πολίτη, των δημοκρατικών αρχών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.   

Βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι:  

• Εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων και διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με 

στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών. 

• Παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων μικρής 

διάρκειας με θέμα την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. 

• Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα (2007-2013) που καλύπτει 

μέτρα για την οικονομική ενδυνάμωση και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής των γυναικών. 

• Εμπλοκή και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον τομέα της Ισότητας. 

• Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους 

κρατούμενους. 

• Αναβάθμιση παροχής υπηρεσιών στους κρατούμενους και ανακαίνιση των χώρων 

κράτησης και υγιεινής. 

• Ανέγερση πολυδύναμου ιατρικού κέντρου με δύο μονάδες λειτουργίας για τους 

 56



 

ψυχασθενείς και των εξαρτημένων ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες. 

• Αναβάθμιση της ασφάλειας των χώρων με την εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρονικών 

συστημάτων ασφαλείας. 

• Εφαρμογή προγραμμάτων για την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία και αγορά 

εργασιών των αποφυλακισμένων. 

• Αναβάθμιση της ασφάλειας της Δημοκρατίας και των πολιτών της. 

• Ανάπτυξη συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς φορείς για την πρόληψη και 

καταστολή του εγκλήματος και της παραβατικότητας. 

• Αναβάθμιση της προσφοράς υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία και τον πολίτη. 

• Καταστολή της νεανικής παραβατικότητας. 

• Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. 

• Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων. 

• Καταπολέμηση της εμπορίας εξαρτησιογόνων ουσιών. 

• Εκσυγχρονισμός του στόλου και εξοπλισμού για παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλεια 

και ταχεία εκτέλεση της αποστολής της, που είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής, η 

πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. 

• Εμπλουτισμός των γνώσεων, ικανοτήτων και επιχειρησιακής κατάρτισης των 

πυροσβεστών. 

• Πρόληψη και διαφώτιση του κοινού με εκστρατείες, διαλέξεις και διανομή διαφωτιστικού 

υλικού. 

 Παρατηρήσεις:  

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  παρουσιάζουν 

για το 2009 μείωση  κατά €643.316. 

Από τα κατατεθέντα στοιχεία σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης δαπανών του τρέχοντος έτους 

για τα κύρια τμήματα του ιδίου υπουργείου, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

% 
2006 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

% 
2007 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 23/10/2008 
% 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΧΡΙ 31/12/2008 
% 

Υ.Δ.Δ.Τ. 54% 69% 11% 22% 

ΦΥΛΑΚΕΣ 39% 62% 40% 61% 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 47% 44% 15% 42% 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 41% 73% 13% 61% 

ΣΥΝΟΛΟ 45% 53% 17% 44% 

 Σημειώνεται ότι πέραν των πιο πάνω, έχουν επίσης κατατεθεί αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με 

το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού αναπτύξεως του ιδίου υπουργείου κατά κονδύλι 

για την ίδια χρονική περίοδο, όπως και κατά τμήμα (Φυλακές, Αστυνομία, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία).  Έχει επίσης κατατεθεί πίνακας προγραμματισμού υλοποίησης έργων για το 2008 

όπου αναφέρονται επίσης χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα ίδια τμήματα.   

 Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ίδιου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Ανέγερση κτιρίων κυβερνητικών γραφείων (€1 εκατομ.) για κάλυψη δαπανών που 

αφορούν μελέτες και σχέδια καθώς και για την έναρξη της ανέγερσης του κτιρίου του 

Κρατικού Αρχείου. 

• Ανέγερση κτιρίων Φυλακών (€4.132.000) για κάλυψη δαπανών για μελέτες και έναρξη 

εργασιών για τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, έργα: 

- Νέα πτέρυγα υψίστης ασφάλειας. 

- Επέκταση χώρου φυλακών. 

• Ανέγερση κτιρίων Αστυνομίας (€16.635.000). 

• Βελτιώσεις κτιρίων Αστυνομίας (€3.342.600). 

• Ανέγερση κτιρίων Πυροσβεστικής (€850.000). 

• Βελτιώσεις κτιρίων Πυροσβεστικής (€1.100.000). 

 Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ιδίου υπουργείου παρουσιάζει 
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αύξηση συνολικών δαπανών κατά 4,68%, με τις τακτικές δαπάνες να σημειώνουν μείωση κατά 

3,59% και τις αναπτυξιακές δαπάνες επίσης μείωση κατά 1,76%.  Η μείωση στις αναπτυξιακές 

δαπάνες οφείλεται, όπως έχει κατατεθεί, στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2008 

περιλαμβάνεται πρόνοια €3,42 εκατομ. για το σύστημα φωτοεπισήμανσης, έργο το οποίο έχει 

ακυρωθεί λόγω προβλημάτων με τον επιτυχόντα προσφοροδότη.  Ως εκ τούτου, όπως 

αναφέρεται, η ορθή βάση για σκοπούς σύγκρισης διαφοροποιείται με αποτέλεσμα οι 

αναπτυξιακές δαπάνες να παρουσιάζουν στην ουσία αύξηση κατά 8,44%.   

 Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η αύξηση των αναπτυξιακών δαπανών προορίζεται για 

ενίσχυση του κτιριολογικού προγράμματος της Αστυνομίας, των Φυλακών και της 

Πυροσβεστικής και ειδικότερα των ακολούθων: 

• Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. 

• Χώρου κράτησης λαθρομεταναστών στη Μεννόγια της επαρχίας Λάρνακας, 

χωρητικότητας 300 ατόμων και οπλαποθήκες στο χώρο του Αρχηγείου Αστυνομίας. 

• Δημιουργίας Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου στις Φυλακές. 

• Ανακαίνισης και αναπαλαίωσης υφιστάμενων πτερύγων των Φυλακών 

περιλαμβανομένης της Πτέρυγας 9 που προορίζεται για στέγαση των νεαρών 

κρατουμένων. 

 Αναλύοντας το χαμηλό βαθμό υλοποίησης του αναπτυξιακού έργου του ιδίου υπουργείου, ο 

αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι δεν είναι ο αναμενόμενος, έδωσε όμως επεξηγήσεις στην 

επιτροπή ότι ενώ το υπουργείο έχει την πολιτική βούληση για την προώθηση της υλοποίησης 

των προγραμματισμένων έργων, προκύπτουν στο μεταξύ διάφορα προβλήματα όπως είναι 

αντιδράσεις των τοπικών αρχών, οι διαδικασίες προκήρυξης και κατακύρωσης προσφορών 

του δημοσίου, η άσκηση ιεραρχικών προσφυγών, συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων τμημάτων 

και Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και η έλλειψη προσωπικού στα διάφορα 

εμπλεκόμενα τμήματα.  Συναφώς, δεσμεύτηκε να προωθήσει αποτελεσματικά την επίλυση 

όλων των πιο πάνω προβλημάτων και να συμβάλει στην απάμβλυνσή τους.   

 Όπως προκύπτει επίσης από τα κατατεθέντα στοιχεία, δεν έχει επίσης υλοποιηθεί η πρόνοια 
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ύψους €1,7 εκατομ. στον προϋπολογισμό του 2008 για την ανέγερση κτιρίου του Κρατικού 

Αρχείου, η οποία δεν κατέστη δυνατή, όπως αναφέρεται, για πρακτικούς λόγους -προωθείται 

όμως μέσα στο 2009 με σχετική πρόνοια (€1 εκατομ.).   

 Πέραν των πιο πάνω, κατατέθηκαν αναλυτικά τα προγράμματα του ιδίου υπουργείου για το 

Τμήμα Φυλακών. 

 Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς αρμοδιοτήτων του ιδίου υπουργείου, ο αρμόδιος υπουργός 

ενημέρωσε την επιτροπή για σχέδια και δράσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη, ως ακολούθως: 

• Η διαδικασία αυτονόμησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο.   

• Η υλοποίηση του θεσμού της έκτισης του τελευταίου μέρους της ποινής φυλάκισης κατ’ 

οίκον κάτω από ηλεκτρονική παρακολούθηση.   

• Η σύσταση Συμβουλίου Αποφυλάκισης επ’ αδεία, το οποίο θα εξετάζει και θα αποφασίζει 

με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις αιτήματα κρατουμένων για αποφυλάκιση επ’ αδεία με 

σκοπό τη συνέχιση της έκτισης της ποινής τους εκτός των Φυλακών υπό όρους. 

• Η προώθηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

εγκληματικότητας για τη χρονική περίοδο 2006-2010. 

• Η προώθηση του εθνικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 

2007-2013 (€180.000).  Μέσα στα ίδια πλαίσια προωθείται η ενίσχυση των γυναικείων 

οργανώσεων για προώθηση και υλοποίηση δικών τους προγραμμάτων.  Για το 2009 

προτεραιότητα θα δίδεται στις επιχορηγήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων και για το 

λόγο αυτό κονδύλι ύψους €622.000 θα διατεθεί για επιχορηγήσεις, ετήσιες ή κατόπιν 

αίτησης.   

• Η ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών στα πλαίσια της γενικότερης μηχανογράφησης και 

πλήρους εφαρμογής της Αυτοματοποίησης Γραφείου στο Κρατικό Αρχείο και η 

συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων στα οποία θα φυλάσσονται τα ηλεκτρονικά αρχεία 

των διαφόρων υπηρεσιών που θα επιλέγονται για μεταφορά στο Κρατικό Αρχείο καθώς 

και οι ιστορικές συλλογές του Κρατικού Αρχείου που θα σαρώνονται στο εργαστήριο 
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ψηφιοποίησης ( €118.313). 

• Η εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού της Αστυνομίας 

τόσο εσωτερικά όσο και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία και με 

άλλους διεθνείς οργανισμούς.  

• Η προώθηση διαδικασιών για υλοποίηση του κεκτημένου Schengen. 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ιδιαίτερο αντικείμενο συζήτησης 

αποτέλεσε ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος του υπουργείου, 

παρατήρηση η οποία επαναλαμβάνεται από την επιτροπή κατά την τελευταία πενταετία.  

Παρατηρείται συναφώς ότι τα νέα έργα που προτείνονται με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό 

και που αφορούν ειδικότερα το κτιριολογικό πρόγραμμα των Φυλακών, της Αστυνομίας και της 

Πυροσβεστικής στην ουσία δεν αποτελούν νέα έργα, αλλά εξαγγελίες πολλών ετών.  Εν πάση 

περιπτώσει, η επιτροπή σημειώνει τη δέσμευση του αρμόδιου υπουργού για αποτελεσματική 

προώθησή τους εντός του 2009.   

Στα πλαίσια της όλης συζήτησης μέλη της επιτροπής επισήμαναν επίσης την ανάγκη 

αποτελεσματικής προώθησης της μηχανογράφησης των δικαστηρίων και της εισαγωγής του 

συστήματος στενοτύπησης πρακτικών, της στελέχωσής τους με μόνιμους υπαλλήλους και της 

υλοποίησης του κτιρίου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας και του εκσυγχρονισμού της 

νομοθεσίας (Ποινικός Κώδικας, Οικογενειακό Δίκαιο).  Επισημάνθηκε επίσης ότι ο τεθείς 

στόχος για μείωση των οδικών δυστυχημάτων μέχρι το 2010 στο 50% σε σχέση με το 2001 

είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ενώ τονίστηκε ότι το σχετικό κονδύλι για διαφώτιση στον 

προϋπολογισμό του 2009 παρουσιάζεται μειωμένο.   
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4. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κεφ. 14) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 2009 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €67.593.427 έναντι €70.214.611 για το 2008 

(εγκεκριμένες) και €48.825.822 για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €23.859.677 (προϋπολογισθείσες) έναντι 

€20.090.641 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €17.346.014 (πραγματικές) για το 2007.  Για 

το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €3.769.036. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €43.733.750 έναντι €50.123.970 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €31.479.808 (πραγματικές) για το 2007.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι η αναδιάρθρωση της 

οικονομίας σε οικονομία της γνώσης, ώστε η Κύπρος να μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο 

έρευνας και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε κέντρο προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, η 

ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού και η διασφάλιση επάρκειας και ποιότητας ενέργειας.    

Βασικές επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 είναι η δημιουργία επιστημονικού τεχνολογικού 

πάρκου, η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου (ΔΙΚ) για το 

περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε σύνδεση με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard 

University, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με την υλοποίηση του Στρατηγικού 

Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης 2003-2010, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε ότι 

αφορά τη διατήρηση, συντήρηση, αναβίωση, ανάπτυξη της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης και 

την ενθάρρυνση της σύγχρονης χειροτεχνίας στην Κύπρο, η εξασφάλιση αειφόρου, ασφαλούς 

ενεργειακού εφοδιασμού σε οικονομικά ανεκτή τιμή, η εύρυθμη λειτουργία της 

απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας, η ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας 

μέσω της καταγραφής του ενεργειακού δυναμικού και της ορθολογικής αξιοποίησης των 

ενεργειακών πρώτων υλών, η προώθηση της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας μέσω του 

θεσμού των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων και η προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και 

ανάπτυξης, η προώθηση των εξαγωγών γεωργικών βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

η προβολή της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, η ετοιμασία προγράμματος “e 
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filing, e search online system for the public”, στον κλάδο εταιρειών για την εξυπηρέτηση του 

κοινού/επενδυτή. 

Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

παρουσιάζουν μείωση για το 2009 κατά €6.390.220.   

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων,  τα ακόλουθα: 

• Ανάπτυξη τεχνολογικών πάρκων και ινστιτούτων (€2.406.910) για σκοπούς κάλυψης της 

ετήσιας χορηγίας προς το ΔΙΚ (Harvard), για τη δημιουργία του Ερευνητικού Ινστιτούτου 

Κύπρου (€1.650.000) καθώς και τη δαπάνη για την προσωρινή μεταστέγασή του σε άλλα 

κτίρια (€756.910). 

• Ανάπτυξη μαρίνων- Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών (€359.000), 

ειδικότερα, μεταξύ άλλων, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου/επόπτη έργου και 

υπεύθυνου συντονιστή για εποπτεία, ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών, υποστήριξη 

κατά την ετοιμασία συμβολαίων και συντονισμό την προώθησης και υλοποίησης των 

εργασιών για την κατασκευή μαρίνων στη Λεμεσό, Πάφο, Αγία Νάπα, Παραλίμνι.   

• Σχέδιο για ενεργειακό προγραμματισμό, εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (ΑΠΕ) (€171.600) για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ετοιμασίας μελετών για 

βελτίωση της απόδοσης του ενεργειακού τομέα της χώρας και προώθησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (€135.000). 

• Σχέδιο τεχνολογικής αναβάθμισης και ανάπτυξης της βιομηχανίας (€1 εκατομ.). 

• Νέα Βιομηχανική Πολιτική (€1.914.000). 

• Προώθηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (€1.700.000). 

• Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (€400.000). 

• Αναβάθμιση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και προώθηση παρεμφερών 

τουριστικών έργων (€68.000) για σκοπούς επιδότησης, μεταξύ άλλων, επιτοκίου δανείων 
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που έχουν συνάψει οι ξενοδόχοι για ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις υφιστάμενων 

ξενοδοχειακών/τουριστικών μονάδων για προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς και 

επιχορήγηση μελετών για επενδύσεις σε παρεμφερή τουριστικά έργα.   

• Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας (€680.000). 

• Ίδρυση βιομηχανικών περιοχών (€1.700.000). 

• Δημιουργία βιομηχανικών ζωνών (€2 εκατομ.). 

Άλλα σχέδια/έργα που συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους ως ακολούθως: 

• Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (€1 εκατομ.). 

• Ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας (€1.500.000). 

• Πρόγραμμα για το μεταποιητικό τομέα σε περιοχές της υπαίθρου (€1 εκατομ.). 

• Σχέδιο ανταγωνιστικότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (€3 εκατομ.). 

Όσον αφορά το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού του 

2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2008 

κυμαινόταν στο 28,33% αναμένεται δε μέχρι το τέλος του έτους στο 54%.   

Καταθέτοντας τα στοιχεία αυτά, ο αρμόδιος υπουργός κατέθεσε επίσης ταυτόχρονα το 

δικαιολογητικό του χαμηλού ποσοστού υλοποίησης των εν λόγω αναπτυξιακών δαπανών, 

αναφέροντας τα ακόλουθα: 

• Επειδή κρίθηκε αναγκαία η ετοιμασία νέας πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο και η 

λήψη νέων πολιτικών αποφάσεων λόγω τροποποίησης της νομοθεσίας για τη ρύθμιση 

της αγοράς φυσικού αερίου, δε θα χρησιμοποιηθεί το κονδύλι ύψους €4.900.000 που 

αφορούσε το Ενεργειακό Κέντρο και το κονδύλι ύψους €1.708.600, το οποίο 

προοριζόταν για προκατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή ανέγερσης του Ενεργειακού 

Κέντρου (13,3% των συνολικών αναπτυξιακών δαπανών του 2008). 

• Αναμένεται να παραμείνει αδαπάνητο ποσό ύψους €5.522.000 για την ανάπτυξη 

τεχνολογικών πάρκων λόγω μη έναρξης της ανέγερσης των εγκαταστάσεων του ΔΙΚ 

(λόγω διαφωνίας του ΔΙΚ στη νέα χωροθέτησή του, που προτάθηκε από τους 
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συμβούλους του έργου) (€4.300.000 περίπου η πρώτη φάση) και λόγω της διαφοράς της 

προϋπολογισθείσας ισοτιμίας με το δολάριο (40% περίπου διαφορά που σημαίνει 

€1.300.000 περίπου). 

• Από τη συνολική πρόνοια ύψους €5.980.105 για τη Νέα Βιομηχανική Πολιτική, ποσό 

ύψους €3.000.000 αναμένεται να παραμείνει αδαπάνητο: (6% της συνολικής πρόνοιας 

για αναπτυξιακές δαπάνες): 

• Για τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, λόγω της καθυστέρησης υποβολής 

δικαιολογητικών από τις υπό εκκόλαψη εταιρείες και τη μεταφορά του θεσμού των 

προγραμμάτων των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων στο Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας, και 

• Για τα σχέδια χορηγιών, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των δικαιολογητικών 

από τους αιτητές ή και στη μη πραγματοποίηση των επενδύσεων. 

• Από τη συνολική πρόνοια €1.708.601 για προώθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου αναμένεται να δαπανηθεί ποσό ύψους €50.000 μόνο, επειδή υποβλήθηκε 

προσφυγή στη διαδικασία προσφορών που ακολουθήθηκε και ο διευθυντής έργου 

προσελήφθηκε μόλις το Μάιο του 2008.  Επομένως το μεγαλύτερο ποσοστό υλοποίησης 

του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα επόμενα δύο χρόνια (2009 και 2010).  (Το 

αδαπάνητο ποσό ύψους €1.658.600, αποτελεί το 3,3% της συνολικής πρόνοιας για 

αναπτυξιακές δαπάνες). 

• Ορισμένα σχέδια χορηγιών παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορροφητικότητας, γεγονός 

που οφείλεται στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έγκριση τόσο των σχεδίων 

όσο και των διαδικασιών διαχείρισης και εφαρμογής τους.  Τα σχέδια αυτά 

συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013 και γι’ αυτό απαιτείται η πλήρης 

συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα σχέδια αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Το σχέδιο για ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (πρόνοια 
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€1.708.601, αναμενόμενη δαπάνη €200.000). 

• Το σχέδιο για νεανική επιχειρηματικότητα (πρόνοια €341.720, αναμενόμενη 

δαπάνη €1.445) και 

• Το σχέδιο για γυναικεία επιχειρηματικότητα (πρόνοια €341.720, αναμενόμενη 

δαπάνη €1.445). 

  Επομένως, για τα τρία πιο πάνω σχέδια, η συνολική πρόνοια €2.189.151, που αποτελεί 

το 4,4% της συνολικής πρόνοιας για αναπτυξιακές δαπάνες, θα παραμείνει αδαπάνητη. 

• Όσον αφορά το σχέδιο για παραγωγή γεωργικών προϊόντων από την πρόνοια 

€2.571.394, ποσό ύψους €1.071.394, που αποτελεί το 3,7% της συνολικής πρόνοιας για 

αναπτυξιακές δαπάνες, αναμένεται επίσης να παραμείνει αδαπάνητο.   

Η μη υλοποίηση ολόκληρης της πρόνοιας οφείλεται στις αλλαγές που έχουν επέλθει στα 

σχέδια του υπουργείου, με μείωση των ποσοστών ενίσχυσης (για συμμετοχή σε 

εκθέσεις) και των επιλέξιμων δαπανών (διαφήμιση με εθνικούς πόρους επιτρέπεται μόνο 

σε τρίτες χώρες).  Πρόσθετα οφείλεται και σε μειωμένες πληρωμές που έχουν 

διενεργηθεί στα πλαίσια των δύο συγχρηματοδοτούμενων μέτρων προώθησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.  Αρκετές από τις ενέργειες που υλοποιούνται το 

τελευταίο τρίμηνο του 2008 αναμένεται να πληρωθούν αρχές του 2009. 

Τα πιο πάνω συμποσούνται σε 41,7% της συνολικής πρόνοιας για αναπτυξιακές 

δαπάνες. 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, πέραν των θεμάτων που 

ανέπτυξε ο αρμόδιος υπουργός και για τα οποία έχουν περιληφθεί σχετικές πρόνοιες στον 

προϋπολογισμό του 2009, την επιτροπή απασχόλησαν συναφή θέματα αρμοδιότητας του 

υπουργείου όπως είναι το θέμα της ακρίβειας και συνεπακόλουθα της ανάγκης διασφάλισης 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, θέματα που αφορούν τον τουριστικό τομέα και των 

προβλημάτων που ενδεχόμενα αυτός να αντιμετωπίσει υπό το φως της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, το θέμα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας και τέλος τα 

θέματα ενέργειας.   
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Καταθέτοντας τις προγραμματισμένες ενέργειες της κυβέρνησης επί των πιο πάνω ζητημάτων, 

ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε τα ακόλουθα: 

• Για τον τουριστικό τομέα, για τον οποίο εντοπίζονται προβλήματα υπό το φως της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, έχει συσταθεί ειδική ομάδα στο υπουργείο και 

προγραμματίστηκαν ενέργειες με στόχο τη στήριξή του με έκτακτα σχέδια δράσης λόγω 

της διαχρονικής συνδρομής του στην οικονομία. 

• Για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο επίσης είναι παραδεκτό ότι υπάρχει, έχουν συσταθεί 

ειδικά παρατηρητήρια τιμών και καταβάλλονται προσπάθειες εξισορρόπησης της όλης 

κατάστασης.   

• Για το θέμα του ενεργειακού προβλήματος, η κυβέρνηση βρίσκεται σε τελικό στάδιο 

επεξεργασίας σχεδίου που αφορά τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά 

συστήματα με στόχο την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, η 

οποία θα καθοριστεί σύντομα και βάσει του υπό εκπόνηση σχεδίου.  Συναφώς, όσον 

αφορά την έλευση του φυσικού αερίου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτριώσεων 

και η διαδικασία προσφορών για πρόσληψη διευθυντή του έργου.  Ταυτόχρονα, έγινε 

επίσκεψη στην Αίγυπτο, χώρα η οποία δεσμεύτηκε να προμηθεύσει τη Δημοκρατία με 

φυσικό υγροποιημένο αέριο στις αρχές του 2013.  Προγραμματίζεται επίσης επίσκεψη 

στην Αλγερία και Ρωσία για τον ίδιο σκοπό.  Δίδεται τέλος μεγάλη σημασία στην 

προώθηση υλοποίησης του Ενεργειακού Κέντρου, παρά τις πρακτικές δυσκολίες, η 

λειτουργία του οποίου θα αποφέρει μεγάλα οφέλη στην οικονομία. 

• Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, έχει παρουσιασθεί βελτίωση, με την Κύπρο να έχει 

διεθνώς καταταχθεί στην 40ή θέση δηλαδή σε βελτιωμένη από άλλες χρονιές, θέση.   

Όσον αφορά άλλα θέματα αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου, η επιτροπή ενημερώθηκε 

επίσης ότι στα σχέδια που αφορούν τη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα εντοπίστηκαν 

κάποιες αδυναμίες στο στάδιο που αυτά χρηματοδοτούνταν καθαρά από εθνικούς πόρους και 

κάλυπταν συγκεκριμένες δραστηριότητες.  Δεδομένου του γεγονότος ότι τα προγράμματα αυτά 

έχουν πλέον ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κονδύλια, ακολουθούνται πλέον πιστά οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.  Παρά το γεγονός 

 67



 

όμως ότι έχουν απλοποιηθεί οι διαδικασίες, εντούτοις οι διαδικασίες χρηματοδότησης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύπλοκες.  Αναμένεται συναφώς ότι μέχρι το 2013 θα διατεθούν 

συνολικά €11 εκατομ. για τα σχέδια γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας.   

Όσον αφορά το θέμα της προώθησης της υλοποίησης μαρίνων, η επιτροπή ενημερώθηκε ότι 

προωθείται η υλοποίηση της μαρίνας στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου υπό την επίβλεψη 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων ώστε τα έργα να προχωρήσουν πιο σύντομα χωρίς την 

ανάγκη πρόσληψης νέου προσωπικού.   

Η επιτροπή υπό το φως των πιο πάνω, κρίνει ότι σε άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να τεθεί η 

από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού η υλοποίηση του Ενεργειακού 

Κέντρου, η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα 

με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την επίτευξη 1% ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας 

από το 2008 μέχρι το 2016, με τη συγκεκριμενοποίηση όμως του φορέα ο οποίος θα προβαίνει 

σε αξιολόγηση της επιτευχθείσας ετησίως εξοικονόμησης, την προώθηση του σχεδίου παροχής 

χορηγιών για την ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού 

για σχέδια χορηγιών και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

τομέας όπου έχουν παρατηρηθεί αδυναμίες.  Από το ίδιο υπουργείο αναμένεται επίσης η 

εντατικοποίηση της εξεύρεσης τρόπων ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μελέτης 

ειδικότερα εισηγήσεων που έχουν τεθεί κατά τη συζήτηση στην επιτροπή για αναστολή της 

υποχρέωσης πληρωμής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία (99,9%) όλων των επιχειρήσεων της Κύπρου. 
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5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2009 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €791.710.500 έναντι €682.647.793 για το 2008 

(εγκεκριμένες) και €618.912.864  για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €772.426.758 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €654.660.910 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €598.165.024 (πραγματικές) για το 

2007.   Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €117.765.848. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €19.173.742 έναντι €27.707.731 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €20.531.208  (πραγματικές) για το 2007.  

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η εδραίωση μιας 

κοινωνίας βασισμένης στις αρχές της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης σε συνθήκες 

πλήρους απασχόλησης, ποιότητας στην εργασία, κοινωνικής συνοχής και προστασίας για 

όλους τους πολίτες με προτεραιότητα τους πολίτες που έχουν ανάγκη κοινωνικής αρωγής και 

μέριμνας.   

Βασικές επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 είναι η εξυπηρέτηση των εργαζομένων, του 

εργοδότη και κάθε πολίτη, με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, όπως αρμόζει σε ένα 

σύγχρονο κράτος μέλος της ΕΕ, με ιδιαίτερη προσέγγιση και ευαισθησία στις ευάλωτες ομάδες 

πληθυσμού, η περαιτέρω ενδυνάμωση/βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της 

δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης για στήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 

σε θέσεις εργασίας, η καθίδρυση δομών και μηχανισμών για συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς εταίρους στην προώθηση της απασχόλησης, η 

εξατομικευμένη στήριξη της πρόσβασης ευάλωτων ομάδων, νέων και ατόμων προχωρημένης 

ηλικίας σε θέσεις εργασίας, η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων και η τεκμηρίωση αναγκών 

της αγοράς εργασίας, η προώθηση ίσων ευκαιριών για κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με 

αναπηρία, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η αποτελεσματική διαχείριση των ροών 

ξένου εργατικού δυναμικού με βάση τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, η σταδιακή βελτίωση 

των χαμηλών συντάξεων, η αύξηση των εσόδων του ΤΚΑ και η μείωση της αδήλωτης 
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εργασίας, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των διακινούμενων εργαζομένων, 

η βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινό, εκσυγχρονισμός του 

σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων, ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών 

κοινωνικής ευημερίας, η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, η προώθηση της 

ενεργοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πολιτών και η μείωση της 

συχνότητας των εργατικών ατυχημάτων κατά 15% μέχρι 2010.  

Παρατηρήσεις: 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

παρουσιάζουν για το  2008 μείωση κατά €8.533.989. 

Από τα κατατεθέντα στοιχεία σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης δαπανών του τρέχοντος έτους 

προκύπτει ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 2008, ο μέσος όρος του βαθμού υλοποίησης των 

συνολικών δαπανών του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο 77,2%.  Σημειώνεται ότι δεν έχουν 

κατατεθεί ξεχωριστά στοιχεία αναφορικά με το βαθμό υλοποίησης ειδικά των αναπτυξιακών 

δαπανών του ιδίου υπουργείου και ότι οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν τα στοιχεία 

αυτά στην επιτροπή σε εύθετο χρόνο.   

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών (€150.000) σε σχέση με θέματα που 

αφορούν τη μονάδα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, τον εκσυγχρονισμό 

τομέα επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων, την υλοποίηση της στρατηγικής των 

αλλοδαπών κ.ά. 

• Συμπλήρωση κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων (€26.000.000). 

• Σχέδιο παροχής κοινωνικής αρωγής για βελτίωση των συνθηκών στέγασης (€597.000) 

για σκοπούς παροχής χρηματικής βοήθειας ύψους μέχρι €11.960 σε άτομα που είναι 

λήπτες δημοσίου βοηθήματος ή βρίσκονται αμέσως πάνω από τα όρια των κλιμάκων του 

δημοσίου βοηθήματος για την εκτέλεση κτιριακών εργασιών με στόχο τη βελτίωση των 

συνθηκών στέγασής τους. 
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• Κοινωνική Κάρτα Ηλικιωμένων (€2.900.000). 

• Χρηματικά επιδόματα κατοίκους κατεχομένων περιοχών (€2.055.058).  

• Ενίσχυση οικογενειών για τη φροντίδα ηλικιωμένου ή αναπήρων μελών τους (€250.000). 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης αυτοεργοδότησης ηλικιωμένων (€20.000). 

• Χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισμούς (€8.480.000) για σκοπούς παροχής χορηγιών σε 

εθελοντικούς οργανισμούς που προωθούν προγράμματα κοινής ωφέλειας. 

• Ενίσχυση παιδιών υπό φροντίδα μετά τα 18 τους χρόνια για αποκατάσταση (€120.000). 

• Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για επανένταξη πρώην εξαρτημένων ατόμων 

(€85.430). 

 Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, ο προϋπολογισμός του ιδίου υπουργείου παρουσιάζει 

αύξηση συνολικών δαπανών κατά 16%.   

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν δώσει τη δυνατότητα για προώθηση της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων 

του υπουργείου και την απορρόφηση πόρων από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

για το 2008 ανήλθε στα €11,8 εκατομμύρια.  Για το 2009 μέχρι της στιγμής έχουν υποβληθεί 

στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 18 έργα από τα 35 που θα υποβληθούν για όλη 

την Προγραμματική Περίοδο, ποσού ύψους €10,7 εκατομμύρια.  Σημειώνεται όμως ότι, όπως 

έχει κατατεθεί, τα κονδύλια αυτά  δεν περιλαμβάνονται στον υπό συζήτηση επιμέρους 

προϋπολογισμό, αφού αποφασίστηκε αυτά να περιληφθούν συγκεντρωτικά για όλα τα 

υπουργεία στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και να κατανεμηθούν ανάλογα 

μέσα στο 2009.   

 Η αρμόδια υπουργός κατέθεσε επίσης λεπτομερή στοιχεία για τις δράσεις που προωθούνται 

μέσα στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, 

όπως και για τις πρόνοιες που αφορούν την έρευνα κάτω από το ίδιο υπουργείο.  Τα στοιχεία 

αυτά έχουν ως ακολούθως: 

• Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας (€370.000): 
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- Χορηγία στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην απασχόληση και επαγγελματική 

εκπαίδευση. 

  - Εκσυγχρονισμός/Ανάπτυξη του δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

  - Αναβάθμιση/Εκσυγχρονισμός του λογισμικού και στατιστικού συστήματος της 

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.           

  - Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αναπήρων και παροχή κινήτρων για επαγγελματική 

κατάρτιση και αποκατάσταση αναπήρων. 

- Εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (τυφλούς, κωφούς 

άτομα με σοβαρή κινητική αναπηρία). 

  - Κίνητρα για Εργοδότηση ατόμων με αναπηρίες. 

Στον τομέα της έρευνας, όπως έχει κατατεθεί, το ύψος του συνολικού ποσού ανέρχεται σε 

455.500 και αφορά διάφορα τμήματα του υπουργείου, το Κέντρο Παραγωγικότητας και το 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. 

Όσον αφορά τους επιμέρους τομείς αρμοδιοτήτων του ιδίου υπουργείου, η αρμόδια υπουργός 

ενημέρωσε την επιτροπή για σχέδια και δράσεις που βρίσκονται υπό εξέλιξη, ως ακολούθως: 

• Προωθείται η πολιτική αποκέντρωσης των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, με 

στόχο τη δημιουργία τοπικών γραφείων που να είναι εγγύτερα στον πολίτη και την 

προσφορά εξατομικευμένης καθοδήγησης προς τους εργαζομένους που αναζητούν 

εργασία και τους εργοδότες που ζητούν εργατικό δυναμικό.  Λειτούργησαν δώδεκα 

τοπικά γραφεία, μέχρι δε τέλος του έτους θα λειτουργήσουν ακόμη δύο.   

• Συνεχίζεται η στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με μόνιμο 

εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 

απασχόλησης. 

• Προωθείται κατά το 2009 η ολοκλήρωση της αποκέντρωσης, η ενίσχυση των δομών 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες, η εμπλοκή των αρχών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων στα θέματα απασχόλησης όπως και ο 
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εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τα ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας.  

• Εντατικοποιείται η ενίσχυση των ελέγχων για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 

των κοινοτικών εργαζομένων και των εργαζομένων από τρίτες χώρες, όπως και η 

αξιολόγηση του διατάγματος για την απασχόληση των φοιτητών στα πλαίσια της 

υιοθέτησης της στρατηγικής για την απασχόληση αλλοδαπών, η οποία υιοθετήθηκε κατά 

το 2008.   

• Η ενίσχυση των προσπαθειών πάταξης της αδήλωτης εργασίας, με την ενίσχυση της 

στελέχωσης των αντίστοιχων τμημάτων του υπουργείου, τον καθορισμό ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων από τα τμήματα που είναι εντεταλμένα να επιθεωρούν και την 

εντατικοποίηση του μηχανισμού των ποινικών διώξεων με στόχο την ανάπτυξη ενός 

καινούριου συστήματος συνεργασίας μεταξύ των επιθεωρητών όλων των τμημάτων του 

υπουργείου.   

• Τροποποίηση του νόμου για την ισότητα της μεταχείρισης των δύο φύλων και ενίσχυση 

της ανεξαρτησίας της αντίστοιχης επιτροπής.  Στα πλαίσια αυτά προωθείται η 

τροποποίηση του νόμου για τη γονική άδεια ώστε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά το δικαίωμα 

που ο νόμος αυτός παραχωρεί. 

• Αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις επιτροπές ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας και για το 2009 αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής για την 

ασφάλεια και υγεία η οποία έχει εγκριθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και το 

Υπουργικό Συμβούλιο και προνοεί για μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά 25% για 

την περίοδο 2007-2012.   

• Προστασία των ευάλωτων ομάδων των εργαζομένων ή αυτών που εργάζονται σε νέες 

μορφές εργασίας και μέσα στα ίδια πλαίσια ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τους 

όρους εργοδότησης στα κέντρα αναψυχής. 

• Α ποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος για τον κατώτατο μισθό, το οποίο εντός του 

2008 προνοεί για αύξηση κατά 6,3% του κατώτατου μισθού και την επέκτασή του σε άλλα 

οκτώ επαγγέλματα.   
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• Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εργασιακών σχέσεων προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης του δικαιώματος της οργάνωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής του 

Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων με την προώθηση ανάλογης νομοθεσίας.   

• Αποτελεσματική εμπλοκή σε θέματα εργατικών διαφορών ώστε να αποφεύγονται εστίες 

σύγκρουσης και εκσυγχρονισμός του νόμου περί συντεχνιών.   

• Προώθηση εφαρμογής εθνικού σχεδίου δράσης για την παραγωγικότητα. 

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος μαθητείας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και ταχύρρυθμα σχέδια εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας.  Μέσα στα ίδια πλαίσια, προωθείται ο εκσυγχρονισμός του Κέντρου 

Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) για να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα που απαιτούν 

υψηλής ποιότητας κατάρτιση. 

• Προώθηση ολοκληρωμένου πλαισίου μεταλυκειακών σπουδών στην Κύπρο μέσα στα 

πλαίσια του μηχανισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε 

συνεργασία με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού με στόχο την αντιμετώπιση του 

κενού που θα δημιουργηθεί με την παύση της λειτουργίας του Ανώτερου Τεχνολογικού 

Ινστιτούτου (ΑΤΙ) το 2010.   

• Διεύρυνση των ωφελημάτων των συνταξιούχων που παρέχονται από την κοινωνική 

κάρτα.  

• Βελτίωση της κοινωνικής προστασίας που παρέχεται από το ΤΚΑ όπως και βελτίωση της 

λειτουργίας του δευτεροβάθμιου ιατρικού συμβουλίου.   

• Επανεξέταση των διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται αναφορικά με τις 

συντάξεις ανικανότητας.   

• Προώθηση της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για τον τερματισμό 

απασχόλησης με στόχο τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας όπως και αποτροπή 

τυχόν κατάχρησης των διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας.   

• Προώθηση της αποτελεσματικής παρέμβασης για σκοπούς ελέγχου των ταμείων 

προνοίας, ενοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και έκδοση σχετικών κανονισμών.   
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• Εκσυγχρονισμός επιδομάτων και κοινωνικών πολιτικής πρόνοιας και στήριξη των 

ευάλωτων ομάδων.   

• Προώθηση ολοκληρωμένης πολιτικής αύξησης των χαμηλών συντάξεων προς αποφυγή 

αποσπασματικών παροχών που δημιουργούν στρεβλώσεις και ενίσχυση της ομάδας 

εκείνης των συνταξιούχων ηλικίας πάνω από 75 ετών με πολύ χαμηλές συντάξεις. 

• Ορθολογικότερη διαχείριση των έκτακτων παροχών που δίδονται στα πλαίσια της 

νομοθεσίας για τα δημόσια βοηθήματα με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών σε σχέση με 

την παραχώρηση έκτακτων επιδομάτων. 

• Επανεξέταση του σχεδίου επιχορήγησης εθελοντικών οργανώσεων με κρατικές χορηγίες 

με στόχο την απλοποίησή τους. 

• Στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας κατά τρόπο που 

η αρχή αυτή να είναι απευθείας δικαιούχος από το σχέδιο κρατικών χορηγιών.   

• Αξιολόγηση του θεσμού της κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή. 

• Προώθηση της εισδοχής κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία με στόχο ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις για δυσλειτουργικές οικογένειες. 

• Αξιολόγηση του προγράμματος για τη βία στην οικογένεια ώστε να καταγραφούν οι 

διορθωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας. 

• Προώθηση φορέα δημογραφικής πολιτικής. 

• Προώθηση κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία καταφυγίου θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, εκσυγχρονισμός του νόμου για τις υιοθεσίες και του νόμου περί 

Παίδων. 

• Κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες.  Κατά το 2009 θα δημιουργηθεί 

τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες, το οποίο θα αναλάβει ως 

κεντρικός φορέας τη διαμόρφωση, το συντονισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των 
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πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες.  Ήδη στο τμήμα αυτό έχουν μεταφερθεί όλα τα 

σχέδια που μέχρι σήμερα υλοποιούνται από την Υπηρεσία Μέριμνας Αναπήρων.  Το 

τμήμα θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου για το σύστημα αξιολόγησης 

αναπηρίας και δυσλειτουργικότητας.  Προωθείται επίσης νομοθεσία για την εργοδότηση 

με ποσόστωση, ο εκσυγχρονισμός των σχεδίων κοινωνικών παροχών για τα άτομα με 

αναπηρίες, προώθηση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του συστήματος 

επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες. 

• Αναβάθμιση του τομέα της εξυπηρέτησης και της ενημέρωσης του πολίτη με την 

αναδόμηση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ώστε να ανταποκρίνεται στις 

σημερινές ανάγκες και δημιουργία δώδεκα τοπικών γραφείων ευημερίας (εντός του 2008 

θα λειτουργήσει ένα τοπικό γραφείο στη Λάρνακα και ένα τοπικό γραφείο στη Λεμεσό).  

Απώτερος στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας.   

• Δημιουργία γραφείου εγγραφής ανέργων στην περιφέρεια και όχι μόνο στα κέντρα των 

πόλεων. 

• Προώθηση εντός του 2009 ολοκληρωμένης εκστρατείας με δράσεις στα θέματα της 

ενημέρωσης και της διαφώτισης εργαζομένων και κοινού για τα δικαιώματά τους. 

• Εντατικοποίηση ελέγχων ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών από κρατικά, κοινοτικά και 

ιδιωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην παροχή φροντίδας σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες.  Προωθείται η δημιουργία δύο νέων κρατικών ιδρυμάτων και επίσης χάραξη 

μακροχρόνιας πολιτικής για ζητήματα μακροχρόνιας φροντίδας. 

Πέραν των πιο πάνω, η ίδια Υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι το 2008 ήταν έτος 

καθοριστικό για την ολοκλήρωση του διαλόγου σχετικά με το μέλλον του ΤΚΑ με την κατάθεση 

σχετικού νομοσχεδίου το οποίο εκκρεμεί στη Βουλή, αναφορικά δε με το θέμα της επενδυτικής 

πολιτικής για το ΤΚΑ ότι η συζήτηση θα αρχίσει αρχές του 2009 και αφού πρώτα ολοκληρωθεί 

η μελέτη των εμπειρογνωμόνων.  Τόνισε επίσης τη λήψη μέτρων στήριξης των συνταξιούχων 

το 2008, με την αύξηση των συντάξεων κατά 6,78% στο βασικό μέρος και κατά 5,7% στο 

συμπληρωματικό μέρος όπως επίσης την υλοποίηση δέσμευσης για παραχώρηση πασχαλινού 
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επιδόματος και τη θεσμοθέτηση του επιδόματος αυτού με τη συμπερίληψη αντίστοιχου 

κονδυλίου και για το έτος 2009.   

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την αρμόδια υπουργό στη λειτουργία του Συμβουλευτικού 

Σώματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο έχει ήδη δραστηριοποιηθεί με 

συγκεκριμένους όρους εντολής και έχει αποφασίσει την εκπόνηση σχεδίου άμεσης στήριξης 

πολιτών που έχουν την ανάγκη στήριξης της πολιτείας αλλά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 

καμίας νομοθεσίας και κανενός υπουργείου. 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή εξέφρασε την 

ευαρέσκειά της για το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που 

ενισχύει το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, όπως και για την αύξηση των κοινωνικών 

δαπανών η οποία αντικατοπτρίζεται σε συγκεκριμένα κονδύλια του υπό αναφορά 

προϋπολογισμού.  Πέραν των θεμάτων που ανέπτυξε η αρμόδια υπουργός, την επιτροπή 

απασχόλησαν συναφή θέματα αρμοδιότητας του ιδίου υπουργείου, όπως είναι το θέμα της 

αδήλωτης εργασίας και της παράνομης απασχόλησης, της ανεργίας ανάμεσα στους νέους, το 

ενδεχόμενο επέκτασης του θεσμού του κατώτατου μισθού και σε νέους κλάδους απασχόλησης, 

η διαφοροποίηση των κριτηρίων για παροχή κοινωνικής σύνταξης σε επαναπατρισθέντες από 

χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του θέματος της ενοποίησης της εποπτείας ώστε να 

καλυφθούν από ενιαία εποπτεία τα ταμεία προνοίας, το θέμα της υπογεννητικότητας και η 

ανάγκη συμφιλίωσης οικογένειας και επαγγέλματος, της ένταξης των τρίτεκνων οικογενειών 

στις πολύτεκνες οικογένειες κ.ά. 

Συζήτηση έγινε τέλος για την ανάγκη χάραξης κοινωνικής πολιτικής πάνω σε στοχευμένη βάση 

και ζητήθηκαν στοιχεία, τα οποία η αρμόδια υπουργός δεσμεύτηκε να καταθέσει γραπτώς για 

την επίδραση των στοχευμένων πακέτων κοινωνικής πολιτικής στη μείωση του επιπέδου της 

φτώχειας για τα έτη 2006, 2007 και 2008. 
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6. Υπουργείο Εσωτερικών (Κεφ. 16)  

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2009 προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €740.629.197 έναντι €591.069.365 για το 2008 (εγκεκριμένες) και 

€515.710.284 για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €470.357.168 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €387.066.000 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €320.777.740 (πραγματικές) για το 

2007.   Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €83.291.168. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €270.144.029 έναντι €203.875.220 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €194.840.976 (πραγματικές) για το 2007.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η βελτίωση των στεγαστικών συνθηκών για τις 

οικογένειες των εκτοπισθέντων, των πολυτέκνων, των χαμηλά αμειβομένων και των κατοίκων 

της υπαίθρου ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές, η ενίσχυση του πολύπλευρου κοινωνικού και 

αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δημιουργία καθαρού περιβάλλοντος για 

προστασία της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση και άμεση επίλυση των διαφόρων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο πολίτης, η εκτέλεση των κατάλληλων 

αναπτυξιακών έργων και άλλων προγραμμάτων για βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, η δημιουργία συνθηκών αναβίωσης των κοινοτήτων, η 

διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής και η αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος στα πλαίσια της βιώσιμης και ισόρροπης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και 

των κοινοτήτων της υπαίθρου, η δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αξιόπιστου και 

πλήρως μηχανογραφημένου τμήματος, που να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την εγγραφή, 

διακατοχή, εκτίμηση, χωρομέτρηση και χαρτογράφηση της ακίνητης ιδιοκτησίας κ.ά.  

Βασικές επιδιώξεις της ίδιας τριετίας είναι η εφαρμογή διαφόρων στεγαστικών 

σχεδίων/προγραμμάτων που συμβάλλουν στην απάμβλυνση του προβλήματος της στέγασης 

και γενικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων όσο και των μη 

προσφύγων, η δημιουργία αναπτυξιακών έργων για αναβίωση των κοινοτήτων και στήριξη 
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των κατοίκων των ορεινών περιοχών, η ενίσχυση της αυτονομίας και της αποτελεσματικότητας 

των αρχών τοπικής διοίκησης, η ετοιμασία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, η καθοδήγηση και εποπτεία των κοινοτικών συμβουλίων και η υποστήριξη για 

επιτέλεση στον ανώτατο βαθμό του ρόλου τους, η αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων 

και η ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κοινότητας, η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης των 

πόλεων και της υπαίθρου της Κύπρου, η ολοκλήρωση της συλλογής και του ελέγχου των 

κτηματολογικών δεδομένων σε παγκύπρια βάση, η ολοκλήρωση της επαναχωρομέτρησης και 

υιοθέτησης νέων αξιόπιστων σχεδίων σε ολόκληρη την ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, η 

ολοκλήρωση της συλλογής και του ελέγχου των εκτιμητικών δεδομένων σε παγκύπρια βάση, 

εργασία που αποτελεί προαπαιτούμενο για τον εκσυγχρονισμό της γενικής εκτίμησης και για 

τη διενέργεια νέας γενικής εκτίμησης σε τρέχουσες τιμές, με τη δυνατότητα αναθεώρησής της 

ετήσια, η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του Αρχείου Τύπου του Γραφείου Τύπου και 

Πληροφοριών (ΓΤΠ), η απόκτηση μέσων ανακούφισης του πληθυσμού, ειδικού εξοπλισμού, η 

βελτίωση χώρων, η διαμόρφωση καταφυγίων και σχεδίου Πολιτικής Άμυνας για την 

αποτελεσματική επέμβαση των διάφορων τμημάτων πολιτικής άμυνας σε περίπτωση 

συμφορών ή εχθρικών ενεργειών, η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της επέκτασης του υφιστάμενου Δικτύου 

Ηλεκτρονικών Σειρήνων και η εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ανταπόκρισης για τον 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης -“112”, σύμφωνα με σχετική Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.. 

Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζουν αύξηση κατά 

€66.268.809.  Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, το ποσοστό υλοποίησης των 

αναπτυξιακών δαπανών για τα έτη 2006 και 2007 φτάνει το 83% και το 84% αντίστοιχα.  Στο 

σύνολό τους οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 αυξάνονται σε ποσοστό 32,5%.   

Όπως προκύπτει από τη δοθείσα εικόνα του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ύψιστη 

προτεραιότητα αποτελεί η στεγαστική και κοινωνική πολιτική που εμπίπτει στην αρμοδιότητα 

του ιδίου υπουργείου τόσον όσον αφορά τους εκτοπισθέντες και παθόντες όσο και τις μη 
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εκτοπισθείσες οικονομικά ασθενέστερες τάξεις του λαού.   

Ειδικότερα όσον αφορά τα στεγαστικά σχέδια, ο αρμόδιος υπουργός κατέθεσε στην επιτροπή 

λεπτομερείς πίνακες με τις δαπάνες στα πλαίσια της στεγαστικής πολιτικής τόσο για 

πρόσφυγες και παθόντες όσο και για μη πρόσφυγες.  Κατέθεσε επίσης λεπτομερή στοιχεία 

αναφορικά με τις δαπάνες που αφορούν οικονομική βοήθεια προς τις κοινότητες και προς τους 

δήμους.  Τέλος, κατέθεσε λεπτομερή στοιχεία για τις δαπάνες που αφορούν έργα διαχείρισης 

στερεών απορριμμάτων.   

Όσον αφορά ειδικότερα τις στεγαστικές ανάγκες των εκτοπισθέντων/παθόντων, όπως έχει 

κατατεθεί, όλα τα σχέδια έχουν αναθεωρηθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που 

ισχύει από την 1η Ιουλίου 2008.  Οι σχετικές πρόνοιες στον προϋπολογισμό του 2009 

ανέρχονται σε €80,5 εκατομ. και παρουσιάζουν συνολική αύξηση ύψους €39,2 εκατομ. δηλαδή 

ποσοστό 95% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του 2008 (€41,2 εκατομ.).  Σημειώνεται ότι, 

όπως έχει κατατεθεί, για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την αναθεώρηση/αύξηση 

των παρεχομένων χορηγιών στα πλαίσια των διαφόρων στεγαστικών σχεδίων εντός του 2008 

προωθείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους μέχρι €25 εκατομ. 

Με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία συνεχίζεται η εφαρμογή των πέντε σχεδίων τα οποία 

αφορούν:  

• Τη στέγαση σε κυβερνητικό οικισμό (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 εξετάστηκαν 702 

αιτήσεις και εγκρίθηκαν 373). 

• Την αυτοστέγαση σε κυβερνητικό οικόπεδο (Η πραγματική δαπάνη για το 2007 ήταν 

€2.213,353.  Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνει κονδύλι €3.283.249.  Μέχρι 

τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν 564 αιτήσεις και δαπανήθηκε ποσό ύψους 

€3.229.667.  Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται κονδύλι €4.425.704, 

δηλαδή το ποσό αυξάνεται σε σχέση με το 2008 κατά €1,14 εκατομ. ή σε ποσοστό 35%.) 

• Την αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.  (Η πραγματική δαπάνη για το 2007 ήταν 

€10.614.488.  Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι €13.865.985.  

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν 359 αιτήσεις και δαπανήθηκε ποσό ύψους 
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€8.590.749.  Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται κονδύλι €27.619.064, 

δηλαδή το ποσό αυξάνεται σε σχέση με το 2008 κατά €13,7 εκατομ. ή σε ποσοστό 99%.) 

• Την αγορά διαμερίσματος/κατοικίας.  (Η πραγματική δαπάνη για το 2007 ήταν 

€21.190.822.  Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι €24.063.431.  

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν 639 αιτήσεις και δαπανήθηκε ποσό ύψους 

€14.194.869.  Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους 

€48.422.034, δηλαδή το ποσό αυξάνεται σε σχέση με το 2008 κατά €24,4 εκατομ. ή σε 

ποσοστό 101%.) 

• Το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου Εκτοπισθέντων και Παθόντων, το οποίο εντός του 2006 

περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.  (Εντός του 2007 δαπανήθηκε 

ποσό ύψους €4.822.598, ενώ στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι 

€5.125.804.  Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 επιδοτήθηκαν συνολικά 3677 οικογένειες 

και δαπανήθηκε ποσό ύψους €3.251.839.  Στον προϋπολογισμό του 2009 προβλέπονται 

δαπάνες ύψους €5.400.000.) 

Πέραν των πιο πάνω, προωθούνται, σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία τα ακόλουθα: 

• Η αναδόμηση και ριζική επιδιόρθωση κυβερνητικών οικισμών για σκοπούς βελτίωσης 

των συνθηκών στέγασης των εκτοπισθέντων. (Εντός του 2007 δαπανήθηκε ποσό €19,04 

εκατομ. ενώ στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι €23,92 εκατομ.  

Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται κονδύλι  €25, 0 εκατομ.). 

• Η πολιτική του διαχωρισμού κρατικών οικοπέδων για αυτοστέγαση εκτοπισθέντων.  

(Εντός του 2007 δαπανήθηκε ποσό ύψους €4,54 εκατομ., ενώ μέχρι το τέλος του 2008 

αναμένεται να δαπανηθεί για έργα υποδομής σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης ολόκληρο 

το προϋπολογισθέν ποσό ύψους €5,12 εκατομ.  Στον προϋπολογισμό του 2009 

περιλαμβάνεται ποσό ύψους €5,10 εκατομ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη συνέχιση 

των εργασιών διαχωρισμού προηγούμενων φάσεων και για την έναρξη των εργασιών 

διαχωρισμού 643 οικοπέδων σε 19 Συνοικισμούς Αυτοστέγασης.). 

• Η επιδιόρθωση και συντήρηση κατοικιών αυτοστέγασης σε κυβερνητικά οικόπεδα.  Το 
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σχέδιο αφορά την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση/συντήρηση των 

κατοικιών που κτίστηκαν με αρχική οικονομική βοήθεια μέχρι €5.550 (£3.250) και για τις 

οποίες υπογράφηκαν συμβόλαια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1981.  Το σχέδιο επεκτάθηκε 

από την 1η Ιουλίου 2008 ώστε να καλύψει τις κατοικίες που κτίστηκαν με αρχική 

οικονομική βοήθεια ύψους €6.390 (£3.740) και για τις οοπιές υπογράφηκαν συμβόλαια 

από την 1η Ιανουαρίου 1982 μέχρι την 31η Μαρτίου 1984 [ανεξάρτητα από την 

τιτλοποίηση ή μη των κατοικιών στους δικαιούχους τους].  Οι κατοικίες αυτές ανέρχονται 

σε 1.560 περίπου.  Επίσης, με την αναθεώρηση που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 

2008, το ύψος της οικονομικής βοήθειας, που παραχωρείται για το σκοπό αυτό αυξήθηκε 

από €8.543 (£5.000) σε €10.250 (£6.000), δηλαδή αυξήθηκε κατά 20%. 

  Εντός του 2007 δαπανήθηκε για τον πιο πάνω σκοπό ποσό ύψους €2.568.631 

(κυβερνητικά σχέδια οικήσεως).  Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται ποσό 

ύψους €3.622.235 εκατομ., ενώ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 δαπανήθηκε ποσό 

ύψους €1.470.949.  Στον προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται ποσό ύψους 

€4.219.738 εκατομ.). 

• Η διαχείριση και συντήρηση κυβερνητικών οικισμών. (Εντός του 2007 δαπανήθηκε ποσό 

ύψους €8.977.333, ενώ μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2008 ποσό €6.275.000 εκατομ. 

περίπου.  Μέχρι το τέλος του 2008 αναμένεται να δαπανηθεί ολόκληρο το 

προϋπολογισθέν ποσό ύψους €9.909.888.  Στον προϋπολογισμό του 2009 

περιλαμβάνεται ποσό ύψους €10.500.000 εκατομ.). 

• Η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.  Εκδόθηκαν στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας 8.430 

τίτλοι και μεταβιβάστηκαν (μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008) 4.345 οικιστικές μονάδες σε 

6.650 δικαιούχους πρόσφυγες.  Άλλες 2.329 μονάδες έχουν εξεταστεί και λόγω 

διαφόρων προβλημάτων (π.χ. παράνομες κατασκευές) δεν έχουν μεταβιβαστεί.   Για 

1.756 οικιστικές μονάδες προωθείται πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Η διαδικασία 

έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2009 με την έκδοση 

2.789 τίτλων ιδιοκτησίας που αφορούν οικιστικές μονάδες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς 

και 1.501 τίτλων που αφορούν οικιστικές μονάδες σε Συνοικισμούς Αυτοστέγασης.  
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Εκκρεμεί επίσης η έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για περίπου 1.000 οικιστικές μονάδες που 

βρίσκονται υπό αναδόμηση σε Κυβερνητικούς Οικισμούς. 

Για όσους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να δοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας επειδή διαμένουν σε 

μονάδες που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή ιδιοκτησία που δεν απαλλοτριώθηκε, 

προωθείται η θεσμοθέτηση πιστοποιητικού μίσθωσης και απόκτησης εμπράγματου 

δικαιώματος και η παραχώρηση κρατικών οικοπέδων ως αντιστάθμισμα. 

• Η επιδιόρθωση οικιών εγκλωβισμένων.  Μέχρι σήμερα δόθηκε σε δικαιούχους συνολικά 

ποσό ύψους €1.264.982.  (Εντός του 2007 δαπανήθηκε ποσό ύψους €277.846.  Στον 

προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι €1.366.881 για τον ίδιο σκοπό.  Στον 

προϋπολογισμό του 2009 περιλαμβάνεται κονδύλι €1,0 εκατομ. και το σχέδιο αναμένεται 

να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.) 

Πέραν των πιο πάνω στεγαστικών σχεδίων προωθούνται διάφορα στεγαστικά σχέδια για μη 

πρόσφυγες (στον προϋπολογισμό του 2008 υπάρχει συνολικά διαθέσιμο κονδύλι €26.995.903 

ενώ στον προϋπολογισμό του 2009 έχει περιληφθεί πρόνοια για €29.995.903.  Μέχρι της 

στιγμής έχει δαπανηθεί ποσό ύψους €12.308.533.)  

Τα κυριότερα στεγαστικά σχέδια που αφορούν μη εκτοπισθέντες έχουν  ως ακολούθως: 

• Ενιαίο στεγαστικό σχέδιο.  Το έτος 2007 δαπανήθηκε ποσό ύψους €7.727.745 για την 

εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου.  Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνεται κονδύλι  

€16.744.294.  Επιπρόσθετα προωθείται συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους €5 

εκατομ. εντός του 2008.  Στον προϋπολογισμό του 2009 έχει περιληφθεί πρόνοια για 

€19.744.294.  Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 231 αιτήσεις και έχει δαπανηθεί ποσό ύψους 

€10.041.113. 

Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2007.  Το 

Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 11 Ιουνίου 2008 την αναθεώρηση/βελτίωση του εν 

λόγω σχεδίου, με έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2008.  Μελετάται η περαιτέρω 

διεύρυνση του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου με τη συμπερίληψη και των κοινοτήτων με 

πληθυσμό πέραν των 500 ατόμων, με την εφαρμογή εισοδηματικών και οικονομικών 
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κριτηρίων. 

• Σχέδιο επιδότησης ενοικίου για επαναπατριζόμενους Κύπριους.  Μέχρι το Σεπτέμβριο 

του 2008 πληρώθηκε ποσό ύψους €89.813 σε δικαιούχους.  Στον προϋπολογισμό του 

2009 περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €170.000. 

• Στεγαστικό Σχέδιο Διαχωρισμού και Διάθεσης Κρατικών Οικοπέδων σε πτωχές 

οικογένειες.  Το 2007 πραγματοποιήθηκε δαπάνη €2.640.634.  Στον προϋπολογισμό του 

2008 περιλαμβάνεται κονδύλι €3.075.482.  Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 164 αιτήσεις και 

δαπανήθηκε ποσό ύψους €968.320.  Το Υπουργείο μέχρι τέλους του 2008 θα 

αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του εγκεκριμένου κονδυλίου.  Στον προϋπολογισμό του 

2009 περιλαμβάνεται κονδύλι €2.875.000. 

 Αναφορικά με άλλα ζητήματα αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου κατατέθηκαν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

• Στα πλαίσια του στρατηγικού στόχου για αναβάθμιση του ρόλου και αναδιάρθρωση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης προωθείται η περαιτέρω οικονομική στήριξη των δήμων και 

κοινοτήτων ως ακολούθως:   

• Για τους δήμους η κρατική χορηγία για το 2009 αυξάνεται σε €75.001.062 σε σχέση με 

€51.801.062 για το 2008 (αύξηση €15.200.000 ή ποσοστό 25%). 

• Για τις κοινότητες η κρατική χορηγία για το 2009 αυξάνεται σε €18.668.800 από 

€13.668.800 για το 2008 (αύξηση €5 εκατομ. ή ποσοστό 37%).   

• Όσον αφορά την κυβερνητική συνεισφορά για τα αποχετευτικά ειδικά στις κοινότητες, 

από 75% που ήταν η κυβερνητική συνεισφορά για όλα τα έργα υποδομής πρόσφατα έχει 

διαφοροποιηθεί και καθοριστεί μεταξύ 80% και 100% ανάλογα με το μέγεθος της κάθε 

κοινότητας.   

• Όσον αφορά την οικονομική βοήθεια για έργα σε κοινότητες, η σχετική πρόνοια 

αυξάνεται σε €131.288.449 για το 2009 από €103.824.848 το 2008.  Συναφώς, το 

κόστος των έργων που εκτελούνται από τις επαρχιακές διοικήσεις στις κοινότητες κατά το 

2009 θα ανέλθει στα €70.046.361 από €65.572.008 το 2008.   
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• Όσον αφορά την εκτέλεση πολεοδομικών έργων, η διαδικασία σύναψης νέων δανείων 

και συνεπακόλουθα η περίληψη στους προϋπολογισμούς έργων που παρουσιάζονται 

μόνο με συμβολική πρόνοια έχει τερματιστεί.  Συναφώς στον προϋπολογισμό του 2009 

προβλέπεται κονδύλι €43,7 εκατομ. το οποίο αναλύεται σε €27 εκατομ. για τους δήμους 

και €17,7 εκατομ. για τις κοινότητες.  Η κατανομή των ποσών αυτών αφορά €31,4 

εκατομ. για κυκλοφοριακά/οδικά έργα και €12,3 εκατομ. για έργα διαμόρφωσης χώρων.  

Υπάρχουν όμως ήδη εγκεκριμένα δάνεια ύψους €69 εκατομ. (2009: €41 εκατομ., 2010 

€22 εκατομ. και 2011: €6 εκατομ.).  Η χρηματοδότηση των έργων αυτών γίνεται με βάση 

σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την καθιερωμένη 

κυβερνητική πολιτική από δάνεια που συνάπτουν με κυβερνητική εγγύηση οι 

εμπλεκόμενες τοπικές αρχές και τα οποία αποπληρώνονται από το κράτος και την τοπική 

αρχή σε αναλογία 2/3:1/3 και 4/5:1/5 αντίστοιχα και ανάλογα με το είδος του έργου.  Από 

το 2009, οι τοπικές αρχές θα συνάπτουν δάνειο μόνο για το μερίδιό τους ενώ το 

υπόλοιπο θα προνοείται στον κρατικό προϋπολογισμό. 

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, τα μέλη της επιτροπής 

εξέφρασαν ικανοποίηση για την προωθούμενη τροποποίηση των πολεοδομικών διαδικασιών 

για αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων και της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία προγραμματίζεται 

να γίνει με συμμετοχικές και διαφανείς διαδικασίες, ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών 

αρχών και δημοσιοποίηση των απόψεων σε όλα τα στάδια συμμετοχής.  Ικανοποίηση επίσης 

εκφράζεται για την προώθηση θεμάτων που αφορούν τον αστικό αναδασμό και τη μεταφορά 

αναπτυξιακών δικαιωμάτων όπως και της παροχής κινήτρων για ενεργοποίηση της 

αδρανούσας γης εντός των καθορισμένων ζωνών ανάπτυξης.   

Τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επίσης ικανοποίηση για τη στεγαστική πολιτική της 

κυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τα αναθεωρημένα σχέδια που τέθηκαν σε εφαρμογή στα 

μέσα του 2008, παρά το γεγονός, όπως τονίστηκε, ότι προβλήματα στέγασης παρουσιάζονται 

και όσον αφορά τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα λόγω της απότομης αύξησης της ακίνητης 

ιδιοκτησίας τα τελευταία χρόνια, συνεπώς η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την 

πτυχή του θέματος.   

 85



 

Αναφορικά με άλλα ζητήματα τα οποία ηγέρθηκαν στο στάδιο της συζήτησης από μέλη της 

επιτροπής, αυτά αφορούν κυρίως την ανάγκη να τεθεί ως βασικός πιλοτικός στόχος η 

προώθηση των στόχων της FRONTEX3, η μελέτη του ενδεχομένου δημιουργίας εκλογικών 

κέντρων στο εξωτερικό, ο συνυπολογισμός του κυκλοφοριακού προβλήματος στις διαδικασίες 

για αναθεώρηση πολεοδομικών ζωνών σε αστικούς πυρήνες κ.ά.   

 

                                            

3  European Agency for the Management of Operation Cooperation at the External Borders of the 
Member States of the European Union.   
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7. Υπουργείο Εξωτερικών (Κεφ. 17)  

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2009 προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €80.256.178 έναντι €81.924.010 για το 2008 (εγκεκριμένες) και 

€61.442.719  για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €74.975.006  (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €74.363.279 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €55.938.595 (πραγματικές) για το 2007.  

Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €611.727. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €5.281.172 έναντι €7.560.731 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €5.504.124  (πραγματικές) για το 2007.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση αποτελεσματικής δυναμικής και 

πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της 

Κύπρου, προώθηση των διμερών της σχέσεων στους τομείς του εμπορίου, του πολιτισμού και 

των μεταφορών και άλλα και για την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου σε όλους τους πολυμερείς 

διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς.  Ανάδειξη του γεωπολιτικού ρόλου και σημασίας της 

Κύπρου ως γέφυρας Ε.Ε.-Μέσης Ανατολής.  

Βασικές επιδιώξεις για την τριετία 2009- 2011 είναι η προάσπιση της κρατικής υπόστασης της 

Δημοκρατίας στο διεθνές επίπεδο, η υποβοήθηση των προσπαθειών για εξεύρεση δίκαιης, 

βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυπριακού προβλήματος επί τη βάσει των περί Κύπρου 

ψηφισμάτων και αποφάσεων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών αρχών, η αποτροπή των σχεδίων 

της Άγκυρας για την αναγνώριση της αποσχιστικής οντότητας των κατεχομένων, η σωστή 

ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας για όλες τις πτυχές του κυπριακού, η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που παρέχονται για ανάπτυξη νέων συμμαχιών και συνεργασιών με άλλα κράτη 

μέλη, με τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του τόπου, αλλά και της Ευρώπης, 

μέσω των συνεπακόλουθων πολιτικών και οικονομικών οφειλών.   

 Παρατηρήσεις:  

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζουν μείωση για το 2009 
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κατά €2.279.559 (μείωση κατά 2,03%). 

 Από τα κατατεθέντα στοιχεία σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης δαπανών του τρέχοντος έτους 

προκύπτει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 ο βαθμός υλοποίησης ήταν 57%.    

 Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες για το 2009, οι τακτικές παρουσιάζουν αύξηση σε ποσοστό 

0,8% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 30,1%.   

 Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

• Ανέγερση κτιρίων στο εξωτερικό (€3.450.000) για ανέγερση οικήματος στο οποίο θα 

συστεγαστούν οι υπηρεσίες της Δημοκρατίας που εδρεύουν στην Αθήνα, για 

επιδιορθώσεις στην πρεσβευτική κατοικία στην Αθήνα, για βελτίωση της πρεσβευτικής 

κατοικίας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες κ.ά. 

• Ίδρυση νέων γραφείων στο εξωτερικό (€700.000) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για 

την ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων νέων πρεσβειών και ενός προξενείου στο εξωτερικό 

(+ δεσμευμένη πρόνοια). 

• Διαφώτιση (€3.135.752) (+ δεσμευμένη πρόνοια). 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι προς ενίσχυση του ρόλου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς βάσει υπουργικών αποφάσεων προωθείται η ίδρυση (εντός 

του 2008 και 2009) έξι νέων διπλωματικών αποστολών.  Κατέθεσε επίσης στοιχεία για τις 

δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για άσκηση 

αποτελεσματικής και πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής ως ακολούθως: 

• Προωθείται η ενίσχυση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα μόνιμα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια σειρά 

επισκέψεων και επαφών σε όλα τα επίπεδα. 

• Ενίσχυση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με χώρες μέλη της Οργάνωσης 

Ισλαμικής Διάσκεψης, με σειρά επισκέψεων σε αραβικά κράτη και σε κράτη μέλη της 

Οργάνωσης Ισλαμικής Διάσκεψης. 
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• Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, την 

Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), τις διεργασίες της 

Οργάνωσης Ισλαμικής Διάσκεψης και τις εξελίξεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης. 

• Συνεχής και ενεργός συμμετοχή στο κοινοτικό γίγνεσθαι και προώθηση των θέσεων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ως δραστήριου και αποτελεσματικού κράτους μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Εμπλοκή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση σχέσεων των χωρών της Μέσης 

Ανατολής, της Ρωσίας και των μελών του Κινήματος Αδεσμεύτων με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

• Εντατικοποίηση της προετοιμασίας για ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το δεύτερο εξάμηνο του 2012. 

• Προώθηση της ανάπτυξης των διμερών πολιτικών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας 

πέραν των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονίμων μελών του 

Συμβουλίου Ασφαλείας και με τις χώρες μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων, με σειρά 

επισκέψεων στο εξωτερικό και επισκέψεων ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο και 

προώθηση υπογραφής αριθμού συμφωνιών, προγραμμάτων, μνημονίων συνεργασίας 

και πρωτοκόλλων με ξένες χώρες.   

• Ίδρυση νέων διπλωματικών αποστολών και προώθηση της οικονομικής και πολιτιστικής 

διπλωματίας.  Συναφώς προωθείται η ίδρυση έξι νέων διπλωματικών αποστολών ενώ σε 

συνεργασία με τη Μάλτα πριν το τέλος του 2009 θα προωθηθεί άνοιγμα γραφείου 

αντιπροσωπείας στη Ραμάλα.  Ταυτόχρονα, γίνεται σχεδιασμός ανοίγματος από κοινού  

με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωματικών αποστολών. 

• Προώθηση της συνεχούς επιμόρφωσης των λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών, 

της ενίσχυσης των διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό, της πρόσληψης νέων 

λειτουργών και της προώθησης πρότασης για πρόωρη αφυπηρέτηση λειτουργών του 

υπουργείου σε εθελοντική βάση προκειμένου να επιτευχθεί ανανέωση της διπλωματικής 

υπηρεσίας. 
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• Προώθηση του θεσμού του Επιθεωρητή Πρεσβειών –διπλωμάτης- ο οποίος λειτούργησε 

στο παρελθόν με επιτυχία και ο οποίος θα περιοδεύει τις πρεσβείες ανά τον κόσμο και θα 

εντοπίζει προβλήματα ποικίλης φύσεως και θα συμβάλλει στην επίλυσή τους.   

Πέραν των πιο πάνω, ο ίδιος υπουργός επισήμανε το περιορισμένο προσωπικό του ιδίου 

υπουργείου παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση προσωπικού του 

Υπουργείου Εξωτερικών το 1990 και σήμερα, ως ακολούθως:   

• Το 1990 η Κύπρος διέθετε 18 Διπλωματικές Αποστολές και 125 διπλωμάτες. 

• Σήμερα διαθέτει 45 Διπλωματικές Αποστολές, από τις οποίες 30 Πρεσβείες, 4 Μόνιμες 

Αντιπροσωπείες, 5 Ύπατες Αρμοστείες, 4 Γενικά Προξενεία, 2 Γραφεία Πρεσβείας και 

154 διπλωμάτες, ενώ υπάρχουν 48 θέσεις κενές για τις οποίες έχει αρχίσει η διαδικασία 

πλήρωσης.   

• Από τους 154 διπλωμάτες που διαθέτει σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, 91 υπηρετούν 

στις Διπλωματικές Αποστολές και οι υπόλοιποι 63 στο Κέντρο, συμπεριλαμβανομένων 5 

στο Διπλωματικό Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας.   

• Σήμερα οι διπλωματικές αποστολές στελεχώνονται με 325 άτομα ως επιτόπιο προσωπικό 

και προβλέπεται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2009 να φθάσουν γύρω 

στους 350.  

Στον προϋπολογισμό του 2009, για τις ανάγκες της ίδρυσης των νέων διπλωματικών 

αποστολών, περιλαμβάνεται σχετική πρόνοια για τη δημιουργία 14 πρόσθετων θέσεων ως 

ακολούθως:  

 2 Πληρεξούσιοι Υπουργοί, 5 Σύμβουλοι, 1 Γραμματέας, 4 Ακόλουθοι και 2 Λειτουργοί 

Αρχείων και Επικοινωνιών. Την ίδια στιγμή,  

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για τα κονδύλια που αφορούν τη 

“διαφώτιση”, τα οποία για το 2009 είναι αυξημένα κατά €1.000.000.4 

                                            

4  Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το Κεφάλαιο της “Διαφώτισης” το οποίο συζητείται 
ξεχωριστά στην επιτροπή στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙ, Κεφάλαιο 3. 
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Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, πέραν των θεμάτων οπυ 

αναλύθηκαν και τα οποία αποτελούν στόχους του υπουργείου ή για τα οποία έχουν περιληφθεί 

σχετικές πρόνοιες στον προϋπολογισμό του 2009, την επιτροπή απασχόλησε, όπως και κατά 

τα προηγούμενα χρόνια, το ύψος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο 

διαχρονικά παρουσιάζεται πολύ χαμηλό σε σχέση με τους πολυεπίπεδους στόχους του.    

Συναφώς με το ειδικό αυτό ζήτημα, ο αρμόδιος υπουργός επεξήγησε ότι ενώ έχουν μειωθεί 

κάποια κονδύλια διότι δε χρειάζονται πλέον, έχουν αυξηθεί κάποια άλλα, όπως είναι για 

παράδειγμα το επιπλέον ποσό το οποίο διατίθεται για τη “Διαφώτιση”, επιφυλάχθηκε δε να 

επανέλθει στη Βουλή για συμπληρωματικές πιστώσεις σε σχέση με διάφορα κονδύλια εάν τούτο 

κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια του 2009.  Επεξηγώντας επιμέρους λόγους για τους οποίους 

το ύψος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών δεν είναι αυξημένο, ανέφερε ότι 

ενώ για παράδειγμα προγραμματίζεται το άνοιγμα πρεσβειών στο εξωτερικό, τελικά η 

προώθηση των έργων αυτών εξαρτάται από απρόβλεπτους παράγοντες του εξωτερικού με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται επιβράδυνση.   

Άλλα θέματα τα οποία απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά 

προϋπολογισμού είναι τα ακόλουθα: 

• Το θέμα της οικονομικής διπλωματίας, το οποίο ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ως 

σημαντική παράμετρο προώθησης των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό 

την έννοια της παροχής απευθείας βοήθειας σε τρίτες χώρες, γεγονός που αποφέρει 

πολιτικά οφέλη ή και ως επενδύσεων κυπριακών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες (όχι 

γρήγορου κέρδους)που να δημιουργούν θέσεις εργασίας και μόνιμη παρουσία στην 

αντίστοιχη χώρα.  Όπως ο αρμόδιος υπουργός τόνισε, τέτοιες τακτικές αποφέρουν 

πολιτικά οφέλη, έχουν δοκιμαστεί από άλλες χώρες και αποδίδουν.   

• Το θέμα της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 

δεύτερο εξάμηνο του 2012 και των ενεργειών που γίνονται για αποτελεσματική προεδρία 

για το οποίο ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι στη βάση των σχετικών αποφάσεων της 

προηγούμενης κυβέρνησης έχουν οριστεί ομάδες εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς, ότι 

όμως επείγει η σύσταση μίας επιτελικής ομάδας που θα συντονίζει τις διάφορες κρατικές 
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ενέργειες σε όλους τους τομείς.  Προωθούνται  συναφώς συχνές επαφές με άλλες 

προεδρίες ώστε να αποκτώνται εμπειρίες όπως και ενίσχυση των πρεσβειών στις χώρες 

που αναλαμβάνουν προεδρίες..   

• Η ανάπτυξη κοινοβουλευτικής διπλωματίας θέμα για το οποίο ο αρμόδιος υπουργός 

τόνισε ότι αποτελεί αρμοδιότητα της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι όμως ως Υπουργός 

Εξωτερικών έχει επανειλημμένα εκφράσει ετοιμότητα να στηρίξει την όλη προσπάθεια.  
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 8. Υπουργείο Οικονομικών (Κεφ. 18) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2009 προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €3.228.149.926 έναντι €3.134.257.849 για το 2008 (εγκεκριμένες) και 

€2.955.684.882 για το 2007 (πραγματικές). 

Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €1.953.954.878 αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας5. 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €1.189.944.764 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €1.097.789.671 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €1.040.217.771  (πραγματικές) για 

το 2007.   Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €92.155.093.    

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €84.250.284 έναντι €68.522.635 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €52.919.592 (πραγματικές) για το 2007.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διατήρηση συνθηκών μακροοικονομικής 

σταθερότητας και υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Οικονομικών για 

την τριετία 2009-2011 είναι η ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η διασφάλιση της 

μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας, η επιτυχής συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ και αξιοποίηση των ευκαιριών, η 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η βελτίωση της προσφοράς 

υπηρεσιών προς τον πολίτη, η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στη 

δημόσια υπηρεσία και η προώθηση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας. 

 Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζουν αύξηση για το 2009 

                                            

5  Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Συντάγματος, ποσά που βαρύνουν απευθείας το λογαριασμό του 
Πάγιου Ταμείου δε χρειάζονται έγκριση από τη Βουλή. 
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κατά €15.727.649. 

Σημειώνεται ότι, εν αντιθέσει προς την πάγια τακτική των προηγούμενων ετών, το Υπουργείο 

Οικονομικών δεν κατέθεσε στην επιτροπή αναλυτικό σημείωμα για τον προϋπολογισμό του και 

αντί αυτού κατέθεσε την Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών για το 2007, γεγονός 

που σχολιάστηκε αρνητικά από την επιτροπή.   

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Τακτικές δαπάνες: 

• Ειδική χορηγία για την ανέγερση/αγορά κατοικίας (€100 εκατομ.) για την παροχή ειδικής 

χορηγίας έναντι του ΦΠΑ που καταβάλλεται κατά την αγορά ή ανέγερση ιδιόκτητης 

κατοικίας. 

• Ειδική χορηγία σε τυφλούς (€10.600). 

• Εκπαιδευτικές χορηγίες (€84 εκατομ.) για παροχή ειδικής χορηγίας σε φοιτητές. 

• Παροχή επιδόματος τέκνου (€176 εκατομ.). 

• Επίδομα μάνας (€14.500). 

• Οικονομική βοήθεια σε αναπήρους για απόκτηση αυτοκινήτου (€3.200). 

• Οικονομική βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες για απόκτηση αυτοκινήτου (€4.400). 

• Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (€12 εκατομ. για τη δαπάνη 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του). 

• Δάνειο στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (€51.500). 

• Σχέδιο ενίσχυσης δημιουργίας κοινοπραξιών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων (€10 εκατομ.). 

• Σχέδιο ρύθμισης αγροτικών χρεών (€10 εκατομ.). 

• Άλλες γεωργοκτηνοτροφικές επιχορηγήσεις (€80 εκατομ.). 

• Επιστροφή έκτακτης αμυντικής εισφοράς σε τόκους καταθέσεων (€1.700) για κάλυψη της 
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δαπάνης επιστροφής έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί των τόκων κατάθεσης βάσει του 

σχετικού νόμου για κάθε άτομο που είναι κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 

οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα περιλαμβανομένων των τόκων δεν υπερβαίνει το 

ποσό των €11.960 και το οποίο δικαιούται επιστροφή στο 7% της έκτακτης αμυντικής 

εισφοράς, αντί του 10% που αρχικά αποκόπτεται από τόκους καταθέσεων.   

Γραφείο Προγραμματισμού (Κεφ. 19.01 – Ανεξάρτητο Γραφείο) 

Οι κυριότερες επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 του Γραφείου Προγραμματισμού έχουν ως 

ακολούθως: 

• Διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης της μεσοπρόθεσμης αναπτυξιακής 

πολιτικής, μέσω του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για τη Στρατηγική της 

Λισσαβόνας (2005-2008), και του νέου Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος που 

θα ετοιμαστεί για τη νέα περίοδο 2009-2011. 

• Αξιοποίηση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, στα 

πλαίσια της συγχρηματοδότησης προγραμμάτων, σχεδίων και έργων, με στόχο την 

επίτευξη πραγματικής σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω υψηλών ρυθμών 

βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

• Διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής και ξένης τεχνικής βοήθειας καθώς 

και της οικονομικής και άλλης συνεργασίας με άλλες χώρες. 

• Δημιουργία νέων μηχανισμών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και 

σημαντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο 1% 

του ΑΕΠ ως το 2010. 

• Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την κοινωνία της πληροφορίας με στόχο την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες των επικοινωνιών και της 

πληροφορίας. 

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τις πιο πάνω επιδιώξεις είναι οι ακόλουθες: 
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Αναπτυξιακές Δαπάνες: 

• Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (€25.400.000). 

• Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (€427.150). 

• Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα (€8.300.000).  

• Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

(€540.000). 

• Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους: 

- Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(€694.600). 

- Δράσεις Ενδυνάμωσης Διοικητικών Δομών - 2005 (€63.000). 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 2006 (€150.000). 

- Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την κοινοτική πρωτοβουλία “Interreg” (€9.000). 

- Τεχνική βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (€80.000). 

- Τεχνική βοήθεια Ταμείου Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 

(€50.000). 

- Τεχνική βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την προγραμματική περίοδο 

2007-2013 (€60.000). 

- Τεχνική βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας για την προγραμματική περίοδο 2007-

2013 (€50.000). 

- Διαρθρωτικά προγράμματα και σχέδια (€55.000.000).  Μέσα στα πλαίσια της 

συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δημοσιονομικές 

προοπτικές 2007-2013 έχουν κατανεμηθεί συνολικά €794,7 εκατομ. για την 

ανάπτυξη της Κύπρου, από τα οποία €612,5 εκατομ. για την Πολιτική Συνοχή 
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(Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), €612,5 εκατομ. για την Αγροτική 

Ανάπτυξη και €19,7 εκατομ. για την Πολιτική Αλιείας.  Τα πιο πάνω ποσά αποτελούν 

τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα συμπληρώνεται και από 

συνεισφορά της Κύπρου ύψους 15%-50% ανάλογα με το πρόγραμμα. 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κεφ. 19.02 – Ανεξάρτητο Γραφείο)  

Οι κυριότερες επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας 

έχουν ως ακολούθως: 

• Η διατήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος με σκοπό τη διασφάλιση 

ορθολογικής δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης. 

• Η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του κράτους. 

• Η ανάπτυξη των συστημάτων ελέγχου με σκοπό την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών 

που να υποστηρίζουν την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των πόρων του 

δημοσίου. 

• Η χρηματοοικονομική διαχείριση συγκεκριμένων πόρων που παραχωρεί στη Δημοκρατία 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Η διασφάλιση ενός υγιούς συστήματος δημόσιων συμβάσεων, που να συνάδει με το 

κοινοτικό κεκτημένο, με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

Η κυριότερη πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2009 που αφορά το Γενικό Λογιστήριο της 

Δημοκρατίας είναι η εισαγωγή, υλοποίηση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών στη 

διενέργεια διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων (€1.350.000) για την πραγματοποίηση 

σημαντικού μέρους των συναλλαγών (σε αξία) πάνω σε ηλεκτρονική βάση, με απώτερο σκοπό 

την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις κρατικές αγορές μέχρι το 2010.  Η ανάγκη 

υλοποίησης του πιο πάνω έργου προκύπτει από τις πρόνοιες των νέων κοινοτικών οδηγιών 

που αφορούν την εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων και το σχέδιο δράσης που 

καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα και με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας για 

την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σημειώνεται ότι τόσο για το Γραφείο Προγραμματισμού όσο και για το Γενικό Λογιστήριο της 
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Δημοκρατίας δεν κατατέθηκε στην επιτροπή αναλυτικό σημείωμα βάσει της πάγιας πρακτικής 

των προηγούμενων χρόνων. 
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9. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κεφ. 20) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2009 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €1.071.144.622 έναντι €951.733.919 για το 2008 

(εγκεκριμένες) και €721.921.166 για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €777.901.404 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €693.994.820 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €643.853.781 (πραγματικές) για το 

2007.  Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €83.906.584. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €293.243.218 έναντι €257.739.099  

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €78.067.385 (πραγματικές) για το 2007.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η διασφάλιση της παροχής δημόσιας 

υψηλής ποιότητας και δωρεάν εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού 

συστήματος με έμφαση στη διαμόρφωση δημιουργικών, ενεργών και κοινωνικά ευαίσθητων 

πολιτών.  Όραμα του ιδίου υπουργείου είναι η υπεράσπιση και ανάπτυξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και παράδοσης και η ενθάρρυνση και ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και 

πνευματικής δημιουργίας. 

Βασικές επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 είναι η συνέχιση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, η αναδόμηση του σχολικού συστήματος και η ανανέωση του περιεχομένου 

της εκπαίδευσης, η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, ο 

εκσυγχρονισμός των μηχανισμών διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, η διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου συστήματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η εφαρμογή 

νέου συστήματος αξιολόγησης, η προώθηση αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

η αναβάθμιση της ειδικής εκπαίδευσης, η προαγωγή της αρμονικής ένταξης των 

αλλόγλωσσων μαθητών, η διασφάλιση της σχολικής επιτυχίας όλων των μαθητών, το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία και τους πολίτες, η προσφορά πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες 

σε όλους τους μαθητές και η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. 

Όσον αφορά τον πολιτισμό, το όραμα του υπουργείου είναι ο καταρτισμός πενταετούς σχεδίου 
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δράσης για πολιτιστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη ουσιαστικής πολιτιστικής δραστηριότητας στην 

Κύπρο και στο εξωτερικό, με στόχο την προβολή του κυπριακού προβλήματος μέσα από την 

καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία, η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την 

ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων πολιτιστικής δραστηριότητας, η ολοκλήρωση της μελέτης για 

τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού και στη συνέχεια της υλοποίησής της, η λειτουργία 

Σχολής Καλών Τεχνών, η μετατροπή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) σε Κρατικό 

Θέατρο, η ανάπτυξη δικοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς της τέχνης και της πνευματικής 

δημιουργίας γενικότερα, ως μέσο για την αλληλοκατανόηση και την ανάδειξη της κοινής 

πολιτιστικής παράδοσης και η λήψη σειράς μέτρων για πολιτιστική αναβάθμιση και ανάπτυξη. 

Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάζουν αύξηση για 

το 2009 κατά €35.504.119 (περίπου 13,7%).  Σημειώνεται ότι από το 2008 τερματίστηκε η 

πρακτική της σύναψης δανείων από το υπουργείο εκ μέρους των σχολικών εφορειών και όλες 

οι αναπτυξιακές δαπάνες εμφαίνονται πλέον στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού. 

Από τα κατατεθέντα στοιχεία, σε σχέση με το βαθμό υλοποίησης των δαπανών του τρέχοντος 

έτους, προκύπτει ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2008 ο βαθμός υλοποίησης κυμαινόταν γύρω 

στο 63%.  Από τα συγκριτικά στοιχεία που παρατίθενται για τα προηγούμενα έτη προκύπτουν 

τα ακόλουθα σε σχέση με την υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών για το ίδιο υπουργείο: 

Έτος Εγκριμένος 

Προϋπολογισμός 

Πραγματικές 

Δαπάνες 

Βαθμός  

Υλοποίησης % 

 

2004 77.617.870 67.478.246 86,94  

2005 86.882.680 86.758.933 100  

2006 117.539.150 100.970.522 86  

2007 265.378.712 213.575.180 80  

2008 257.739.099 163.599.689 63 (Μέχρι σήμερα) 

Όσον αφορά τα πιο πάνω σημειώνεται ότι η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του 
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προϋπολογισμού αφαιρουμένων των δανείων θεωρείται σύμφωνα με τους αρμοδίους  ότι έχει 

επιτευχθεί κατά 100% (μέχρι το έτος 2007 δε συμπεριλαμβάνονται οι πραγματικές δαπάνες 

από δάνεια). 

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ίδιου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Αναπτυξιακές Δαπάνες: 

• Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών(€150.000) για το σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 

των εκπαιδευτικών λειτουργών, για αμοιβή ειδικών που θα οριστούν ως μέλη 

επιστημονικών ή άλλων συμβουλίων που συστάθηκαν ή θα συσταθούν στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης κ.ά. 

• Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας (€790.000). 

• Μέτρα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης (€14 εκατομ.) για σκοπούς 

υλοποίησης των ακολούθων: 

- Αναδιοργάνωση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και επέκταση του θεσμού τόσο 

στην προδημοτική όσο και στο γυμνασιακό κύκλο, και δημιουργία “ειδικών λυκείων” 

(μουσικό, αθλητικό). 

- Εισαγωγή προγραμμάτων και κινήτρων για υποχρεωτική και προαιρετική 

επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών. 

- Αναδόμηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με διοικητικές δομές που θα 

διασφαλίζουν τη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων για το συνολικό φάσμα της 

παιδείας, οριζόντιας και κάθετης εφαρμογής, και κατάργηση της στεγανοποίησης που 

επικρατεί στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτική, Μέση και Ανώτερη). 

- Ετοιμασία αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων για τη δεκάχρονη υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

- Αναδόμηση/αναβάθμιση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και δημιουργία 
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Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ). 

- Δημιουργία Ιδρυμάτων Μεταλυκειακής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

- Αναδόμηση των υφιστάμενων προγραμμάτων της πληροφορικής κατά τρόπο που να 

ενσωματώνουν τις τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών και ανάπτυξη 

υποδομής που να εξυπηρετεί τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και την 

αξιοποίηση των σύγχρονων επιτευγμάτων της τεχνολογίας. 

• Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτικής Ανάπτυξης (€1.900.000). 

• Κυβερνητική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (€73.800.000). 

• Κυβερνητική χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) (€41.300.000). 

• Κυβερνητική χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (€6.800.000).   

 Σημειώνεται ότι επιπροσθέτως των πιο πάνω έχουν κατατεθεί στην επιτροπή λεπτομερή 

στοιχεία αναφορικά με τα ακόλουθα: 

• Τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες για τα έτη 2005, 2006, 2007 και 2008 (σε απόλυτους 

αριθμούς και σε ποσοστά).   

• Κυριότερες τακτικές και κυριότερες αναπτυξιακές δαπάνες (2008-2009). 

• Συγκεντρωτικά στοιχεία δαπανών έργων για τη χρονική περίοδο 2005-2011 για όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης (ανεγέρσεις, επεκτάσεις, βελτιώσεις, αθλητισμός) όπως και 

στοιχεία αναφορικά με τον αντίστοιχο βαθμό υλοποίησης.  Αναφέρονται επίσης οι λόγοι 

καθυστέρησης στην υλοποίηση του προγράμματος για νέα σχολικά κτίρια όπως και της 

καθυστέρησης στην υλοποίηση των προγραμμάτων επέκτασης, βελτίωσης και αθλητικής 

υποδομής.   

• Στοιχεία αναφορικά με τον προϋπολογισμό που αφορά το πρόγραμμα πληροφορικής 

(Δημοτική, Μέση, Τεχνική Εκπαίδευση και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για τα έτη 2005, 2006, 

2007, 2008. 

• Έργα για το 2008 (Μέση, Μέση Τεχνική, Δημοτική, Προδημοτική, Αθλητισμός) σε 

αριθμούς (προγραμματισμένα, υλοποιηθέντα, νέα έργα, ποσοστό υλοποίησης κ.ά.). 
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• Προτάσεις έργων σε αριθμούς (2009, 2010, 2011). 

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού 

προϋπολογισμού δαπανάται για έργα σχολικής υποδομής (κτίρια, εξοπλισμός, πληροφορική) 

ώστε κατά τα επόμενα χρόνια να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αναβάθμισης υλικοτεχνικής 

υποδομής των σχολείων.  Ιδιαίτερη σημασία δίδεται επίσης στον αναπτυξιακό προϋπολογισμό 

στη στήριξη της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αντικατοπτρίζεται στις πρόνοιες 

για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και το Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη πρόνοια για το 2009 (€14 εκατομ. έναντι €9 εκατομ. για το 

2008).  Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος εντάσσεται στα 

πλαίσια του στόχου της αύξησης των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 8% του ΑΕΠ.  

 Ο αρμόδιος υπουργός κατέθεσε επίσης στοιχεία για τη συμβολή του υπουργείου του στην 

επίτευξη των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Δράσης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας 

όπως και στοιχεία για το βαθμό απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο για συγχρηματοδοτούμενα έργα.  Τα στοιχεία αυτά έχουν ως ακολούθως: 

• Εφαρμογή προγραμμάτων που στοχεύουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση (€19 εκατομ.). 

• Πρόβλεψη για πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους υπολογιστές που υπάρχουν ή 

θα εγκατασταθούν στα σχολεία. 

• Διασύνδεση όλων των σχολείων μέσω διαδικτύου. 

• Χρησιμοποίηση των πολυμέσων στη διδασκαλία. 

• Λειτουργία Διαδικτυακού Σχολείου (ΔΙΑ.Σ.) (€5 εκατομ.). 

• Παραγωγή λογισμικού για τον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων με στόχους 

και δραστηριότητες πληροφορικής (€2,5 εκατομ.). 

• Εφαρμογή προγράμματος που αποσκοπεί στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες 

τεχνολογίες (€1,5 εκατομ.). 
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• Εισαγωγή νέων σχολών και τμημάτων στα δημόσια Πανεπιστήμια (ίδρυση Ιατρικής 

Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών). 

• Κυβερνητική χορηγία Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (€6,8 εκατομ.). 

• Κυβερνητική χορηγία Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (€44,7 εκατομ.). 

• Κυβερνητική χορηγία Πανεπιστημίου Κύπρου (€88,5 εκατομ.). 

• Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την προγραμματική περίοδο 

2004-2006 έργο που αφορά την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στα πλαίσια 

της δια βίου μάθησης, στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας όπως και έργα που 

αφορούν στην αναβάθμισης της οργάνωσης της τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης καθώς και στην αναβάθμιση του συστήματος μαθητείας.  (Λεπτομερής 

ανάλυση κατά δαπάνη και αντίστοιχων ποσών του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Γ του Εισαγωγικού Σημειώματος του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού – 

συζήτηση ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2008.) 

 Στον τομέα του πολιτισμού, ο αρμόδιος υπουργός επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, κυρίως στις 

ενέργειες που γίνονται για δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού με την προώθηση της 

ολοκλήρωσης της σχετικής μελέτης, στην υλοποίηση του Μεγάρου Πολιτισμού και στην 

ανέγερση του νέου θεάτρου του ΘΟΚ.  Μέσα στα πλαίσια αυτά τοποθετείται πρόνοια €1,9 

εκατομ. για την προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Πολιτιστικής Ανάπτυξης.   

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, πέραν των θεμάτων που 

ανέπτυξε ο αρμόδιος υπουργός και για τα οποία έχουν περιληφθεί σχετικές πρόνοιες στον 

προϋπολογισμό του 2009, την επιτροπή απασχόλησαν συναφή επί μέρους θέματα 

αρμοδιότητας του ιδίου υπουργείου, όπως είναι η ανάγκη εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού 

με φάσεις υλοποίησης, προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα σε σχέση με την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, η ανάγκη αύξησης της φοιτητικής χορηγίας, αύξησης των δαπανών για τον 

πολιτισμό, ρύθμισης του θέματος των διδάκτρων που καταβάλλονται στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια, βελτίωσης του συστήματος διοριστέων στην εκπαίδευση και η επιχορήγηση της 

αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή για όλους τους μαθητές και όλους τους φοιτητές. 
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 Μέλη της επιτροπής επισήμαναν επίσης ότι όσον αφορά το ποσοστό δαπανών της 

εκπαίδευσης επί του ΑΕΠ, σύμφωνα με τους δικούς τους υπολογισμούς, και παρά το γεγονός 

ότι υπήρξε αύξηση του ποσοστού δαπανών για την παιδεία επί του ΑΕΠ, το ποσοστό αυτό 

παρουσιάζεται χαμηλότερο από τα δοθέντα επίσημα στοιχεία.  (Για άλλα μέλη της επιτροπής 

κυμαίνεται γύρω στο 5,5% και για άλλα γύρω στο 5,9%.)  Συναφώς ο αρμόδιος υπουργός 

ξεκαθάρισε ότι οι συνολικές δαπάνες για την παιδεία τόσο κάτω από το υπουργείο του όσο και 

κάτω από άλλα υπουργεία προσεγγίζουν το 8% του ΑΕΠ, ποσοστό που θεωρείται από τα 

υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι ο επίσημος υπολογισμός του ποσοστού αυτού 

γίνεται διαχρονικά με βάση την ίδια πάντοτε μεθοδολογία. 

 Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι για σκοπούς συγκρίσεων με 

προηγούμενα έτη, ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία και ότι δαπάνες όμως που αφορούν την 

παιδεία προβλέπονται επίσης κάτω από άλλα υπουργεία με σημαντικό παράγοντα τον ακριβή 

υπολογισμό του ΑΕΠ.  Ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι υπάρχουν διάφοροι 

δείκτες-μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των δαπανών που δίδονται για την παιδεία επί του 

ΑΕΠ, δεσμεύτηκε δε να καταθέσει στην επιτροπή την ακολουθούμενη από την κυβέρνηση 

μεθοδολογία καθορισμού του ποσοστού δαπανών για την παιδεία επί του ΑΕΠ, όπως και 

συγκριτικά στοιχεία για τα τελευταία δέκα χρόνια.   
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10. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Κεφ. 21) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2009 προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €390.685.636 έναντι €352.380.793 για το 2008 (εγκεκριμένες) 

και €280.426.213  για το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €274.851.126 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €242.880.935 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €209.240.269 (πραγματικές) για το 

2007.  Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €31.970.191.  

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €112.401.600 έναντι €106.041.648 

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €68.192.456 (πραγματικές) για το 2007. 

Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 

αξιόπιστου συστήματος μεταφορών, η ανάπτυξη των επικοινωνιών (ICT) με τον καθορισμό 

της κατάλληλης πολιτικής και ρυθμιστικούς πλαισίου, η ανάπτυξη της Κύπρου ως Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Κέντρου, η ανάπτυξη της ασφάλειας των πτήσεων και η βελτίωση της ποιότητας 

των προσφερόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών, η καθιέρωση της Κύπρου σε περιφερειακό 

τηλεπικοινωνιακό κόμβο.  Βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για 

την τριετία 2009-2011 είναι η σύντομη, άνετη και ασφαλής διακίνηση των πολιτών μέσω 

σύγχρονων έργων υποδομής στα δίκτυα αστικών, υπεραστικών και αγροτικών δρόμων, η 

βελτίωση στους τομείς της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές, στην εγγραφή και επιθεώρηση 

μηχανοκινήτων οχημάτων, στην έκδοση και ανανέωση αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης 

καθώς και στην εξέταση υποψήφιων οδηγών, στην ολοκλήρωση/αναβάθμιση του δικτύου των 

αυτοκινητοδρόμων ούτως ώστε να εξυπηρετηθεί και η σύνδεση των αστικών κέντρων με τις 

ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, η ανάπτυξη/εκσυγχρονισμός του οδικού δικτύου της 

υπαίθρου, η επαρκής συντήρηση του οδικού δικτύου, η αύξηση του επιπέδου οδικής 

ασφάλειας, η βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στα αστικά κέντρα και γενικά στις 

κατοικημένες περιοχές, η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλονος και η προστασία και βελτίωση 

των ακτών της νήσου κ.ά. 
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Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζουν αύξηση 

για το 2009 κατά €6.359.952.   

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ίδιου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Πρόγραμμα για την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών (€560.000).  Κάλυψη της 

δαπάνης αγοράς υπηρεσιών συμβούλων για τη σχεδίαση και υλοποίηση του 

προγράμματος δημοσίων μεταφορών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 65.528 

της 16ης Μαϊου 2007 με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση καθοδηγητικής επιτροπής και 

ομάδας διαχείρισης του προγράμματος). 

• Εκστρατεία πρόληψης οδικών ατυχημάτων (€260.000). Κάλυψη δραστηριοτήτων στα 

πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια 2005-2010 με στόχο τη μείωση 

των οδικών ατυχημάτων. 

• Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού (€10.250.000).  Κάλυψη βελτιωτικών εργασιών 

στον εν λόγω αυτοκινητόδρομο.  Από το κονδύλι αυτό ποσό ύψους €9 εκατομ. 

προορίζεται για μελέτες για την έναρξη εργασιών αναβάθμισης του τμήματος του 

αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λευκωσίας και Αλάμπρας μήκους 15 χλμ. σε έξι λωρίδες 

κυκλοφορίας περιλαμβανομένης της κατασκευής ανισόπεδων κόμβων παρά τω ΓΣΠ στη 

συμβολή με τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Λατσιά και στην είσοδο της 

Λευκωσίας (Τμήμα Κόμβος Αλάμπρας-Κόμβος Λατσιών, Κόμβος ΓΣΠ και προσβάσεις). 

• Δρόμος Λευκωσίας-Ανθούπολης-Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη-Ευρύχου (€1.500.000). 

• Νέος δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (€360.000).  Κάλυψη των δαπανών για την 

αμοιβή των συμβούλων που ετοιμάζουν το νομικό πλαίσιο και τα έγγραφα για την 

ανάθεση του έργου με τη μέθοδο “Μελέτη/Κατασκευή/Χρηματοδότησης/Λειτουργία – 

DBFO” και έναρξη των εργασιών για κατασκευή του έργου.   

• Προβολή και ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας (€550.000).   

• Σχέδιο απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων (€8.600). 
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• Αναβάθμιση δημόσιων μεταφορών (€6.500).  Προώθηση του έργου για άμεση 

αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιβατικών μεταφορών και για μείωση του 

κυκλοφοριακού προβλήματος.  Η πρόταση αφορά την απευθείας ανάθεση σε 

υφιστάμενους ιδιοκτήτες αστικών/αγροτικών/υπεραστικών λεωφορείων της υπηρεσίας 

παροχής υπηρεσιών μεταφοράς για μεταβατική περίοδο περίπου δέκα ετών υπό την 

προϋπόθεση ότι οι ίδιοι θα αντικαταστήσουν τα λεωφορεία τους και θα αναβαθμίσουν τα 

επίπεδα των υπηρεσιών που παρέχουν.   

• Μεταφορά μαθητών (€27 εκατομ.) για κάλυψη δαπανών που αφορούν την επιδότηση 

των μεταφορικών των μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης (πιλοτική εφαρμογή 

σχολικού λεωφορείου, μεταφορικά μαθητών ολοήμερων σχολείων, μεταφορά μαθητών 

αστικών περιοχών κ.ά.).   

Όσον αφορά το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού του 

2008, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2008 

κυμαινόταν στο 47,21%, αναμένεται όμως ότι μέχρι τέλους του έτους θα προσεγγίσει το 80%. 

Καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής ο αρμόδιος υπουργός, τόνισε ιδιαίτερα την αναληφθείσα 

προσπάθεια αναμόρφωσης του τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών για σκοπούς απάμβλυνσης 

του μείζονος κυκλοφοριακού προβλήματος, όπως και το θέμα της οδικής ασφάλειας στα 

πλαίσια του οποίου έχει τεθεί στόχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των οδικών 

δυστυχημάτων μέχρι το 2010 στο 50% από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2005.   

Περαιτέρω, ο ίδιος υπουργός, κατέθεσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι προβλεπόμενες στον 

υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναπτυξιακές δαπάνες ειδικά του υπουργείου του αυξάνονται 

κατά 6% και ότι συναφώς στις προθέσεις του υπουργείου δεν είναι η ακύρωση, η αναστολή, ή 

η επιβράδυνση οποιουδήποτε αναπτυξιακού έργου σε όποιο στάδιο και αν αυτό βρίσκεται.  

Βασική πρόθεση του ιδίου υπουργείου είναι η αξιολόγηση όλων των αναπτυξιακών έργων που 

περιλήφθηκαν κατά καιρούς στους κρατικούς προϋπολογισμούς, για πολλά εκ των οποίων η 

σχετική απόφαση είχε ληφθεί πριν από δέκα χρόνια περίπου, στη βάση της σημερινής 

αναγκαιότητάς τους, της προστιθέμενης αξίας που θα παράσχουν στην οικονομία και της 

ανάγκης βελτίωσης των όρων εκτέλεσης των έργων αυτών από τεχνικής πλευράς και σε 
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συσχετισμό με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. 

Από της πλευράς της η επιτροπή εξέφρασε ιδιαίτερη ευαρέσκεια για τη δρομολόγηση των 

σχολικών λεωφορείων, θέμα το οποίο αποφασίστηκε και τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή.  Τα 

μέλη της επιτροπής εξέφρασαν επίσης ικανοποίηση για την αναληφθείσα προσπάθεια 

προώθησης του θεσμού των δημοσίων συγκοινωνιών που μέχρι της στιγμής ήταν ανύπαρκτος 

τόνισαν, όμως ταυτόχρονα την ανάγκη προώθησης με πολύ γοργούς ρυθμούς λύσεων όσον 

αφορά το μεγάλο πρόβλημα του κυκλοφοριακού σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.   

Όσον αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ίδιου υπουργείου, μέλη της επιτροπής 

επεσήμαναν το γεγονός ότι πολλά από τα περιληφθέντα στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό 

έργα είχαν επανειλημμένως προγραμματιστεί στους προϋπολογισμούς προηγούμενων χρόνων 

χωρίς προώθηση, συνεπώς τα περισσότερα από τα συμπεριληφθέντα στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό έργα επαναλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2009 (π.χ. η αναβάθμιση 

του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λευκωσίας και Αλάμπρας μήκους 15 χλμ. σε έξι 

λωρίδες).   

Αναφορικά με άλλα ζητήματα αρμοδιότητας του ίδιου υπουργείου, μέλη της επιτροπής 

επεσήμαναν την ανάγκη, μέσα στα πλαίσια του στόχου για μείωση των οδικών ατυχημάτων 

πέραν της βελτίωσης του οδικού δικτύου και της αστυνόμευσης, εντατικοποίησης της 

πρόληψης, την ανάγκη επαναξιολόγησης του σχεδίου απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων ώστε 

να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικό, την ανάγκη ανάπτυξης των δημοσίων συγκοινωνιών σε 

ορίζοντα που να εκτείνεται πέραν της εικοσαετίας και σε συνάρτηση με τις εκάστοτε 

λαμβανόμενες αποφάσεις για ανάπτυξη του οδικού δικτύου, τη μελέτη του θέματος της 

κατάργησης των αδειών κυκλοφορίας χωρίς τη μετακύληση του κόστους σε άλλες 

κατευθύνσεις, την ανάγκη ενίσχυσης του οδικού δικτύου στην περιοχή της δυτικής Λευκωσίας 

η οποία είναι η πλέον παραμελημένη περιοχή της ελεύθερης Κύπρου ώστε να αποκτήσει ένα 

σύγχρονο οδικό δίκτυο, τη γρήγορη προώθηση της ανέγερσης του Νέου Μουσείου Λευκωσίας 

αφού οι σχεδιασμοί ήδη έχουν γίνει, τη δρομολόγηση λεωφορείων για την εξυπηρέτηση 

φοιτητών από πόλη σε πόλη κ.ά. 
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11. Υπουργείο Υγείας (Κεφ. 22) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2009 προβλέπει συνολικές δαπάνες 

ύψους €615.233.453 έναντι €526.432.461 για το 2008 (εγκεκριμένες) και €467.611.332 για 

το 2007 (πραγματικές). 

Οι τακτικές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €577.302.538 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €497.268.432 (εγκεκριμένες) για το 2008 και €447.791.252 (πραγματικές) για το 

2007.   Για το 2009 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €80.034.106. 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 ανέρχονται σε €37.930.915 έναντι €29.006.838  

(εγκεκριμένες) για το 2008 και €19.680.716 (πραγματικές) για το 2007.   

Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2009-2011: 

Όραμα του Υπουργείου Υγείας είναι η καθολική κάλυψη των πολιτών με ένα σύστημα υγείας 

που να έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο κατά τρόπο άμεσο, ισότιμο, δίκαιο και αξιόπιστο που 

να παρέχει στον πολίτη υψηλό επίπεδο ιατροφαρμακευτικής αγωγής.   

Βασικές επιδιώξεις για την τριετία 2009-2011 είναι η εισαγωγή του Γενικού Σχεδίου Υγείας 

(ΓεΣΥ), η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στην κατ’  οίκον φροντίδα, 

η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και η αυτονόμηση των δημόσιων 

νοσηλευτηρίων, η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφορικής για την υγεία 

και η ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας.   

Παρατηρήσεις: 

Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζουν για το 2009 αύξηση κατά 

€8.924.077 εκατομ. (ποσοστό 30,77%).   

Από τα κατατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες συνολικές πιστώσεις για το 

Υπουργείο Υγείας για το 2009 παρουσιάζουν αύξηση κατά 16,87% σε σύγκριση με τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2008.  Σε απόλυτους αριθμούς, οι προτεινόμενες δαπάνες για 

το 2009 αποτελούν το 7,44% του συνολικού προϋπολογισμού του κράτους για το 2009 και το 

3,45% του ΑΕΠ.   

Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος υπουργός κατέθεσε στην επιτροπή αναλυτικά στοιχεία για τις 
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κυριότερες δαπάνες του Υπουργείου Υγείας για το 2009, συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με τις 

δαπάνες για τα έτη 2008, 2007 και 2006 (αύξηση/μείωση σε ποσοστά και σε απόλυτους 

αριθμούς) τόσο για τις τακτικές όσο και για τις αναπτυξιακές δαπάνες, στοιχεία αναφορικά με τα 

κονδύλια για έρευνα, για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων κ.ά. 

Όπως προκύπτει από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι κυριότερες πρόνοιες σε σχέση με 

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Αγορά υπηρεσιών (€800.000) για σκοπούς του προγράμματος πληθυσμιακού 

μαστογραφικού ελέγχου γυναικών σε παγκύπρια βάση κ.ά. 

• Υγειονομική διαφώτιση και προληπτική ιατρική (€390.000) (κάπνισμα, aids, καρκίνος, 

διατροφή, καρδιοπάθειες κ.ά.). 

• Χορηγίες στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο (€1.417.200) (+ δεσμευμένη πρόνοια). 

• Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (€13.000.000) (+ δεσμευμένη πρόνοια). 

• Διάφορες συνεισφορές εσωτερικών (€2.250.000) για κάλυψη συνεισφορών βάσει 

κριτηρίων σε διάφορους συνδέσμους εθελοντικής εργασίας (+ δεσμευμένη πρόνοια). 

• Σχέδιο θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό (€36.000.000) (+ δεσμευμένη πρόνοια). 

• Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου (€13.500.000).   

• Γενικό Σχέδιο Υγείας (€5.683.620) για κάλυψη δαπανών αναδιοργάνωσης των 

νοσοκομείων μέσα στα πλαίσια προώθησης εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας 

(ΓεΣΥ). 

• Ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο από μη κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες (€15.000.000) 

(+ δεσμευμένη πρόνοια) για κάλυψη δαπανών για εξετάσεις και θεραπείες που δεν 

προσφέρονται από τα κυβερνητικά ιδρύματα.  

• Επεκτάσεις νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων (€500.000) για επέκταση των εξωτερικών 

ιατρείων του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού και για δημιουργία ακτινοθεραπευτικού 

τμήματος. 

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Υγείας για το 2009 
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είναι οι ακόλουθοι: 

• Προετοιμασία έναρξης λειτουργίας του ΓεΣΥ. 

• Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας. 

• Αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων. 

• Εισαγωγή συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνου στα δημόσια και 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια. 

• Εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια. 

• Ενίσχυση του ρόλου της δημόσιας υγείας και της πρόληψης. 

Όσον αφορά ειδικότερα την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι κυριότερες δραστηριότητες/δράσεις για την 

προώθησή του είναι οι ακόλουθες: 

• Προετοιμασία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των κρατικών νοσηλευτηρίων για 

την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

• Ψήφιση αναγκαίων τροποποιήσεων στο νόμο. 

• Ετοιμασία πρωτοκόλλων. 

• Ετοιμασία συστήματος πληροφορικής για υποστήριξη του Οργανισμού Ασφάλισης 

Υγείας. 

• Κοστολόγηση των υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του ΓεΣΥ. 

• Εκπαίδευση των ιατρών που θα ενταχθούν στο ΓεΣΥ ως προσωπικοί ιατροί. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό, η έναρξη παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στα 

πλαίσια του ΓεΣΥ θα γίνει μέχρι τέλους του 2010.   

 Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό πέραν των πιο πάνω, μεταξύ των προτεραιοτήτων της 

κυβέρνησης στον τομέα της υγείας, πολλές από τις οποίες τοποθετούνται σε 

μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι η ίδρυση και λειτουργία ιατρικής σχολής στην Κύπρο, η 

δημιουργία κτηματολογίου ιατροτεχνικού εξοπλισμού, η εφαρμογή μηχανισμού 

αποτελεσματικού ελέγχου της διαδικασίας παραγγελίας και χρήσης αναλωσίμων από τα 
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δημόσια νοσηλευτήρια, η μηχανοργάνωση ολόκληρου του φάσματος των νοσοκομειακών 

δραστηριοτήτων και η επέκτασή της σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια μέσα στα πλαίσια του 

εθνικού σχεδιασμού στον τομέα της υγείας, η διαπίστευση των δημόσιων νοσηλευτηρίων με την 

προώθηση εισαγωγής συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνου σε όλα τα 

νοσηλευτήρια.   

 Περαιτέρω προωθείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αποστολής ασθενών στο εξωτερικό 

και στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο ενώ στον τομέα της ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή για τη λειτουργία νέου 

κέντρου λειτουργίας στην Έγκωμη αρχές του 2009, την ολοκλήρωση της ανέγερσης νέου 

κτιρίου στη Λινόπετρα και λειτουργίας του το Φεβρουάριο του 2009, τη συνέχιση της 

ανέγερσης νέου κέντρου στην Κοφίνου και ολοκλήρωσής του μέχρι τέλους του 2009, όπως και 

για τα προγράμματα έναρξης κατασκευαστικών έργων για νέα κέντρα υγείας στη Γεροσκήπου 

και στα Λατσιά.   

 Σύμφωνα με τον ίδιο υπουργό προωθείται επίσης η εφαρμογή νέας οργανωτικής δομής στο 

Υπουργείο Υγείας βάσει αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου και η ολοκλήρωση της 

σχετικής μελέτης εντός του 2008 με στόχο τη δημιουργία τμήματος προγραμματισμού, μελετών 

και στρατηγικής μέχρι τις αρχές του 2009 και ολοκλήρωσης του έργου επίσης μέχρι τέλους του 

2009.   

 Επιπροσθέτως προωθείται η δημιουργία γηριατρικών κλινικών στη Λάρνακα, Λευκωσία και 

Λεμεσό, η ενίσχυση της συνεργασίας ιδιωτικού και κρατικού τομέα στον τομέα των 

φαρμακευτικών υπηρεσιών, η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης αποθεμάτων φαρμάκων και 

του νέου τιμοκαταλόγου για τα φάρμακα.  Προωθείται επίσης η προκήρυξη προσφορών για τη 

δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Νοσοκομείο Λεμεσού, η δημιουργία ογκολογικού 

τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, η δημιουργία παιδοψυχιατρικής μονάδας στο 

ΝΑΜIII, η έναρξη του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των τοξικοεξαρτήσεων, η έναρξη 

των εργασιών για τη διεξαγωγή κτιριολογικής μελέτης για την ανέγερση του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας που θα στεγάσει το Νοσοκομείο Αθαλάσσας και του Κέντρου Σωματικής Αποτοξίνωσης 

και Ψυχολογικής Υποστήριξης και μία σειρά άλλων προγραμμάτων βάσει χρονοδιαγραμμάτων, 
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για τα οποία λεπτομερής αναφορά έγινε στην παρουσίαση που έγινε ενώπιον της επιτροπής 

από τον αρμόδιο υπουργό..    

 Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, η επιτροπή εξέφρασε την 

ευαρέσκειά της για την αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας κατά 16,87% σε 

σύγκριση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2008, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 

περισσότεροι στόχοι του ιδίου υπουργείου τίθενται πάνω σε μεσομακροπρόθεσμη βάση.  

Ευαρέσκεια εξέφρασε επίσης η επιτροπή αναφορικά με επιμέρους στόχους όπως είναι η 

αναδιοργάνωση των δομών του υπουργείου, η ολοκλήρωση της μηχανογράφης, η προώθηση 

της έναρξης λειτουργίας του ΓεΣΥ, η δημιουργία ιατρικής σχολής και η δημιουργία 

ακτινοθεραπευτικού στο Νοσοκομείο Λεμεσού. 

 Από την όλη συζήτηση τονίστηκε όμως ότι πρέπει να υπάρξουν άμεσες δράσεις και 

βραχυπρόθεσμοι σχεδιασμοί για μία σειρά χρόνιων προβλημάτων όπως είναι η ανάγκη 

δημιουργίας ειδικών κλινικών (νευρολογικές, γηριατρικές, ρευματολογικές, τραυματιολογικές, 

ανακουφιστικές κ.ά.), η ανάγκη ενίσχυσης των ιατρικών κέντρων στην ύπαιθρο αντί της 

δημιουργίας νέων αστικών κέντρων υγείας υπό το φως του προγραμματισμού για την έναρξη 

λειτουργίας του ΓεΣΥ.   

 Την επιτροπή απασχόλησε επίσης το θέμα της υλοποίησης σχεδιασμού για αυτονόμηση των 

νοσοκομείων μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του ΓεΣΥ με τη δημιουργία διαχειριστικού φορέα. 

Όπως αναφέρθηκε η προωθούμενη δημιουργία φορέα δεν είναι η καταλληλότερη λύση για 

αυτονόμηση των νοσοκομείων, αντίθετα θα πρέπει κάθε νοσοκομείο να αποτελέσει αυτόνομη 

διοικητική οντότητα για να επιτευχθεί η πλήρης αυτονόμηση, γεγονός το οποίο αποδέχθηκε και 

ο αρμόδιος υπουργός. 

Η επιτροπή τονίζει εν πάση περιπτώσει την ανάγκη εντατικοποίησης της αναβάθμισης του 

δημόσιου τομέα υγείας ώστε να αποκλειστούν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα του 

ιδιωτικού τομέα, στη βάση καλά κοστολογημένων συμφωνιών με τον ιδιωτικό τομέα, 

καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση να επιταχύνει τις ενέργειες για έναρξη λειτουργίας 

του ΓεΣΥ το ταχύτερο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Προϋπολογισμοί Ανεξάρτητων Υπηρεσιών 

 Στα πλαίσια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2009, η επιτροπή συζήτησε 

τους προϋπολογισμούς των ακόλουθων ανεξάρτητων υπηρεσιών και/ή ανεξάρτητων 

γραφείων6: 

α. Δικαστικής Υπηρεσίας (κ. Π.  Αρτέμης, Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου). 

β. Νομικής Υπηρεσίας (κ. Π. Κληρίδης, Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας). 

γ. Ελεγκτικής Υπηρεσίας (κ. Χρ. Γιωρκάτζη, Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας). 

δ. Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως (κ. Ηλ. Νικολάου, Επίτροπος Διοικήσεως). 

ε. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (κ. Κ. Χριστοφόρου, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού). 

στ. Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κ. Γ. 

Φράγκου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

ζ. Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (κ. Χρ. Ανδρέου, Έφορος Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων). 

η. Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (κ. Λ. Δημητρίου, Έφορος Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου). 

θ. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (κ. Γ. Πογιατζής, Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών). 

ι. Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (κ. Κ. Λύρας, Έφορος 

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών). 

                                            

6  Κατά πάγια πρακτική δεν κλήθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Επιτροπής Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΕΔΥ-συνταγματική υπηρεσία), όπως και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ-
ανεξάρτητη υπηρεσία) λόγω του ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες στελεχώνονται αποκλειστικά με 
προσωπικό σε απόσπαση.   

 Ο προϋπολογισμός του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας κατά πάγια πρακτική εξετάζεται στην 
πρώτη συνεδρία της επιτροπής μαζί με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.    
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κ. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων (ανεξάρτητη υπηρεσία) (κ. Κλ. Κλεάνθους, 

Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων ). 

λ. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (κ. Λ. Κουρσουμπά, Επίτροπος Νομοθεσίας). 

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2009 προσήλθαν και ανέλυσαν 

τους προϋπολογισμούς των συνταγματικών, ανεξάρτητων υπηρεσιών και ανεξάρτητων 

γραφείων όλοι οι αξιωματούχοι και άλλοι εκπρόσωποί τους καταθέτοντας εκ των 

προτέρων γραπτά αναλυτικά σημειώματα για τους στόχους και για άλλα επιμέρους 

θέματα που αφορούν την αποστολή τους.  Όπως και κατά τις προηγούμενες χρονιές δε 

θα γίνει εκτενής ανάλυση των προϋπολογισμών των πιο πάνω αναφερόμενων 

υπηρεσιών, αλλά συνοπτική παρουσίαση μόνο των αιτημάτων που κρίθηκε από την 

επιτροπή ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει και να επανέλθει σε εύθετο χρόνο με 

τις τελικές της θέσεις αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.   

Τα ειδικότερα ζητήματα που ηγέρθηκαν στα πλαίσια των συζητήσεων και για τα οποία 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στην παρούσα έκθεση, αφορούν την υποστελέχωση 

ή/και την ανυπαρξία οργανικών δομών σε διάφορες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα οι ανάγκες 

να καλύπτονται με έκτακτους υπαλλήλους, με λειτουργούς σε απόσπαση, με αγορά ή με 

μίσθωση υπηρεσιών.  Το γεγονός αυτό διαπιστώνεται ότι επηρεάζει την εύρυθμη 

λειτουργία των εν λόγω υπηρεσιών και για το λόγο αυτό κρίνεται ότι τα ζητήματα αυτά θα 

πρέπει να τεθούν ενώπιον της κυβέρνησης για να λάβει σύντομα τελικές αποφάσεις επί 

αυτών.  Σημειώνεται ότι ορισμένα από τα ζητήματα αυτά όπως και άλλα θεσμικά ζητήματα 

για τα οποία θα γίνει ακολούθως αναφορά έχουν εγερθεί και κατά τις προηγούμενες 

χρονιές, χωρίς οποιαδήποτε πρόοδο στην επίλυσή τους.   

Από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

1. Δικαστική Υπηρεσία: 

 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου υπάρχει ανάγκη για αύξηση 
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του αριθμού των επαρχιακών δικαστών, αλλά προς το παρόν το θέμα βρίσκεται στη 

διαδικασία της υποβολής γραπτών εισηγήσεων και της αντίστοιχης αιτιολογίας από 

τα επαρχιακά δικαστήρια για τις πραγματικές ανάγκες και ακολούθως το θέμα θα 

προωθηθεί ανάλογα.   

 Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών η κατ’ αρχήν δημιουργία είκοσι τριών 

πρόσθετων μόνιμων και επτά έκτακτων θέσεων για την ανάγκη υλοποίησης του 

συστήματος διοίκησης των δικαστηρίων.   

 Όσον αφορά προβλήματα στελέχωσης των δικαστηρίων με στενογράφους, το 

πρόβλημα υφίσταται στην ανυπαρξία ενδιαφέροντος εργοδότησης λόγω των 

δύσκολων συνθηκών εργασίας, των χαμηλών μισθοδοτικών κλιμάκων εισαγωγικού 

βαθμού (Κλ. Α2) και του γεγονότος ότι δε διδάσκεται πλέον στενογραφία.  Συναφώς, 

το σύστημα στενοτύπησης για το οποίο υπάρχει προ πολλού ειλημμένη απόφαση 

για εισαγωγή του στα δικαστήρια αναμένεται ότι θα επιλύσει τα προβλήματα 

δεδομένου ότι θα υπάρχουν εκπαιδευμένοι στενοτυπητές για να χειρίζονται τα 

μηχανήματα που προς το παρόν δεν υπάρχουν.  Αναμένεται από την κυβέρνηση να 

λάβει τις δέουσες αποφάσεις με πρώτη επιλογή την ενοικίαση αρχικά του 

συστήματος και των υπηρεσιών μέχρις ότου εκπαιδευτούν εντόπιοι στενοτυπητές. 

 Συναφώς με τα πιο πάνω η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για το θέμα εισαγωγής 

συστήματος στενοτύπησης, στα δικαστήρια, το οποίο εκκρεμεί για πολλά χρόνια και 

για το οποίο περιλαμβάνονται κονδύλια στους κρατικούς προϋπολογισμούς χωρίς 

πρόοδο στην υλοποίησή του.  Σύμφωνα με τους αρμοδίους ενώ κατ’ αρχήν είχε 

αποφασιστεί η αγορά του συστήματος, η πρόσληψη είκοσι πέντε (25) 

στενοτυπιστριών οι οποίες θα αναλάμβαναν την εκπαίδευση εκατόν στενογράφων 

των δικαστηρίων και ενώ είχαν καταρτιστεί οι όροι των προσφορών, στη συνέχεια η 

σχετική απόφαση διαφοροποιήθηκε από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.  Η 

νέα απόφαση προνοούσε για την αγορά υπηρεσιών στενοτυπιστριών από τον 

ιδιωτικό τομέα, γεγονός όμως που συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο κόστος (σχεδόν 

 117



 

διπλάσιο) και με δικαίωμα προαιρετικής αγοράς του συστήματος.  Η Δικαστική 

Υπηρεσία έχει τοποθετηθεί σχετικά ότι η απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα 

εισαχθεί το σύστημα στα δικαστήρια αφορά αποκλειστικά τη διοίκηση και ειδικότερα 

το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο καλείται να αποφασίσει κατά πόσο θα 

αγοραστούν οι υπηρεσίες ιδιωτών ή κατά πόσο θα γίνει εκπαίδευση των 

στενογράφων των δικαστηρίων ή κατά πόσο θα εισαχθεί μεικτό σύστημα.   

 Τέλος, η επιτροπή ενημερώθηκε για την πρόοδο στην  εισαγωγή του Συστήματος 

Νομικής Πληροφόρησης (legal information system), έργο το οποίο είχε αναληφθεί 

από ξένη εταιρεία, ότι τελικά η εν λόγω ρουμάνικη εταιρεία δεν κατέστη δυνατό να 

υλοποιήσει το όλο έργο με αποτέλεσμα να έχει τερματιστεί η σύμβαση.   

2. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας: 

 Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πρόταση για τη δημιουργία 

έντεκα (11) νέων θέσεων Δημοσίου Κατηγόρου (Κλ. Α8, Α10, Α11), η οποία 

εκκρεμούσε από το 2004 για αντικατάσταση των αστυνομικών που μέχρι σήμερα 

εκτελούν χρέη δημοσίου κατηγόρου στα επαρχιακά δικαστήρια για σκοπούς 

παρουσίασης υποθέσεων όταν το κατηγορητήριο υπογράφεται από τους 

επαρχιακούς αστυνομικούς διευθυντές, εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκε στον 

υπό συζήτηση προϋπολογισμό.  Η αρχική απόφαση προνοούσε για σταδιακή 

αντικατάσταση των εν λόγω αστυνομικών με δημοσίους κατηγόρους που θα 

ανήκουν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και για σταδιακό διορισμό τριάντα 

πέντε (35) δημοσίων κατηγόρων.  Όπως διαπιστώνεται λόγω διαφόρων 

καθυστερήσεων μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί μόνο οι είκοσι τέσσερις (24) από τους 

τριάντα πέντε (35) δημόσιους κατήγορους. 

 Στο στάδιο της συζήτησης το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε συναφώς με τα 

πιο πάνω να καταθέσει στη Βουλή τροποποίηση του υπό συζήτηση 

προϋπολογισμού ώστε να συμπεριληφθεί πρόνοια για έντεκα (11) νέες θέσεις 

δημοσίου κατηγόρου σύμφωνα με τα πιο πάνω, η οποία να προωθηθεί στην 
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ολομέλεια του σώματος για έγκριση και ενσωμάτωσή της στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό.   

3. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας: 

 Σύμφωνα με τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας εξακολουθούν να υφίστανται στην 

υπηρεσία δύο αδυναμίες, γεγονός που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι εν λόγω αδυναμίες συνίστανται η μεν πρώτη στη διαδικασία έγκρισης του 

προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από την εκτελεστική εξουσία, η δε 

δεύτερη στην ανάγκη της επέκτασης του ελέγχου που διενεργεί η υπηρεσία επί των 

κρατικών εταιρειών.   

 Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επειδή όπως έχει κατατεθεί, αυτός αποτελεί μέρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, είναι αναγκαίο να υπάρξει προηγούμενη έγκριση του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργικού Συμβουλίου προτού αυτός προωθηθεί 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που κατά τις ευρωπαϊκές υποδείξεις 

συνιστά περιορισμό της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφού 

η εκτελεστική εξουσία ως ο κατ’ εξοχήν ελεγχόμενος από το Γενικό Ελεγκτή έχει με 

τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα να περιορίσει τους πόρους της υπηρεσίας με 

απώτερο στόχο την αποφυγή ελέγχου. Όπως έχει κατατεθεί, η Ελεγκτική Υπηρεσία 

της Δημοκρατίας είναι η μόνη για την οποία γίνεται τέτοια αναφορά στις εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το υφιστάμενο καθεστώς συνιστά παράλληλα απόκλιση 

από τις θεμελιώδεις αρχές της ανεξαρτησίας όπως αυτές καθορίζονται από το 

Διεθνή Οργανισμών Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI). 

 Επειδή όπως ανέφερε η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, η τελική διευθέτηση του 

θέματος προϋποθέτει τροποποίηση του Συντάγματος, υπάρχουν εναλλακτικές 

εισηγήσεις ώστε οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας να 

ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό και να προωθούνται στη Βουλή 

όπως ακριβώς υποβάλλονται από τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.  Σύμφωνα με 
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την ίδια αξιωματούχο, παραμένει γεγονός ότι όσον αφορά θέματα προσωπικού που 

αποτελούν την κυριότερη αξία της υπηρεσίας, δεν παρέχεται η απαιτούμενη ευελιξία 

για αποτελεσματική αντιμετώπιση των παρατηρούμενων αναγκών.   

  Όπως έχει κατατεθεί, παραμένει επίσης σε εκκρεμότητα το θέμα της αναβάθμισης 

των θέσεων των Ανώτερων Πρώτων Ελεγκτών και Ανώτερων Πρώτων Λειτουργών 

Τεχνικού Ελέγχου της υπηρεσίας, γεγονός που επηρεάζει την ιεραρχική δομή.  Στις 

προτάσεις που υποβλήθηκαν αρμοδίως στο Υπουργείο Οικονομικών 

περιλαμβανόταν σχετική εισήγηση για ρύθμιση του θέματος, η οποία τελικά δεν 

προωθήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.   

4. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως: 

 Σύμφωνα με την Επίτροπο Διοικήσεως, ο προϋπολογισμός του Γραφείου 

Επιτρόπου Διοικήσεως εξακολουθεί να είναι πολύ συντηρητικός παρά τη διεύρυνση 

των αρμοδιοτήτων του ιδίου γραφείου με τις αρμοδιότητες που αφορούν την Αρχή 

κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων και την Αρχή της Ισότητας.  Παρά την 

κάποια αύξηση σε προσωπικό, δεν παρέχεται ευχέρεια για ορθολογική ανάπτυξη 

του γραφείου.  Η πλειοψηφία των λειτουργών εργάζεται πάνω σε έκτακτη βάση και 

επιζητεί μονιμότητα με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς ανακατατάξεις.  Όπως 

διαπιστώνεται στο εν λόγω γραφείο απασχολούνται σήμερα είκοσι εννέα (29) 

λειτουργοί εκ των οποίων οι δεκαέξι (16) σε έκτακτη βάση.  Οι επτά (7) έκτακτοι 

λειτουργοί απασχολούνται έναντι μονίμων κενών θέσεων και οι υπόλοιποι στην ίδια 

βάση παρέχουν πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες.   

 Όπως έχει κατατεθεί έχει ήδη υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο 

αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού με νέες δομές, αλλά δε φαίνεται να 

υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση από το αρμόδιο υπουργείο, καθ’ ήν στιγμή η  

υφιστάμενη δομή του 1990 δεν εξυπηρετεί το όραμα του γραφείου ούτε τις 

προτεραιότητες και τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει.   
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 Συναφώς η ίδια αξιωματούχος ενημέρωσε την επιτροπή ότι τον Απρίλιο του 2009 θα 

διοργανωθεί στην Κύπρο η 7η Συνάντηση των Ευρωπαίων Επιτρόπων Διοικήσεως 

(Ombudsman) όπως και των αντίστοιχων αξιωματούχων των υποψηφίων για ένταξη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών και ότι για τη σημαντική αυτή εκδήλωση θα 

υποβληθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός. 

5. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού: 

 Στον προϋπολογισμό του 2009 προβλέπεται η δημιουργία εννέα (9) νέων θέσεων 

Λειτουργού Υπηρεσίας Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (Κλ. Α8, Α10, Α11) 

ώστε το σύνολό τους οι εν λόγω λειτουργοί να φθάσουν τους δεκαοκτώ (18), όπως 

και μίας (1) νέας θέσης Διευθυντή (Κλ. Α15).  Ο Επίτροπος Προστασίας 

Ανταγωνισμού δήλωσε συναφώς ότι έχει αναληφθεί προσπάθεια για την ενίσχυση 

της υπηρεσίας με έκτακτο πρόσθετο προσωπικό και με την εισαγωγή νέας 

οργανωτικής δομής. 

 Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι τα επίπεδα στελέχωσης της εν λόγω 

υπηρεσίας υπολείπονται των αντίστοιχων επιπέδων άλλων εθνικών αρχών, αλλά ότι 

στο παρόν στάδιο θα πρέπει να αφομοιωθούν οι υπό πρόληψη νέοι λειτουργοί.  Για 

το λόγο αυτό επιφυλάσσεται να επανέλθει με πρόσθετες προτάσεις σε εύθετο 

χρόνο.   

6. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

 Όπως κατέθεσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

παρά το γεγονός ότι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα ενισχύθηκε με πρόσθετο προσωπικό, η ενίσχυση που δόθηκε δεν είναι 

ικανοποιητική αν ληφθούν υπόψη διάφορες νέες αρμοδιότητες,    με τις οποίες το 

γραφείο έχει επιφορτιστεί και που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη ρύθμιση 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, των συμβάσεων 

EUROPOL, Schengen και Customs όσον αφορά την προστασία προσωπικών 
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δεδομένων που προβλέπεται σ’ αυτές.  Επιπρόσθετα, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος 

προς επίλυση του θέματος της δημιουργίας οργανικών δομών στο ίδιο γραφείο, με 

αποτέλεσμα οι λειτουργοί που υπηρετούν σ’ αυτό να είναι αποσπασμένοι από άλλες 

υπηρεσίες.  Συναφώς κατά την αξιολόγηση του γραφείου από ευρωπαίους 

αξιωματούχους για το κατά πόσο είναι σε θέση να εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη Συνθήκη του Schengen έγιναν παρατηρήσεις για τη στελέχωση 

του γραφείου με μη μόνιμο προσωπικό, σχετικό αίτημα όμως προς το Υπουργείο 

Οικονομικών απορρίφθηκε. 

7. Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού: 

 α. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το Γραφείο Επιτρόπου 

Νομοθεσίας έχει ήδη υποβάλει πρόταση για έγκριση τριών (3) νέων θέσεων 

Νομικών Λειτουργών (Κλ. Α9, Α11, Α12) και μίας (1) θέσης Διοικητικού Λειτουργού 

(Κλ. Α8, Α10, Α11).  Όπως έχει κατατεθεί, σήμερα το επιστηνομικό προσωπικό του 

εν λόγω γραφείου προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αγορά υπηρεσιών, μέθοδος η 

οποία θεωρείται εντελώς ασύμφορη για το δημόσιο, τόσο από οικονομικής πλευράς 

όσο και από πλευράς ποιότητας της εργασίας.  Ειδικότερα το πρόβλημα εντοπίζεται 

στο ότι οι εν λόγω εξωτερικοί συνεργάτες δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για βελτίωση της απόδοσής τους ούτε να εκπροσωπούν την 

Επίτροπο Νομοθεσίας σε διάφορες εκδηλώσεις.  Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατή η 

σύσταση τμηματικής επιτροπής προσφορών με τις ανάλογες συνέπειες.  Ως εκ 

τούτου, όπως έχει κατατεθεί, επιβάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού η 

πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το οποίο θα τελεί υπό τις οδηγίες της Επιτρόπου 

Νομοθεσίας, θα εκπαιδεύεται και θα είναι σε θέση να υποστηρίζει την Επίτροπο 

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.  Επιπρόσθετα η Επιτροπή ενημερώθηκε 

ότι παρά την παρέμβαση της Κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών και 
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Προϋπολογισμού, οπότε και είχε αποφασιστεί η τοποθέτηση δύο (2) Νομικών 

Λειτουργών στο εν λόγω γραφείο, με την αντίστοιχη μείωση κατά δύο (2) θέσεις των 

συνολικών θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας, τελικά στην πράξη διαφάνηκε ότι 

τούτο δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθεί.   

 β. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία είναι απαραίτητη η επιπλέον στελέχωση του 

Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τουλάχιστον 

ακόμη πέντε (5) λειτουργούς, δύο (2) από τους οποίους θα πρέπει να έχουν νομική 

κατάρτιση ώστε να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες που καθορίζονται από το 

νόμο.  Η εξυπηρέτηση του γραφείου με αγορά υπηρεσιών για άσκηση αρμοδιοτήτων 

που κανονικά ενδείκνυται να ασκούνται από μόνιμο προσωπικό είναι οικονομικά 

ασύμφορη και δεν εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού. 

 Στα πλαίσια των θεμάτων που αφορούν το ίδιο γραφείο, η Επίτροπος Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών για μη δημιουργία ξεχωριστού κεφαλαίου στον κρατικό 

προϋπολογισμό αναφορικά με τον ανεξάρτητο θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η συμπερίληψη των σχετικών κονδυλίων στα 

κονδύλια του Επιτρόπου Νομοθεσίας (κάτω από το σχετικό κεφάλαιο) βρίσκεται σε 

αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία.7  Η μη δημιουργία ξεχωριστού κεφαλαίου για 

σκοπούς λειτουργίας του θεσμού παραβιάζει την ανεξαρτησία που η σχετική 

νομοθεσία διασφαλίζει με σειρά διατάξεων.  Η ίδια αξιωματούχος δήλωσε στην 

επιτροπή ότι έχει υποστηρίξει τη θέση αυτή ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών με 

σειρά επιστολών της και ότι η θέση αυτή στηρίζεται στη νομολογία αναφορικά με την 

ερμηνεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

ιδιαίτερα δε στο άρθρο 4 αυτής σε σχέση με την υποχρέωση των κρατών μελών της 

                                            

7  Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος [Αρ. Ν. 74(Ι)/2007]. 
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Σύμβασης να συστήνουν ανεξάρτητους εθνικούς μηχανισμούς για την επιτήρηση 

του επιπέδου σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού.  Η νομολογία αυτή θέτει 

βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται, γνωστές ως “Αρχές των 

Παρισίων”, οι οποίες μεταξύ άλλων απαιτούν πλήρη ανεξαρτησία του θεσμού.  Η 

ανεξαρτησία αυτή προϋποθέτει αφενός θεσμική ανεξαρτησία και αφετέρου 

οικονομική ανεξαρτησία και παροχή επαρκών πόρων για να καθίσταται δυνατή η 

λειτουργία του θεσμού και η σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου.8 

Παρατηρήσεις: 

Η επιτροπή υπό το φως της ενημέρωσης που έτυχε σύμφωνα με τα πιο πάνω, αλλά και 

επανειλημμένων επισημάνσεων που έγιναν από επηρεαζόμενους αξιωματούχους με την 

ευκαιρία της συζήτησης των ετήσιων προϋπολογισμών των υπηρεσιών τους και κρίνοντας 

ότι τα θέματα που τέθηκαν ενώπιόν της χρήζουν αξιολόγησης, μελέτης και επίλυσής τους, 

καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε συνεργασία με τους επηρεαζομένους σε 

συζητήσεις και να επανέλθει σύντομα με τις τελικές της θέσεις σε σχέση με έγκριση ή 

απόρριψη των τεθέντων αιτημάτων, όπως και των δικαιολογητικών για κάθε απόφασή της. 

Ειδικότερα, καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της σε σχέση με τη μη 

προώθηση της δημιουργίας μόνιμων οργανικών δομών σε διάφορα ανεξάρτητα γραφεία.  

Πέραν των επισημάνσεων που έγιναν στην επιτροπή από τους διάφορους αξιωματούχους, 

από τα οργανογράμματα των υπηρεσιών που κατατέθηκαν στην επιτροπή προκύπτει ότι το 

πρόβλημα της ανυπαρξίας οργανικής δομής υφίσταται επίσης στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών και στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων.  Περαιτέρω, όπως διαπιστώνεται, 

για ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, το οποίο επίσης παρουσιάζει έλλειψη οργανικής δομής 

υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για το λόγο αυτό η επιτροπή 

καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει σφαιρικά την πολιτική της σε σχέση με το ειδικό αυτό 

                                            

8  General Comment No. 2(2002) – Convention on the Rights of the Child – CRC/GC/2002/2, 15 
November 2002. 
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ζήτημα και να επανέλθει με ορθολογικές προτάσεις που να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές 

υποδείξεις όπου αυτές υφίστανται όπως και με τη σημασία, το ρόλο και την αποστολή εν 

γένει των εν λόγω υπηρεσιών.  Η επιτροπή θεωρεί ότι το κράτος έχει υποχρέωση εφόσον 

έχει προχωρήσει στη σύσταση των οργανισμών και των αντίστοιχων θεσμών να 

υποστηρίξει τις υπηρεσίες αυτές ώστε να επιτελούν το έργο και στην αποστολή τους 

αποτελεσματικά. 

Καλεί τέλος την κυβέρνηση να επανεξετάσει ειδικά θέματα στελέχωσης σε ανεξάρτητες 

υπηρεσίες όπου υπηρετεί προσωπικό με τη μέθοδο της μίσθωσης ή αγοράς υπηρεσιών 

θεωρώντας την τακτική αυτή αναποτελεσματική αφού δε συμβάλλει στην αποτελεσματική 

προώθηση του έργου της αντίστοιχης υπηρεσίας ενώ δεν εντάσσεται επίσης στα θέσμια 

της δημόσιας υπηρεσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Διαφώτιση 

(17.02-03701) 
(16.11-03701)  
Μέσα στα πλαίσια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού η επιτροπή, σύμφωνα με 

καθιερωθείσα κοινοβουλευτική πρακτική συζήτησε θέματα που αφορούν τη “Διαφώτιση”, 

αποδίδοντας και πάλι ιδιαίτερη σημασία στο μείζον αυτό θέμα, οι επιμέρους στόχοι του 

οποίου αποβλέπουν στην προώθηση του κυπριακού προβλήματος.  Παρά το γεγονός ότι 

η όλη συζήτηση προγραμματίστθηκε στην ταυτόχρονη παρουσία του Υπουργού 

Εξωτερικών και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δεδομένου ότι τα κονδύλια για διαφώτιση 

περιλαμβάνονται τόσο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, όσο και στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, κάτω από το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών (ΓΤΠ), τελικά η παρουσίαση του θέματος λόγω απροβλέπτων παραγόντων 

δεν κατέστη δυνατή στην παρουσία και των δύο αξιωματούχων. 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο Κεφάλαιο 1(7) της παρούσας έκθεσης αναφορικά με τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών, για το 2009 το κονδύλι για τη “Διαφώτιση” 

(+ δεσμευμένη πρόνοια) ανέρχεται σε €3.135.752 (έναντι  €2.135.352 (εγκεκριμένη 

δαπάνη για το 2008) και €1.722.605 (πραγματική δαπάνη για το 2007).    

Το αντίστοιχο κονδύλι κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών-ΓΤΠ ανέρχεται σε €1.513.000 

για το 2009 έναντι €1.469.397 (εγκεκριμένη δαπάνη) για το 2008 και €1.334.815 

(πραγματική δαπάνη για το 2007). 

Σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους, προωθείται από κοινού νέο σχέδιο δράσης για 

αποτελεσματική προληπτική και ενεργό διαφώτιση στο εξωτερικό λαμβανομένων υπόψη 

των σημερινών ιδιαιτεροτήτων του διεθνούς συστήματος όπως και των προτεραιοτήτων 

της κυπριακής κυβέρνησης.   

Ο Υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε στην επιτροπή ότι το εν λόγω σχέδιο δράσης, μεταξύ 

άλλων, θα έχει τις εξής παραμέτρους:   
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• Την εξέταση της δυνατότητας απλούστευσης των διαδικασιών για υλοποίηση 

συγκεκριμένων προγραμμάτων διαφώτισης.   

• Τον καθορισμό των γενικότερων στόχων στη βάση των οποίων θα δίδονται 

προτεραιότητες. 

• Τον καθορισμό των μέσων επίτευξης.   

• Τον καθορισμό των δικαιούχων φορέων. 

• Τον καθορισμό των τρόπων αξιολόγησης αποτελεσμάτων. 

Ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι το Υπουργείο Εξωτερικών 

λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα κόμματα και 

οι δήμοι στην υλοποίηση των στόχων της διαφώτισης, θα προχωρήσει σε εισήγηση για 

αυτονόμηση των κονδυλίων που τους παραχωρούνται, θα περιλάβει σε σχέδιο δράσης, 

εισήγηση για ενίσχυση της υφιστάμενης χορηγίας προς τα κόμματα και τους δήμους, 

μέρος δε αυτής θεσμοθετημένα να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφώτισης.   

Όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, το υφιστάμενο σύστημα έχει κλείσει τον κύκλο του 

αφού επιμέρους δράσεις αυτού είναι πλέον απηρχαιωμένες (π.χ. έκδοση ενημερωτικών 

εντύπων) υπό το φως της νέας τεχνολογίας. 

Τέλος, ο ίδιος υπουργός τόνισε τη σημασία που αποδίδει η παρούσα κυβέρνηση στο 

θέμα, η οποία εκφράζεται στην κατά €1 εκατομ. αύξηση του σχετικού κονδυλίου κάτω από 

το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος από της πλευράς του και αναλύοντας τις 

προϋπολογιζόμενες δαπάνες για σκοπούς “Διαφώτισης” κάτω από το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών (ΓΤΠ), τόνισε την ανάγκη όπως το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των 

κονδυλίων διαφώτισης που είναι η Υπουργική Επιτροπή Διαφώτισης και η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Διαφώτισης, αξιοποιηθεί ορθολογικά ώστε να συμπληρωθούν κενά και να 

γίνουν διάφορες ρυθμίσεις που να επιτρέψουν την αναβάθμιση της διαφωτιστικής 

προσπάθειας στο εξωτερικό.  Όπως ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε, για να επιτευχθεί 
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αναβάθμιση του συστήματος θα πρέπει πρώτα να ξεπεραστεί το εγγενές πρόβλημα που 

εντοπίστηκε και που οφείλεται στον πολυκατακερματισμό των αρμοδιοτήτων και των 

ευθυνών για τη διαφώτιση λόγω της εμπλοκής διαφόρων υπουργείων, υπηρεσιών και 

οργανωμένων συνόλων.  Το γεγονός αυτό έχει  ως επακόλουθο την αδυναμία επαρκούς 

συντονισμού, υλοποίησης αποφάσεων, ελέγχου, εξειδίκευσης και προσαρμογής των 

σχετικών δράσεων.  Παρά το γεγονός ότι πολιτικές, δράσεις και ενέργειες αναλαμβάνονται 

από καιρό για τους ίδιους σκοπούς, αυτές δεν είναι εντεταγμένες σε ένα ολοκληρωμένο 

πλαίσιο πολιτικής που να στηρίζεται σε ένα σχέδιο δράσης με γενικούς αλλά και 

εξειδικευμένους στόχους κατά περιοχή ή χώρα.  Τόνισε επίσης ότι  δεν υπάρχει μέχρι της 

στιγμής πλαίσιο πολιτικής το οποίο να αξιοποιεί μέσα, μεθόδους και μηχανισμούς που να 

αναβαθμίζουν την αποτελεσματικότητα της διαφωτιστικής προσπάθειας και με την 

αναβάθμιση ταυτόχρονα του συστήματος να επιτυγχάνεται συνεχής έλεγχος, συντονισμός 

και αναπροσαρμογή.  Υπό το φως της κατάστασης αυτής, η παρούσα κυβέρνηση έχει 

θέσει ως στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση της όλης διαφωτιστικής προσπάθειας με 

ουσιαστική αύξηση των σχετικών κονδυλίων για το 2009 και τη δρομολόγηση αποφάσεων 

αναφορικά με την αναδιάρθρωση του συστήματος και της δομής που στηρίζει τη 

“Διαφώτιση”.   

Σημειώνεται ότι ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατέθεσε στην επιτροπή λεπτομερή 

στοιχεία αναφορικά με συγκεκριμένες διαφωτιστικές δραστηριότητες και τα αντίστοιχα 

κονδύλια, καθώς και συγκριτικά στοιχεία που αφορούν τις προτεινόμενες για το 2009 

δαπάνες, τις εγκριθείσες για το 2008 και τις πραγματικές για το 2007.  Κατέθεσε επίσης 

συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τις περιοδικές και αυτοτελείς εκδόσεις του ΓΤΠ.   

Παρατηρήσεις: 

 Η επιτροπή υπό το φως της πιο ενημέρωσης που έτυχε από τους δύο αξιωματούχους 

αναφορικά με τους νέους στόχους που έχουν τεθεί στα πλαίσια του κεφαλαίου “Διαφώτιση” 

και της νέας στρατηγικής για το ίδιο θέμα, εκφράζει ευαρέσκεια για τη νέα πολιτική 

διαχείρισης του όλου ζητήματος που όπως έχει κατατεθεί θα παράσχει τη δυνατότητα 
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ευελιξίας, προσαρμογής και εξειδίκευσης σε ξεχωριστές χώρες ή ξεχωριστές περιοχές 

ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με 

το στάδιο και την εξέλιξη των διεργασιών γύρω από το κυπριακό πρόβλημα.  Παράλληλα 

εκφράζει ευαρέσκεια για τη δυνατότητα αξιοποίησης κονδυλίων είτε από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από τον προϋπολογισμό του ΓΤΠ 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται, όπως και για την απόφαση για 

ανασχεδιασμό του ρόλου και της αποστολής των γραφείων τύπου στο εξωτερκό.  Επί 

σειρά ετών η επιτροπή στις εκθέσεις της για τους κρατικούς προϋπολογισμούς είχε προβεί 

σε παρατηρήσεις τόσο όσον αφορά το ύψος των κονδυλίων που προϋπολογίζονταν για τη 

διαφώτιση όσο και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που 

αναλαμβάνονταν υπό το φως τόσο του χαμηλού ύψους των σχετικών προϋπολογισμών, 

όσο και των μέσων με τα οποία επιδιώκονταν οι συγκεκριμένοι πολιτικοί στόχοι.  

Ευαρέσκεια επίσης εκφράζεται για την παρέμβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει των 

σχεδιασμών για τη διαφώτιση που προγραμματίζονται, σε χώρες που αναλαμβάνουν την 

προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα.  Σημαντική θεωρεί επίσης η επιτροπή τη 

νέα προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της αναβάθμισης της διαφωτιστικής 

προσπάθειας, σύμφωνα με την οποία θα γίνουν παρεμβάσεις σε χώρους που είναι 

σημαντικοί για τη διαμόρφωση κοινής γνώμης, όπως είναι τα πανεπιστήμια του 

εξωτερικού, οι δεξαμενές σκέψεων (think tanks) και εξειδικευμένα κέντρα επεξεργασίας 

πολιτικής ώστε να υπάρξουν επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες να συμβάλουν στον τομέα 

της διαφώτισης σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα.  Συνεπώς, θα αναμένει μετά την 

οριστικοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών, την πρακτική εφαρμογή των ειλημμένων 

αποφάσεων ώστε να προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νέας στρατηγικής 

σε εύθετο χρόνο.  

 Η επιτροπή δηλώνει και πάλι ότι το κεφάλαιο “Διαφώτιση” είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο 

για προώθηση του εθνικού προβλήματος, το οποίο θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί κατά 
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την κρίση της σε άλλη βάση από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δεδομένων των 

μέσων που όπως είναι γνωστό χρησιμοποιεί η Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το 

πρόβλημα είναι καθαρά ποσοτικό.   

 Τέλος η επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά της για το ότι σχετική παρατήρησή της που είχε 

περιληφθεί στην έκθεσή της για τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, με την 

οποία εκαλείτο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση των ακολουθούμενων 

μεθόδων και στον εκσυγχρονισμό τους στη βάση σύγχρονων μορφών ενημέρωσης, έχει 

αρχίσει να υλοποιείται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τελικά σχόλια της επιτροπής: 

Η επιτροπή υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2009, του πρώτου που έχει κατατεθεί από την παρούσα 

κυβέρνηση, σημειώνει την ετοιμότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει με έκτακτα σχέδια 

αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της 

κυπριακής οικονομίας δηλώνοντας ταυτόχρονα τη στήριξή της εφόσον παραστεί ανάγκη 

κατάθεσης στη Βουλή σχετικών νομοσχεδίων.  Σημειώνει ταυτόχρονα ότι η κυπριακή οικονομία 

βασίζεται αναμφισβήτητα σε υγιές χρηματοπιστωτικό σύστημα και έχει ως βάση τη 

μακροοικονομική σταθερότητα που διαγράφεται ξεκάθαρα μέσα από τους παρόντες 

δημοσιονομικούς δείκτες, συνεπώς βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι πολλών εταίρων της 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και έναντι τρίτων χωρών.  Παρά ταύτα, καλεί την κυβέρνηση να 

μην εφησυχάζει, να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα προχωρώντας σε κινήσεις για τόνωση της 

ανάπτυξης, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προς ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της 

κυπριακής οικονομίας και σε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους που υπό τις δεδομένες συνθήκες 

πρέπει να τεθεί πάνω σε στοχευμένη βάση. 

Η επιτροπή υποβάλλοντας την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2009 στο σύνολό του, επιφυλάσσει το δικαίωμα των μελών της 

να υποβάλουν τροπολογίες για περικοπές ή δεσμεύσεις ειδικών κονδυλίων στο στάδιο της κατά 

κεφάλαιο και άρθρο ψήφισης του υπό συζήτηση προϋπολογισμού σε νόμο.   

Οι τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση 

(Αρ. 1 έως 3) συνυποβάλλονται επίσης από την επιτροπή στο σώμα για έγκριση ή απόρριψή 

τους, μαζί με τις όποιες τροπολογίες των βουλευτών οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο 

στάδιο της συζήτησης από την ολομέλεια του σώματος. 
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Επιμέρους θέσεις των κοινοβουλευτικών πλευρών που εκπροσωπούνται στην επιτροπή επί 

θεμάτων γενικής οικονομικής πολιτικής ή και για άλλα ειδικά θέματα αρμοδιότητας των επιμέρους 

υπουργείων περιέχονται στο Παράρτημα Ι του Τρίτου Μέρους της παρούσας έκθεσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία Κοινοβουλευτικών Επιτροπών  

Γραμματεία Κοινοβουλευτική Επιτροπής 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού: 

Τ. Ιερωνυμίδου 

Κ. Πηλείδης 

Γ. Πέτρου Αρέστη 

Μ. Σάββα 

 

Υποστήριξη επιτροπής κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
του προϋπολογισμού: 

Κ. Πηλείδης 

Σύνταξη έκθεσης: 

Τ. Ιερωνυμίδου 

Γ. Πέτρου Αρέστη 

Μ. Σάββα 

Δακτυλογράφηση και επιμέλεια έκθεσης: 

Μ. Ανδρέου Τσαγγάρη 

 

Αρ. Φακ:  23.01.048.184 

Διανομή Έγγραφου Υλικού: 

Σ. Λουκά   

Δεκέμβριος 2008 Επιμέλεια πρακτικών: 

Φρ. Μαραθεύτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στην 

επιτροπή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2009  

(Σημειώνεται ότι οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών έχουν περιληφθεί  

στο παρόν Παράρτημα αυτούσιες, χωρίς να έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία  

εκ μέρους της γραμματείας της επιτροπής.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημ: Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται οι επιμέρους θέσεις των κοινοβουλευτικών 

ομάδων και άλλων κοινοβουλευτικών πλευρών που εκπροσωπούνται στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό, όπως και για θέματα γενικότερης οικονομικής πολιτικής, οι οποίες 

κατά πάγια πρακτική των τελευταίων ετών περιλαμβάνονται στην έκθεση της 

επιτροπής για τους προϋπολογισμούς.  Οι θέσεις αυτές κατατέθηκαν στη γραμματεία 

της επιτροπής μετά το πέρας της κυρίως συζήτησης. 
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Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις:  

 Οι στόχοι, οι προεκλογικές δεσμεύσεις και το όραμα του Προέδρου της Δημοκρατίας 

Δημήτρη Χριστόφια αποτυπώνονται με τον πιο επίσημο τρόπο μέσα στον Προϋπολογισμό 

του 2009.  Ο Προϋπολογισμός 2009 αποτελεί τη βάση για ανάπτυξη και ευημερίας για τα 

επόμενα χρόνια.  Είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που καταθέτει η Κυβέρνηση Δ. Χριστόφια 

και εκφράζει τη φιλοσοφία της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί για τα 

επόμενα πέντε χρόνια. 

 Η κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια μιας μικτής οικονομικής πολιτικής παρουσιάζει: 

1. Ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει ψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.  Ο Προϋπολογισμός διατηρεί έντονα αναπτυξιακό 

στίγμα με αναπτυξιακές δαπάνες αυξημένες κατά 15,6%.  Προνοεί αναπτυξιακά έργα 

ύψους €1094,5 εκ. έναντι €947,8 εκ. το 2008.  Περιέχει 30 συνολικά μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα. 

2. Ένα Προϋπολογισμό Κοινωνικά ευαίσθητο ο οποίος προωθεί σταδιακά την 

κοινωνική συνοχή και μια πιο δίκαιη κοινωνία. 

  Συγκεκριμένα: 

‐ Οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται κατά 26% 

‐ Οι παροχές στέγασης αυξάνονται κατά 68% 

‐ Οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας αυξάνονται κατά 18% 

‐ Οι παροχές στην παιδεία αυξάνονται κατά 35% 

‐ Και οι παροχές για την υγεία αυξάνονται κατά 43% 

  Το έντονα κοινωνικό και φιλολαϊκό στίγμα του Προϋπολογισμού 2009 θέτει τις βάσεις 

για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία πιο ανθρώπινη με τελικό στόχο την κάθετη 

μείωση της φτώχειας. 
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3. Ένα συνετό και πειθαρχημένο Προϋπολογισμό ο οποίος ενδυναμώνει περαιτέρω 

τη δημοσιονομική και μακροοικονομική σταθερότητα.  Με βάση τον Προϋπολογισμό 

2009 προβλέπεται και πάλιν ένα ελαφρό δημοσιονομικό πλεόνασμα γύρω στο 0,3%-

0,4% και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους γύρω στο 47,5%.  Η σταθερή και 

συνεχής μείωση του δημόσιου χρέους συνεπάγεται ένα τεράστιο δημοσιονομικό 

αποθεματικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ώρα ανάγκης. 

4. Ένα Προϋπολογισμό ο οποίος δεν προνοεί πρόσθετες φορολογίες.  Αντίθετα 

προχωρεί σε μειώσεις φορολογιών όπως του Εταιρικού Φόρου για τους Ημικρατικούς, 

και της Αμυντικής Εισφοράς για το Τ.Κ.Α.  

 Πρόσθετα και παρά το αρνητικό διεθνές περιβάλλον προβλέπονται συνθήκες πλήρους 

απασχόλησης και χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού κάτω από το 3%. 

 Με βάση το πιο πάνω σκεπτικό η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες 

Δυνάμεις θα υπερψηφίσει τον Προϋπολογισμό του 2009.  
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού:  

 Γενικά: 

 Ο προϋπολογισμός για το 2009 είναι ο πρώτος της Κυβέρνησης Χριστόφια.  Είναι όμως και 

ένας προϋπολογισμός  με τον οποίο η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την μεγαλύτερη 

οικονομική πρόκληση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το 1974, ακόμα και 

μετά την κρίση στον Περσικό Κόλπο το 1991.  Το κυριότερο πρόβλημα της κυπριακής 

οικονομίας, πέραν από την αναμενόμενη μείωση της εξωτερικής και εσωτερικής ζήτησης και 

της σημαντικότατης επιδείνωσης του κατασκευαστικού τομέα κατά το 2008, είναι η 

συρρίκνωση της ανάπτυξης.  Δύο μεγάλοι κίνδυνοι απειλούν την ανάπτυξη.  Ο πρώτος 

απορρέει από την απώλεια ανταγωνιστικότητας που αντανακλάτε σε παραδοσιακούς τομείς 

όπως ο τουρισμός.  Ο δεύτερος και σοβαρότερος όμως που συνδέεται με τις πρόσφατες 

διεθνείς οικονομικές εξελίξεις είναι η πρόσβαση επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε 

ρευστότητα.  Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα η αναμενόμενη αύξηση 

του ΑΕΠ κατά το 2008 πέραν του 3.5% είναι σε μεγάλο βαθμό επίπλαστη γιατί οφείλεται σε 

σημαντική πιστωτική επέκταση που τροφοδότησε την υπερκατανάλωση.  Είναι δύσκολο να 

αντιληφθεί κανείς πως μπορούν να επαληθευτούν οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών 

για ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 3.7%, ή έστω 3% που αναθεώρησε αργότερα ο 

υπουργός, χωρίς μια ηπιότερη αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά το 2009, δηλαδή κατά 

15% σε σχέση με το υπερδιπλάσιο που παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2007-08.  Οι πιο 

πρόσφατες εκτιμήσεις της ΚΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας γύρο στο 2% για το 

2009 φαίνεται να είναι πολύ πιο ρεαλιστικές από αυτές της κυβέρνησης, χωρίς κατ’ ανάγκη 

να θεωρούνται συντηρητικές, με βάση και τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις που 

καταγράφονται διεθνώς.  Αυτή η εικόνα αναμένεται να έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

πραγματική οικονομία, γεγονός που κατά τις εκτιμήσεις του ΔΗΣΥ απαιτεί εγρήγορση από 

την κυβέρνηση και μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς 

επίσης και πιο ουσιαστική συμβολή του κράτους για ενίσχυση του τουρισμού και των 
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κατασκευών. 

 Σχόλια:  Ο προϋπολογισμός ενός κράτους, πρέπει να εμπεριέχει το πολιτικό και οικονομικό 

όραμα αλλά και τη στρατηγική μιας κυβέρνησης, με συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα, 

μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και διαρθρωτικές τομές. Δυστυχώς, παρά τις εύγλωττες εξαγγελίες, 

από τον πρώτο κρατικό προϋπολογισμό της διακυβέρνησης Χριστόφια, λείπει το οικονομικό 

όραμα ενώ συμβιβάζεται σε μια λογιστική παράθεση αριθμών και ποσοστών.  Εμείς θέλουμε 

ένα κράτος ποιοτικό, ευέλικτο, αποτελεσματικό, με ενδυνάμωση του επιτελικού και 

ρυθμιστικού του ρόλου και όχι ένα σπάταλο κράτος επιχειρηματία που κατατρώει τα 

υστερήματα των πολιτών του.  

 Μετά από εξέταση των προϋπολογισμών του 2009, έχουμε προβεί σε κάποιες 

διαπιστώσεις οι οποίες μας προβληματίζουν και μας απασχολούν.  Το βασικό 

επιχείρημά μας όμως είναι ότι ο προϋπολογισμός αυτός στηρίζεται σε ένα σενάριο 

που εκ των πραγμάτων έχει καταστεί εξωπραγματικό. 

 Δημόσια έσοδα:  Όσον αφορά τα δημόσια έσοδα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 

πρέπει να ανησυχεί όπως ανησυχούμε κι εμείς και ο οικονομικός κόσμος με το γεγονός ότι η 

ατμομηχανή των κρατικών εσόδων του 2007 ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, είχε μία 

αύξηση του 135% το 2007 ενώ το 2008 θα έχει μια μείωση πέραν του 15%.  Οι πιο 

δυσμενείς επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη θα φανούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2008 

και ακόμη περισσότερο το 2009. 

 Δημόσια Οικονομικά:  Οι κυβερνώντες φαίνεται να στηρίζονται στη φιλόδοξη κατά τη γνώμη 

μας πρόβλεψη ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα κυμανθεί στο 3,7% ενώ ο 

Υπουργός μίλησε και για 3% λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και βάση αυτής της 

πρόβλεψης έχουν διαμορφώσει τους προϋπολογισμούς.  Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά 

δεσμευθεί σε αυξημένες ανελαστικές δαπάνες, προβλέποντας ρυθμό ανάπτυξης στο 3,7%, 

πλεόνασμα της τάξης του 0,7% και μείωση του δημόσιου χρέους στο 45%.  

 Από πού περιμένει έσοδα η κυβέρνηση για να καλύψει αυτές τις αυξημένες δαπάνες;  Ενώ 
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εκτιμούν ότι τα έσοδα από τα ακίνητα θα είναι μειωμένα εντούτοις πιστεύουν ότι τα έσοδα 

από φορολογίες θα είναι αυξημένα, διότι αισιοδοξούν για αυξημένη κερδοφορία των 

εταιρειών, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.  Έσοδα αναμένει επίσης η Κυβέρνηση 

από το ΦΠΑ, παρά την ενδεχόμενη επιβράδυνση που θα προκύψει στην κατανάλωση.  Είναι 

ανησυχητικό επίσης το γεγονός ότι η ατμομηχανή των κρατικών εσόδων του 2007, ο φόρος 

κεφαλαιουχικών κερδών, είχε μία αύξηση του 135% το 2007 ενώ το 2008 είχε μία μείωση του 

15,2%.  Τι σκέφτεται η κυβέρνηση, θα αφήσει και αυτόν τον κλάδο να πεθάνει όπως πεθαίνει 

και ο τουρισμός μας; 

 Στην ουσία η κυβέρνηση δεσμεύεται σε μια αύξηση των δαπανών που είναι ανελαστικές και 

στηρίζονται σε έσοδα τα οποία δεν είναι καθόλου βέβαια, αφού εξαρτώνται από πολλούς και 

διάφορους αστάθμητους παράγοντες όπως π.χ. η παγκόσμια οικονομική κρίση.  

 Η δική μας άποψη είναι ότι ακόμη και το 3% είναι όχι μόνο αισιόδοξο αλλά ίσως και 

εντελώς ανέφικτο.  Γι’ αυτό εμείς προτείνουμε όπως το Υπουργείο αναθεωρήσει τις 

προβλέψεις του βάσει ενός πιο ρεαλιστικού σεναρίου, όπως αυτό της Κ.Τ. 

υπολογίζοντας 2% ρυθμό ανάπτυξης, για να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως και 

αντιμέτωποι με δυσάρεστες καταστάσεις. Ωστόσο, με βάση της προβλέψεις της Κ.Τ. 

αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών, φαίνεται ότι  η τάση για περαιτέρω 

επιβράδυνση (δηλαδή κάτω από το 2%) δεν πρέπει να αποκλείεται, ακόμα και το 

απαισιόδοξο σενάριο του 0.5%.  

 Πληθωρισμός:  Αναμέναμε να δούμε στους προϋπολογισμούς του 2009, συγκεκριμένα 

μέτρα για αποπυροδότηση των πληθωριστικών πιέσεων που δημιουργούν αλυσιδωτά 

προβλήματα και φαύλο κύκλο στην οικονομία.  Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία η Κύπρος έχει τον τρίτο ψηλότερο εναρμονισμένο πληθωρισμό στην 

ευρωζώνη και τον 100 ψηλότερο στην ΕΕ των 27. 

 Πιο αναλυτικά:  Τον Νοέμβριο του 2008 ο μέσος όρος πληθωρισμού στην ευρωζώνη 

ήταν στο 2.1% έναντι 3.4% στην Κύπρο δηλαδή μια αρνητική διαφορά 1.3% γεγονός 

 138



  

 

που διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.  Είναι αλήθεια ότι ο 

πληθωρισμός το 2009 θα είναι φυσιολογικά αισθητά μειωμένος, λόγω και της μείωσης της 

τιμής του πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών στις παγκόσμιες αγορές, καθώς επίσης 

και λόγω της αναμενόμενης μείωσης της εγχώριας ζήτησης, και τα δύο ως αποτέλεσμα της 

επιβράδυνσης της οικονομίας.  Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί όμως με τον 

πληθωρισμό στην Κύπρο είναι ότι παρά το γεγονός ότι θα σημειώσει μείωση, το 

χάσμα με τον μέσο όρο της ευρωζώνης φαίνεται ότι θα συνεχίσει να είναι μεγάλο 

λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά και διάφορων ενδογενών παραγόντων.  

 Αυτά τα αρνητικά σημάδια στον δείκτη πληθωρισμού, που επηρεάζουν όχι μόνο την 

οικονομία στο σύνολό της αλλά και ειδικότερα την ευημερία των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την τόσο κρίσιμη περίοδο εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης, αναρωτιόμαστε πότε επιτέλους θα ανησυχήσουν και θα κινητοποιήσουν την 

κυβέρνηση.  Εδώ και τόσους μήνες δεν πάρθηκαν μέτρα, δεν παίρνονται μέτρα και 

ούτε παίρνεται στα σοβαρά απ’ ότι φαίνεται από αυτή την κυβέρνηση το θέμα του 

πληθωρισμού.  

 Κρατική μηχανή: Αυτό που θα ανέμενε κάποιος, μέσα στα πλαίσια μιας ορθολογιστικής και 

ουσιαστικής προσπάθειας για αντιμετώπιση των  υψηλών πληθωριστικών πιέσεων, θα ήταν 

ένα σχέδιο δράσης για περιορισμό των μη-παραγωγικών ανελαστικών κρατικών 

δαπανών, οι οποίες απλώς ανατροφοδοτούν τον πληθωρισμό και ώθηση των 

αναπτυξιακών δαπανών.  Θα αναμέναμε επίσης βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές στο 

σύνολο της οικονομίας και πρωτίστως στο δημόσιο τομέα για μείωση των κρατικών 

ανελαστικών δαπανών.  Δυστυχώς, κι ενώ συνεχίζουμε να έχουμε έναν από τους πιο 

διογκωμένους κρατικούς τομείς, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη 

στον προτεινόμενο προϋπολογισμό.  Επίσης θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να 

προσλαμβάνονται άλλοι ωρομίσθιοι εργάτες.  Όταν κάποιος υφιστάμενος ωρομίσθιος 

συνταξιοδοτείται να καταργείται η θέση.  Ακόμη τουλάχιστον για το 2009 και για σκοπούς 
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συγκράτησης των δημόσιων δαπανών θα πρέπει να παγοποιηθούν όλες οι νέες θέσεις 

στο δημόσιο ενώ η Κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει άμεσα το θεσμό της 

εναλλαξιμότητας και των μετατάξεων.  

 Υδατικό:  Το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει με έκτακτα μέτρα αναβάθμισης του 

δικτύου, έτσι ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και παράλληλα να απορροφηθούν 

εργαζόμενοι από τον κατασκευαστικό τομέα που ήδη άρχισαν να παίρνουν τον δρόμο 

της ανεργίας. 

 Παραγωγικότητα δημόσιας υπηρεσίας-νέο σύστημα αξιολόγησης:  Είναι εδώ και κάτι 

χρόνια που ακούμε ότι θα μπει νέο σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων κάτι 

που θα αυξήσει και την παραγωγικότητα αλλά δεν έχουμε δει τίποτα ακόμη. 

Παραγωγικότητα:  Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας είναι πολύ πιο κάτω από το 

μέσο όρο της ΕΕ κάτι που πλήττει την ανάπτυξη και ενέχει κινδύνους ύφεσης.  

 Οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ. ευρώ γεγονός που 

δείχνει την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τις δαπάνες.  Η κυβέρνηση είναι 

συνεργός στην ακρίβεια αντί σύμμαχος στη καταπολέμησή της. 

 Η Κύπρος διαθέτει τη μεγαλύτερη κρατική μηχανή από όλες της χώρες της ΕΕ ως 

ποσοστό του ΑΕΠ.  Οι δαπάνες σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχούν σε χώρα των 7 

εκατομμυρίων. 

 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ):  Αυτός ο δείκτης είναι μια νάρκη στα θεμέλια 

της Κυπριακής οικονομίας ενώ είναι ακόμη ένας επιπλέον παράγοντας δημιουργίας 

πληθωριστικών πιέσεων.  Το έλλειμμα στο ΙΤΣ κατά 15% για το 2008 είναι τρομακτικό.  

 Αναπτυξιακά έργα: Η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του 2009 ως έντονα 

αναπτυξιακό. Στην ουσία όμως αρκετά από τα εξαγγελθέντα ως «νέα» έργα υπάρχουν ήδη 

στο προϋπολογισμό του 2008 όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλης Χρυσοχού, η 

Λεωφόρος Αρχαγγέλου, ο περιμετρικός δρόμος Λευκωσίας, η επέκταση το κτιρίου των 
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Φυλακών, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής κ.α.  Ακόμη δεν προνοούνται κονδύλια για 

τον αυτοκινητόδρομο  Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη και Λεμεσού-Μονιάτη.  

 Κατασκευαστική βιομηχανία-Τουρισμός:  Η παγκόσμια ύφεση θα επηρεάσει τις 

κατασκευές και τον τουρισμό μας, ήδη τα πρώτα σημάδια έχουν αρχίσει να κάνουν την 

εμφάνισή τους.  Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα οι επιπτώσεις το 2009 θα είναι ακόμη 

χειρότερες.  Το ΗΒ που αποτελεί την μεγαλύτερη αγορά τόσο στην αγορά διαμερισμάτων και 

εξοχικών κατοικιών αλλά είναι και η κύρια τουριστική μας αγορά περνάει ύφεση. 

 Για τον κατασκευαστικό τομέα χρειάζεται άμεσα φορολογική μεταρρύθμιση.  Εμείς 

σαν ΔΗ.ΣΥ. έχουμε ήδη ετοιμάσει πρόταση για φορολογική μεταρρύθμιση στον τομέα 

των ακινήτων.  

 Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα που θα αποφορτίσουν τον ιδιωτικό τομέα από βάρη 

τόσο γραφειοκρατικά όσο και φορολογικά όπως: 

 - Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών στις πωλήσεις που καταβάλλεται ΦΠΑ. -Ο 

φόρος κεφαλαιουχικών κερδών να μειωθεί από 20% στο 10%. Αυτό το μέτρο θα 

τονώσει την οικοδομική βιομηχανία αλλά και θα μειώσει και τη φοροδιαφυγή.  

 - Το Κράτος πρέπει να σταματήσει επιτέλους να λειτουργεί σαν τροχοπέδη για την 

εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων από τον ιδιωτικό τομέα αλλά αντίθετα να τα 

ενθαρρύνει.  Αυτό θα δώσει ώθηση στην απασχόληση ενώ θα διατηρήσει 

ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης. 

 - Πολεοδομική αμνηστία, έγκαιρη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, εκσυγχρονισμός 

κτηματολογίου και λειτουργίας του Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, αλλά επίσης να 

τολμήσουμε να αλλάξουμε στις αστικές περιοχές τους χαμηλούς συντελεστές δόμησης, 

μια πρακτική που θα συμβάλει στη μείωση των τιμών των διαμερισμάτων και κατοικιών 

στις αστικές περιοχές.   

 Γ.Ε.Σ.Υ.:  Τρανταχτή είναι η απουσία των κονδυλιών (του ΓΕΣΥ) στους προϋπολογισμούς.  
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Δεν υπάρχουν αναπτυξιακά κονδύλια ενώ είναι ελάχιστες οι προβλέψεις για δημιουργία νέων 

τμημάτων και κλινικών. 

 Παιδεία:  Ο φετινός προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού απέχει πολλά 

εκατομμύρια ευρώ από τη δέσμευση της Κυβέρνησης Χριστόφια για αύξηση των δαπανών 

στην Παιδεία στο 8% του ΑΕΠ.  Σαν ποσοστό του ΑΕΠ η πραγματική δαπάνη για το 2009 

δεν ξεπερνά το 5,95% και συγκρίνοντας την με το 2008   που ήταν 5,6% η αύξηση ανέρχεται 

στο  0.35%. 

 Ακόμα αναμένουμε τελικές προτάσεις για τα μεγάλα θέματα της Εκπαιδευτικής 

Μεταρρύθμισης, όπως αυτό της επιμόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τον 

εκσυγχρονισμό του καταλόγου διορισίμων κ.α. 

 Πολιτισμός:  Ο προϋπολογισμός που διατίθεται άμεσα στην πολιτιστική πολιτική, ως 

κονδύλια που παραχωρούνται για δαπάνη στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, ανέρχεται σε 46,6 εκ.  

 Σημειώνεται δηλαδή μια αύξηση 22,9 εκ. σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό. 

Εντούτοις το ποσό που διατίθεται για την πολιτιστική πολιτική του κράτους παραμένει κάτω 

από 1% των συνολικών δαπανών του Προϋπολογισμού και είναι για την ακρίβεια 0,56%.  Η 

αύξηση κατά 22,9 εκ. στον Προϋπολογισμό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών οφείλεται 

αποκλειστικά σε ένα κονδύλι: στην πρώτη δόση που διατίθεται για το Μέγαρο Πολιτισμού και 

φτάνει σε 25 εκ. Δηλαδή ο Προϋπολογισμός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, εξαιρούμενου 

αυτού του έργου υποδομής, αυτής της έκτακτης δαπάνης, μειώνεται το 2009 κατά 8,7%. 

 Ανεργία:  Η ανεργία δεν αναμένεται να αυξηθεί στις προσεχείς βδομάδες, όμως, εκτιμούμε 

ότι η ανεργία το 2009 θα αυξηθεί σημαντικά, με τα πρώτα σημάδια να διαφαίνονται στις 

αρχές του νέου έτους ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης. 

 Μείωση ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό από το 15% στο 5%:  Αν μπορεί ο Υπουργός να μας 

πει την άποψή του για το συγκεκριμένο θέμα και αν προτίθεται να προχωρήσει η 
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Κυβέρνηση να ζητήσει από την ΕΕ τη μείωση αυτή, αφού η Κύπρος τη δικαιούται.  

 Κοινωνικές παροχές:  Στους προϋπολογισμούς του 2009 προβλέπεται μια αύξηση 17,2% 

στις μεταβιβαστικές δαπάνες που αφορούν τις κοινωνικές παροχές.  Αυτό που παρατηρούμε 

είναι ότι ουσιαστικά από τη μεγάλη αύξηση των κοινωνικών παροχών κυρίως επωφελούνται 

οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος και οι συνταξιούχοι και οι πρόσφυγες αλλά για τη μεσαία 

τάξη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής κοινωνίας και που πλήττεται και υποφέρει 

από την οικονομική κρίση δεν έχει γίνει τίποτα.  Διαπιστώνουμε ότι οι κοινωνικές 

παροχές δεν είναι καλά στοχευμένες ενώ απουσιάζουν εντελώς οποιαδήποτε μέτρα 

στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας 

μας.  

 Εν κατακλείδι:  Έχουμε την άποψη ότι το Υπουργείο Οικονομικών ίσως να μην έλαβε 

υπόψη όλα τα δεδομένα. Η μικρή, ανοιχτή και ευαίσθητη οικονομία μας δεν μπορεί και 

δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τους κλυδωνισμούς που υφίστανται οι οικονομίες των 

ΗΠΑ και της ΕΕ.  Γι’ αυτό κι έχουμε την άποψη ότι ο προϋπολογισμός του 2009 όπως 

ετοιμάσθηκε από την Κυβέρνηση, με βάση το σενάριο ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 

3.7% για το 2009 είναι εξωπραγματικός.  Θέση μας είναι ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε 

να αναθεωρήσει τον προϋπολογισμό του 2009, με βάση πιο ρεαλιστικά σενάρια, 

ενισχύοντας την αναπτυξιακή πολιτική και στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τη 

μικρομεσαία επιχείρηση ώστε να μην βρεθούμε αντιμέτωποι με δυσάρεστες και 

επικίνδυνες καταστάσεις για την οικονομία.  

 Σημείωση:  Επιμέρους τοποθετήσεις για προϋπολογισμούς διαφόρων Υπουργείων θα 

γίνουν από τους αρμόδιους βουλευτές μας κατά την συζήτηση των προϋπολογισμών.  Όπως 

επίσης και η τελική μας τοποθέτηση. 
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος: 

 Ο Προϋπολογισμός αυτός είναι ο πρώτος που καταθέτει η νέα κυβέρνηση και ο πρώτος με 

την Κύπρο ενταγμένη στην Ευρωζώνη.  Σύμφωνα με την ομιλία του Υπουργού Οικονομικών 

που κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 4/12/2008, είναι βασισμένος στο 

προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστόφια και στο πλαίσιο Οικονομικής Πολιτικής 

της νέας κυβέρνησης, που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Σύγκλισης, Σταθερότητας 

και του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών εκτιμά πως πρόκειται για ένα φιλόδοξο και αισιόδοξο 

προϋπολογισμό που εξυπηρετεί την προώθηση του οράματος της κυβέρνησης Δημήτρη 

Χριστόφια, για ανταγωνιστική οικονομία, ενίσχυση της  αναπτυξιακής διάστασης και 

περαιτέρω ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. 

 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Στον περσινό προϋπολογισμό για το 2008, επαινέσαμε την κυβέρνηση Τάσσου 

Παπαδόπουλου για τη συνετή και ορθολογιστική της πολιτική και για τη δημοσιονομική 

εξυγίανση και τον οικονομικό ορθολογισμό της.  Φέτος την επαινούμε γιατί παρέδωσε μία 

οικονομία γερή και υγιή, που έδωσε την ευχέρεια στη παρούσα κυβέρνηση να στηριχθεί σε 

ένα γερό οικονομικό υπόβαθρο, να μειώσει το δημόσιο χρέος, αξιοποιώντας τα περσινά 

πλεονάσματα/αποθεματικά των 550 εκ. ευρώ και να στέκει δυνατά απέναντι στους 

οικονομικούς κραδασμούς από τη διεθνή οικονομική κρίση.  

 Σε μια εποχή που η διεθνής οικονομία και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα σείονται 

συθέμελα από την κρίση, εκτιμούμε πως η Κυπριακή Οικονομία είναι αρκετά οχυρωμένη και 

ικανή να απορροφήσει τους κραδασμούς.  Κι αυτό, γιατί ακολουθήθηκε την πενταετία 2003-

2007, μια σωστή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική που συνοδεύτηκε από 

αξιοσημείωτες οικονομικές επιδώσεις:  Μια σύγκριση των ετών 2002-2007 δείχνει πως: 
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• Το δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 6.3% (2002-2003), μετατράπηκε σε 

πλεόνασμα της τάξης του 3.3%, δηλαδή πέραν των €550εκ (2007). 

• Το δημόσιο χρέος, από 72% μειώθηκε σε 49% του ΑΕΠ. 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αυξήθηκε από 2% σε 4.4.%. 

• Ο πληθωρισμός μειώθηκε από 4.1% σε 2.2%. 

• Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου, σημείωσε αύξηση κατά 27.5%. 

• Οι αναπτυξιακές δαπάνες σημείωσαν αύξηση κατά 41%, φτάνοντας τα €948 

εκατομμύρια.  

• Παράλληλα, μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, βελτιώθηκε ουσιαστικά το 

κοινωνικό κράτος. 

 Αποκορύφωμα της σώφρονος αυτής οικονομικής πολιτικής ήταν η επίτευξη του 2ου μεγάλου 

εθνικού μας στόχου, η ένταξη δηλαδή της Κύπρου στην Ευρωζώνη που δικαίωσε τους 

κόπους και τους μόχθους του Κυπριακού λαού. 

 Συνυπολογίζοντας και σταθμίζοντας τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της χώρας 

μας, πιστεύουμε πως η ένταξη μας στην Ευρωζώνη αποτέλεσε μία πρόσθετη ασπίδα 

θωράκισης της Κυπριακής Οικονομίας.  Διερωτόμαστε πραγματικά πόσο πιο δύσκολη θα 

ήταν σήμερα η κατάσταση αν η Κύπρος δεν εντασσόταν στην Ευρωζώνη την 1/1/2008.  Τα 

γεγονότα δικαιώνουν πλήρως τις οικονομικές επιλογές του ΔΗΚΟ και την εμμονή μας για 

ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο 2008. 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 

 Ο προϋπολογισμός για το 2009, περιέχει στοιχεία που μπορούν να τον χαρακτηρίσουν ως 

αναπτυξιακό και κοινωνικό, αφού δεν περιλαμβάνει νέες φορολογίες, προβλέπει μειώσεις σε 

υφιστάμενους φόρους και τέλη (εταιρικός φόρος ημικρατικών οργανισμών, έκτακτη εισφορά 

για την άμυνα, φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης). 
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 Επιπρόσθετα, οι κοινωνικές παροχές στο σύνολό τους (άμεσα χορηγήματα προς τους 

δικαιούχους) αυξάνονται το 2009 κατά 27,4% και προβλέπεται να ανέλθουν στα €1.040 εκατ. 

σε σύγκριση με €816 εκατ. το 2008.  

 Οι κοινωνικές δαπάνες που περιλαμβάνουν και όλες τις δαπάνες για την παιδεία και υγεία 

(εξαιρουμένων των απολαβών), άλλες κοινωνικές δαπάνες, καθώς και τις κοινωνικές 

παροχές αυξάνονται το 2009 κατά 13,9% και προβλέπεται να ανέλθουν στα €3.260 εκατ. σε 

σύγκριση με €2.862 εκατ. το 2008.  

 Το ΔΗΚΟ χαιρετίζει αυτές τις αυξήσεις γιατί συνάδουν με την ανθρωποκεντρική του 

φιλοσοφία και συνάδουν με τους κοινούς μας στόχους για στήριξη των ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού. 

 Σημειώνουμε όμως, πως ο Προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί τον Μάιο-Ιούλιο 2008, προτού 

γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία από την χρηματοπιστωτική κρίση στις 

ΗΠΑ και το φαινόμενο ντόμινο που ακολούθησε.  Ως εκ τούτου, εύλογα δεν έχει λάβει υπόψη 

στον αναγκαίο βαθμό την παγκόσμια οικονομική κρίση.  

 Περιέχει κονδύλια που δεν είναι κοινωνικά στοχευμένα, (όπως το πασχαλινό επίδομα) και 

εκτιμήσεις βασισμένες σε οικονομικούς δείκτες (π.χ. ρυθμοί ανάπτυξης), που ενδέχεται να 

επηρεαστούν από το εύρος και την ένταση της, που είναι επί του παρόντος δύσκολα να  

προσδιοριστούν και για τους οποίους υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις ανάμεσα στην 

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Ως εκ τούτου, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εφαρμογής του 

Προϋπολογισμού και επίσης αγαστή συνεργασία και διάλογος ανάμεσα στην Κεντρική 

Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά τις εξελίξεις στη νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική και τη διαχείριση του Δημόσιου Χρέους.  

Δεν συνυπολογίζονται αρκούντως στον προϋπολογισμό οι τυχόν επιπτώσεις στην 

πραγματική οικονομία από:  
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• τον ψηλό πληθωρισμό, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον εισαγόμενο πληθωρισμό. 

Σημειώνουμε με ανησυχία το γεγονός, ότι ο δείκτης πληθωρισμού ξεπέρασε το 5.5% 

και αναμένεται να παραμείνει σε ψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη 

μέχρι το τέλος του 2008, 

• τη μείωση των εισπράξεων από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, που αναμένεται να 

υπερβεί το 20% (τον Αύγουστο η μείωση ανήλθε στο 42%), λόγω της κρίσης που 

άρχισε να παρουσιάζεται και να κλιμακώνεται στην αγορά των ακινήτων, 

• το επικίνδυνα ψηλό έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο 

υπολογίζεται φέτος στο 11%, 

• το γεγονός ότι η αναπλήρωση των εσόδων, που απωλέσθησαν από τη μείωση των 

εισπράξεων του Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών, προήλθε κυρίως από την αύξηση 

των εσόδων από τις καταναλωτικές δαπάνες.  Αυτό βέβαια είναι συγκυριακό 

φαινόμενο, το οποίο μόνο βραχυπρόθεσμα δημιουργεί θετικές επιδράσεις στην 

οικονομία και στα δημόσια οικονομικά, ενώ μεσομακροπρόθεσμα, αναμένεται να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις, αφού οι αυξημένες δαπάνες προέρχονται κυρίως από δάνεια ή 

από την χρησιμοποίηση αποταμιεύσεων, των οποίων δανείων η αποπληρωμή θα 

επηρεάσει ουσιαστικά τη συμπεριφορά και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. 

 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ KAI ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Θεωρούμε πως ενόσω η διεθνής κρίση συνεχίζεται, με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην 

πραγματική οικονομία, είναι δύσκολο ο παρόν προϋπολογισμός να παραμείνει ως έχει, 

χωρίς αναθεώρηση.  

 Χρειάζεται ένα Έκτακτο Σχέδιο Δράσης, γεγονός που έχει επισημανθεί επανειλημμένα από 

το ΔΗΚΟ τους τελευταίους 3 μήνες, το οποίο να είναι  ολοκληρωμένο και να υλοποιείται 

σταδιακά τα προσεχή 1-2 χρόνια, ανάλογα με το βαθμό επηρεασμού της  πραγματικής 

οικονομίας. 
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 Το ΔΗΚΟ θεωρεί επιτακτική ανάγκη τον καταρτισμό ενός τέτοιου Στρατηγικού Σχεδίου 

διαχείρισης, με τη συνεργασία όλων (Υπ. Οικονομικών, Κεντρικής Τράπεζας, Κοινωνικών 

Εταίρων, Κομμάτων, Οικονομικών Φορέων και Οργανώσεων) ούτως ώστε η Κύπρος να βγει 

από την όποια διαφαινόμενη κρίση, με το λιγότερο δυνατό κόστος.  Τα ήδη εξαγγελθέντα 

κυβερνητικά μέτρα, ενώ βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι ολοκληρωμένα, 

αφού τα κονδύλια είναι ανεπαρκή και δεν περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2009, 

που έχουμε ενώπιον μας. 

 Το ΔΗΚΟ εκτιμά πως το Έκτακτο Σχέδιο Δράσης πρέπει να δίνει βαρύτητα: 

- στην απρόσκοπτη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας,  

- στην επιτάχυνση των δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής, τα οποία προσθέτουν 

αξία, 

 - στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος και των τουριστικών εσόδων,  

 - στη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου και ειδικά των μικρομεσαίων, των τομέων του 

τουρισμού, των ακινήτων και άλλων παραγωγικών κλάδων, 

 - στη στήριξη της αγοραστικής δύναμης και των εισοδημάτων των πολιτών και  την 

προστασία τους από τις συνέπειες του πληθωρισμού.  

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό, η ορθολογιστική 

διαχείριση κεφαλαίων και η προώθηση άλλων υπηρεσιών όπου η Κύπρος διαθέτει 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

 Για επίτευξη των πιο πάνω, το ΔΗΚΟ προτείνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

1. Μειώσεις φορολογιών 

• μειώσεις στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,  

• πλήρη κατάργηση των αδειών κυκλοφορίας,  

• μειώσεις τιμολογίων δημοσίων οργανισμών (ΑΗΚ, CΥΤΑ) και  
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• μειώσεις φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από 

την ΕΕ. 

2. Βελτιώσεις κοινωνικών παροχών 

• Εισηγούμαστε παραπέρα βελτιώσεις στις συντάξεις, ιδιαίτερα των 

χαμηλοσυνταξιούχων, αυξήσεις στα επιδόματα τέκνων, τις φοιτητικές χορηγίες, 

τα επιδόματα εθνοφρουρών, τους λήπτες δημοσίων βοηθημάτων, πάντα μέσα 

στα πλαίσια μιας λελογισμένης και εντός των ορίων αντοχής των δημόσιων 

οικονομικών υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

• Εισαγωγή αντισταθμιστικών μέτρων μετά τις αναμενόμενες λόγω ΕΕ αυξήσεις 

στο ΦΠΑ, στη γη και σε φόρους κατανάλωσης. 

3. Εισαγωγή μέτρων και αποτελεσματικών μηχανισμών για αντιμετώπιση της 

αισχροκέρδειας, αφού παρατηρείται το φαινόμενο να μειώνονται διεθνώς οι τιμές των 

πετρελαιοειδών, των σιτηρών και άλλων βασικών πρώτων υλών, ενώ οι τιμές πολλών 

καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης στην Κύπρο, να εξακολουθούν να 

παραμένουν στα ίδια ψηλά επίπεδα ή ακόμη και να αυξάνονται. 

4. Επιτάχυνση μεγάλων δημοσίων έργων και στήριξη ευάλωτων τομέων της 

οικονομίας.  

• Επίσπευση της υλοποίησης δρομολογημένων δημοσίων έργων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και απόδοσης.  

• Στήριξη ευάλωτων τομέων της οικονομίας (πχ μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις/τουρισμός/ κατασκευές/ τομέας ακινήτων), που υφίστανται τις 

επιπτώσεις του ψηλού κόστους άντλησης καταθέσεων και κατ’ επέκταση ψηλών 

δανειστικών επιτοκίων. 

• Στήριξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ναυτιλίας και 
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• Σταδιακή μείωση των μη παραγωγικών δημόσιων δαπανών. 

 Διαχρονικές θέσεις ΔΗΚΟ 

 Διαχρονική θέση του ΔΗΚΟ, ήταν και είναι ότι η οικονομία αποτελεί Εθνική υπόθεση και ως 

τέτοια πρέπει να στηρίζεται στη συλλογικότητα, τον κοινωνικό διάλογο και την εργατική 

ειρήνη, χωρίς ανώφελες συγκρούσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.  

 Το ΔΗΚΟ, ανέκαθεν επέμενε και επιμένει για διαθρωτικές αλλαγές, συνεχή εγρήγορση, 

ευέλικτες πολιτικές και οικονομικά ορθολογιστική πολιτική, που να περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων: 

• Συνέχιση της προσπάθειας για ανακατανομή των δημόσιων δαπανών στους τομείς της 

απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.  

• Επιτάχυνση των διαδικασιών για καθιέρωση της Κύπρου ως Διεθνούς και 

Περιφερειακού Επενδυτικού και Επιχειρηματικού Κέντρου παροχής υπηρεσιών. 

• Λήψη μέτρων για αντιμετώπιση  πληθωριστικών τάσεων. 

• Μέτρα για μείωση του κόστους της ενέργειας που επιβαρύνει τους απλούς 

καταναλωτές όσο και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. 

• Ισχυροποίηση των θεσμών για πάταξη των φαινομένων αισχροκέρδειας ή των 

αδικαιολόγητων αυξήσεων, στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων. 

• Πιστή εφαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμών για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 

Πλαίσιο, την Εθνική Στρατηγική της Λισσαβόνας και το Πρόγραμμα Σταθερότητας 

2007-2011. 

• Σχέδιο βελτίωσης της βιωσιμότητας του ΤΚΑ, με ξεκάθαρη επενδυτική στρατηγική που 

θα καθορίζεται από Ανεξάρτητο Συμβούλιο, καθώς επίσης σχέδιο αποπληρωμής του 

κυβερνητικού χρέους.  Επιδίωξη μας, να διασφαλίζονται τόσο η ασφάλεια των 

αποθεμάτων του Ταμείου  όσο και η απόδοση τους προς όφελος των εργαζομένων 

αλλά και των παιδιών μας. 
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• Σχέδιο καταπολέμησης της γήρανσης του πληθυσμού και βελτίωσης της δημογραφικής 

σύνθεσης του λαού μας, με κίνητρα για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. 

• Εφαρμογή σωστής αξιολόγησης των διενεργούμενων δαπανών και επιμέτρησης της 

αποτελεσματικότητας τους  κατά την προώθηση ή αναθεώρηση διαφόρων πολιτικών. 

• Εισαγωγή νέου βελτιωμένου σχεδίου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, 

μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, με 

στόχο τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την αύξηση της 

παραγωγικότητας. 

• Διεξαγωγή ολοκληρωμένης μελέτης για τη λειτουργία της κρατικής μηχανής και 

εισαγωγή τροποποιήσεων όσον αφορά την εναλλαξιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, 

με στόχο να υπάρχει ισόρροπη κατανομή εργασίας και πιο εύρυθμη λειτουργία των 

διαφόρων κρατικών υπηρεσιών. 

• Προώθηση πολιτικών που θα διευκολύνουν την νεανική και γυναικεία 

επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα την απλοποίηση διαδικασιών αξιοποίησης 

ευρωπαϊκών κονδυλίων για δραστηριοποίηση των νέων στην ύπαιθρο. 

• Περαιτέρω προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε οι παραγωγικοί τομείς 

της οικονομίας, να αποκτήσουν την ικανότητα παροχής εξατομικευμένων προϊόντων 

και υπηρεσιών.  

 Σε κατακλείδα 

 Το 2009 προβλέπεται πως θα είναι ένα δύσκολο έτος, για την οικονομία μας.  Οι ρυθμοί 

ανάπτυξης αναμένεται ότι θα μειωθούν σημαντικά.  Απαιτείται ως εκ τούτου επαγρύπνηση, 

πειθαρχημένη και νοικοκυρεμένη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και διαρθρωτικές 

τομές, για τόνωση της ενεργού ζήτησης της οικονομίας, διατήρησης της αγοραστικής 

δύναμης των πολιτών και στήριξης της ανάπτυξης.  

 Ως ΔΗΚΟ θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, στηρίζοντας κάθε συλλογική προσπάθεια 
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προς ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. 

 Δικός μας μόνιμος στόχος είναι η εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και 

ανάπτυξης, ώστε να υπάρχουν ασφαλή και γερά θεμέλια για άσκηση μιας ακόμη πιο 

γενναιόδωρης κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος του πολίτη και στήριξης των ευάλωτων 

ομάδων του πληθυσμού.  

 152



  

 

Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ: 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ συμφωνεί με τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν την έκθεση της Επιτροπής 

για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2009.  Εκφράζει την ευαρέσκειά-του για την 

συμπερίληψη σε αυτή αρκετών εισηγήσεων και απόψεών-του.  Όμως ταυτόχρονα επιθυμεί 

να καταθέσει συμπληρωματικές προτάσεις, εκεί όπου έχει διαφορετική άποψη από αυτή της 

πλειοψηφίας, με στόχο να συμβάλει στην παραπέρα μακροοικονομική σταθερότητα με την 

ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης που επιχειρείται, και κατ’ επέκταση στην θετική 

παρουσία της Κύπρου  στην ΟΝΕ. 

 Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ νοιώθει δικαιωμένο αναφορικά με τη θέση που είχε υποστηρίξει για την όσο το 

δυνατό συντομότερη ένταξη στην ευρωζώνη.  Η αναβολή ένταξης σε συνδυασμό με μια 

ενδεχόμενη ανατροπή των δημοσιονομικών δεδομένων, εξ’ αιτίας της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και της ενδεχόμενης οικονομικής ύφεσης στην οποία θα 

εισέλθει αριθμός χωρών μελών της Ε.Ε. πιθανόν να οδηγούσε σε περαιτέρω αναβολή η 

οποία  ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με αποκλεισμό. 

 Ακόμα νοιώθει ικανοποίηση γιατί η υιοθέτηση του ευρώ περιόρισε τις αρνητικές συνέπειες 

της κρίσης και απέφυγε επιπτώσεις τις οποίες έχουν υποστεί άλλες χώρες οι οποίες δεν το 

έχουν ακόμα υιοθετήσει.  Τα μέτρα τα οποία έχει πρόσφατα εξαγγείλει η κυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την χρηματοπιστωτική κρίση, κινούνται μεν προς την 

ορθή κατεύθυνση, θα μπορούσε όμως σε αυτά να συμπεριληφθούν και άλλα (αναλυτικά τα 

προτεινόμενα μέτρα θα κατατεθούν από τους βουλευτές του κόμματος κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του προϋπολογισμού). 

 Επιπρόσθετα οι αρχικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία μπορεί να εστιάζονται στον 

τουριστικό και τον κατασκευαστικό/οικοδομικό τομέα, όμως ενδέχεται να επεκταθούν 

σταδιακά και σε άλλους και κύρια στον τομέα των υπηρεσιών. 

 Η κυβέρνηση οφείλει με συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και ορθολογιστικό 
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προγραμματισμό να διατηρήσει ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, να διασφαλίσει το 

δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο παρέλαβε από την προκάτοχο-της και να επιτύχει 

μακροοικονομική σταθερότητα.  

 Ταυτόχρονα όμως οφείλει να προγραμματίσει σειρά μέτρων με στόχο την αναδιανομή του 

Εθνικού Προϊόντος προς όφελος των μικρομεσαίων στρωμάτων και των ευπαθών ομάδων 

του πληθυσμού. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 2.  Γενικά και διαδικαστικά ζητήματα 

 β. Ειδικά διαδικαστικά ζητήματα (σελ. 3) 

 Η ΕΔΕΚ για να διευκολύνει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία πιο παραγωγική 

εξέταση των προϋπολογισμών, αλλά και για αποσυμφορήσει την Επιτροπή Οικονομικών,  

εισηγήθηκε για τη φετινή συζήτηση την πάρα κάτω πρόταση που χωρίζει τη διαδικασία σε 4 

φάσεις. 

 Α΄ φάση: 

 Κατάθεση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από το 

Υπουργείο Οικονομικών και συζήτηση επί της μακροοικονομικής κατάστασης της 

Οικονομίας, καθώς και τα γενικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού.  

 Παρουσία στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας και συζήτηση για την κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας, της προοπτικής-της 

καθώς και θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες της Κ.Τ. 

 Β΄ φάση: 

 Συζήτηση του προϋπολογισμού του κάθε Υπουργείου, καθώς και των ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών στις αντίστοιχες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Η συζήτηση θα ολοκληρώνεται σε 

μία ή δύο συνεδρίες. 
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 Γ΄ φάση: 

 Η Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρουσία των Προέδρων των 

υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών να προβεί σε γενική ανασκόπηση των 

συζητήσεων και να εγκρίνει την τελική έκθεση της Επιτροπής.  Η διαδικασία αυτής της φάσης 

θα ολοκληρώνεται σε δύο συνεδρίες και στην Τρίτη θα εγκρίνεται μόνο από τα μέλη της 

Επιτροπής το τελικό κείμενο της έκθεσης με τις παρατηρήσεις των Κοινοβουλευτικών 

Ομάδων.  

 Δ΄ φάση: 

 Συζήτηση του Προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος και τελική έγκριση. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 1. Παράμετροι κατάρτισης του προϋπολογισμού - Μορφή προϋπολογισμού (σελ. 

12) 

 Ο προϋπολογισμός του 2009 έχει ετοιμασθεί στη βάση δεδομένων τα οποία έχουν 

διαφοροποιηθεί από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.  Οι τελικές διαφοροποιήσεις 

που θα επέλθουν, ακόμα και αυτές του σύντομου μέλλοντος δεν είναι ακόμα δυνατόν να 

προβλεφθούν με ακρίβεια. 

 Ως εκ τούτου η ΕΔΕΚ πιστεύει ότι δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή αναθεώρηση του 

προϋπολογισμού.  Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει να έχει έτοιμα εναλλακτικά σενάρια άμεσης 

ενεργοποίησης εάν οι συνθήκες το απαιτήσουν. 

 Παρά το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση του φετινού προϋπολογισμού κατατέθηκαν  από το 

υπουργείο οικονομικών στοιχεία για τα κρατικά έσοδα, θα πρέπει να επαναλάβουμε την 

πάγια θέση του Κ.Σ. ΕΔΕΚ, ότι ο προϋπολογισμός για να είναι ολοκληρωμένος θα πρέπει να 

περιλαμβάνει αναλυτικά και τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, ώστε η Βουλή να έχει 

σαφή εικόνα της δημοσιονομικής κατάστασης. 

 Ακόμα θα πρέπει για το κάθε τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας να υπάρχει ακριβής 
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κοστολόγηση των προσφερομένων υπηρεσιών, καθώς και καθορισμός του δείκτη 

παραγωγικότητας για σκοπούς καθορισμού των αναπτυξιακών δαπανών, των νέων θέσεων 

εργασίας, αλλά και των μισθολογικών αυξήσεων του προσωπικού. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 Δημοσιονομική κατάσταση (σελ. 21) 

 Ο προϋπολογισμός του 2009 ουσιαστικά διαπνέεται από την ίδια φιλοσοφία των 

προϋπολογισμών των τελευταίων χρόνων και αποσκοπεί στην παραπέρα βελτίωση των 

δημοσιονομικών δεικτών.  Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ πιστεύει ότι περιέχει μέτρα προς την ορθή 

κατεύθυνση που αποσκοπούν περισσότερο στην επίτευξη ποσοτικών στόχων.  Θα ήταν 

χρήσιμο να  περιλαμβάνονται και ποιοτικά μέτρα που θα προσδώσουν στην κυπριακή 

οικονομία μακροοικονομική σταθερότητα. 

 Κατά τον διαρρεύσαντα χρόνο  οι έμμεσοι φόροι εξακολούθησαν να αυξάνονται με υψηλούς 

ρυθμούς (9.4%) σε αντίθεση με τους άμεσους οι οποίοι σημείωσαν μείωση (2.7%), 

σημειώνοντας έτσι καθαρή διαφορά 12.1%. 

 Ακόμα το κράτος θα πρέπει  

- να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, ώστε να είναι περισσότερο 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 των πολεοδομικών παρεκκλίσεων 

- να φορολογήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της εκκλησίας 

 Επικροτούμε την εισαγωγή στοχευμένων μέτρων στα πλαίσια των κοινωνικών παροχών.  Η 

κυβέρνηση θα πρέπει σταδιακά να καταργήσει τα καθολικά επιδόματα και  να εισαγάγει 

εισοδηματικά κριτήρια στην παραχώρησή τους.  Η παραχώρηση μισθολογικών, 

συνταξιοδοτικών αυξήσεων καθώς και της ΑΤΑ θα πρέπει να διαφοροποιηθεί με τρόπο ώστε 
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το ποσοστό που παραχωρείται στα χαμηλά εισοδήματα να είναι μεγαλύτερο από ότι στα 

υψηλά. 

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 Υπουργείο Άμυνας(σελ. 47) 

 Οι πρόσφατες πειρατικές ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας, με 

αφορμή της έναρξη ερευνών για την ύπαρξη υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη, επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη ενεργοποίησης και περαιτέρω 

ενίσχυσης του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού χώρου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.  

 Αυτό σημαίνει συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς με 

εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και Ε.Φ. και ενίσχυση της 

υλικοτεχνικής υποδομής.  Η σκοπούμενη αναδιοργάνωση της Ε.Φ. δεν πρέπει επ’ ουδενί να 

αποδυναμώσει την αμυντική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου 

επιβάλλουν ενίσχυση και αξιοποίηση του στρατηγικού ρόλου της Κύπρου.  Γι’ αυτό σαν 

μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή-της στις 

μεγάλες πολιτικές της Ένωσης.  

 Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να διασφαλίσει την 

πλήρη συμμετοχή της στους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής ασφάλειας.  Γι’ αυτό και 

θεωρούμε αναγκαία την άμεση υποβολή αίτησης για συμμετοχή της Κύπρου στο 

Συνεταιρισμό για την Ειρήνη έτσι που να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη συμμετοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ). 

 Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (σελ. 56) 

 Για μία ακόμα χρονιά από το όραμα και τις βασικές επιδιώξεις του υπουργείου απουσιάζει η 

προώθηση της δημιουργίας και λειτουργίας Σταθμών Έρευνας και Διάσωσης, με σωστή 
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στελέχωση σε προσωπικό, καθώς και  ενίσχυση σε ιπτάμενα και πλωτά μέσα. 

 Μελέτη της δυνατότητας αυτονόμησης της Λιμενικής Αστυνομίας και ξεχωριστής ανέλιξης του 

προσωπικού της. 

 Περαιτέρω ενίσχυση των προληπτικών μέτρων οδικής ασφάλειας.  Εισαγωγή του θεσμού 

των σεμιναρίων οδικής συμπεριφοράς, τα οποία θα καλούνται να παρακολουθήσουν 

παρανομούντες οδηγοί προς αποφυγή της καταβολής του επιβληθέντος προστίμου. 

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (σελ. 62) 

 Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην προώθηση ουσιαστικών 

έργων τουριστικής υποδομής με αποτέλεσμα να μην αξιοποιούνται οι δυνατότητες για 

ενίσχυση του εξειδικευμένου τουρισμού, όπως συνεδριακού, ναυτικού, αθλητικού, ιατρικού. 

 Η εμπλοκή που παρατηρείται και πάλι στην έναρξη των κατασκευαστικών έργων για τη 

Μαρίνα Λεμεσού, καθώς και το ενδεχόμενο αναστολής ανέγερσης του συνεδριακού κέντρου, 

αποτελεί αρνητική εξέλιξη. 

 Θα πρέπει το συντομότερο να λυθεί το ζήτημα προμήθειας φυσικού αερίου για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό κόστος, προστασία του περιβάλλοντος και χωρίς κινδύνους 

για την ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού. 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων(σελ. 69) 

 Η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) αποτελεί βασική  προτεραιότητα 

του υπουργείου.  Τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε στη 

Βουλή το υπουργείο, παρά τις επιμέρους επιφυλάξεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση 

 Επιπρόσθετα το Υπουργείο θα πρέπει άμεσα  

 - να επεξεργασθεί σχέδιο στα πλαίσια συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, έτσι που οι 

κατώτατες συντάξεις να αυξηθούν σε επίπεδο πάνω από το όριο της φτώχειας. 

 - να μεριμνήσει να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή αίτησης μέχρι την 
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εξέταση από το ιατροσυμβούλιο για την παραχώρηση σύνταξης ανικανότητας 

 - να μελετήσει τη δυνατότητα αποκέντρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, 

ώστε να ενισχυθεί ο προληπτικός-τους ρόλος και να αποτελέσουν ουσιαστικό 

παράγοντα στήριξης των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και των 

προσπαθειών για μείωση της διάδοσης των ναρκωτικών, της εφηβικής και νεανικής 

παραβατικότητας. 

 Υπουργείο Εσωτερικών (σελ. 78) 

 Το υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει σε σειρά μέτρων ώστε να αποφεύγονται οι 

χρονοβόρες διαδικασίες για την προώθηση πολεοδομικών έργων, και να προχωρήσει το 

συντομότερο στην υλοποίηση των εξαγγελιών-του για το ίδιο θέμα. 

 Το κόστος απόκτησης στέγης κύρια από τα μικρομεσαία εισοδήματα είναι απαγορευτικό.  Γι’ 

αυτό θα πρέπει έγκαιρα να προχωρήσει σε δέσμη μέτρων στεγαστικής πολιτικής. 

 Η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις-της για αυτό το θέμα, οι οποίες μεταξύ άλλων 

περιλαμβάνουν 

- κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών 

- αύξηση των πολεοδομικών ζωνών, κύρια στην ύπαιθρο 

- αύξηση του συντελεστή δόμησης 

- αλλαγή του τρόπου επιστροφής του ΦΠΑ για την αγορά πρώτης κατοικίας 

- αλλαγή της δήλωσης πολιτικής 

- την αντικατάσταση του μέτρου της παραχώρησης κρατικών οικοπέδων σε άπορους 

πολίτες, με την παραχώρηση της γης στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, ο οποίος αφού 

αναπτύξει τις οικιστικές μονάδες να τις παραχωρεί σε χαμηλές τιμές, με μακροχρόνια 

αποπληρωμή και με διαφανείς διαδικασίες σε άπορες δικαιούχες οικογένειες. 
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 Τέλος ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρήζει μεταρρύθμισης. 

 Υπουργείο Εξωτερικών (σελ. 87) 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη σοβαρή αποστολή που έχει να εκπληρώσει το Υπουργείο 

Εξωτερικών για την διαφώτιση και τις ευθύνες που δημιουργεί η συμμετοχή-μας στην Ε.Ε., η 

ΕΔΕΚ θα επαναλάβει ότι ο προϋπολογισμός-του  είναι πενιχρός και θα πρέπει να αυξηθεί 

δραστικά. 

 Υπουργείο Υγείας (σελ. 110) 

 Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ εκφράζει τις ανησυχίες-του για τη νέα αναβολή που παρατηρείται στην 

προώθηση της εφαρμογής του ΓεΣΥ.  Αντίθετα μια σειρά από ενέργειες όπως η ανάπτυξη 

αστικού τύπου εξωτερικών ιατρείων, καθώς και η αδυναμία αξιοποίησης του ιδιωτικού τομέα, 

θεωρούμε ότι αποτελούν αρνητική εξέλιξη.  Αφ’ ενός αυξάνουν τις δαπάνες χωρίς αντίστοιχη 

βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και αφ’ ετέρου μονιμοποιούν 

στρεβλώσεις οι οποίες παρεμποδίζουν την εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

 Η εφαρμογή του ΓεΣΥ όπως κατ’ επανάληψη τόνισε η ΕΔΕΚ, θα πρέπει να στηρίζεται στις 

παρακάτω αρχές 

- Αξιοποίηση του συνόλου του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 

- Ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου 

- Αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.  Η αρχική επιλογή του υπουργείου να 

προχωρήσει στη δημιουργία φορέα διαχείρισης του συνόλου των νοσοκομειακών 

μονάδων του δημοσίου, αντίκειται στην πραγματική έννοια της αυτονόμησης. 

 Ο Τομέας της Υγείας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.  Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ προτείνει την άμεση 

υιοθέτηση των παρακάτω μέτρων ώστε να υπάρξει άμβλυνση των προβλημάτων μέχρι την 

εφαρμογή του ΓεΣΥ. 
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- Μεταφορά μέρους της α΄ βάθμιας περίθαλψης από το δημόσιο τομέα στον ιδιωτικό με 

στόχο την αποσυμφόρηση των Εξωτερικών Ιατρείων των νοσοκομείων και τη μείωση 

της ταλαιπωρίας των ασθενών 

- Αγορά υπηρεσιών β΄ βάθμιας περίθαλψης από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και 

παρακλινικών εξετάσεων εκεί όπου υπάρχουν μεγάλες λίστες αναμονής, για να 

αποτραπούν οι επιπλοκές στους ασθενείς λόγω καθυστέρησης εφαρμογής θεραπείας. 

- Μετατροπή των νοσοκομείων σε αυτόνομους οικονομικούς, διοικητικούς και 

επιστημονικούς οργανισμούς, για να αποκτήσουν ευελιξία, να μειώσουν το κόστος 

λειτουργίας-τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται.  

- Κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρει ο δημόσιος τομέας με πραγματικές τιμές 

με βάση τα σημερινά δεδομένα, για σκοπούς χρέωσης των ασφαλιστικών εταιρειών, 

των ευρωπαίων πολιτών καθώς και των πολιτών τρίτων χωρών.  Αυτό επιπλέον θα 

βοηθήσει στη σωστή αξιολόγηση των προσφορών, αλλά και των χρεώσεων που 

υποβάλλονται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από νοσηλευτήρια του εξωτερικού. 

Εκφράζουμε την ευαρέσκεια-μας για τη βελτίωση του τρόπου εργασίας των Φαρμακευτικών 

Υπηρεσιών και ευελπιστούμε ότι η βελτίωση αυτή θα συνεχισθεί, ώστε να υπάρξει πλήρης 

εξυγίανση ενός ζωτικού τομέα της δημόσιας υγείας. 

 161



  

 

Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος: 

Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται, εδώ και αρκετούς μήνες, μία περίοδο κρίσης, η οποία έχει 

προκαλέσει τριγμούς στα θεμέλια και την δομή της και απειλεί ακόμα και με παγκόσμια 

οικονομική κατάρρευση. 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2009 έχει καταρτιστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη πιθανές 

συνέπειες στην κυπριακή οικονομία από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Αποτελεί γεγονός αναντίλεκτο ότι η παρούσα διακυβέρνηση παρέλαβε από την προηγούμενη 

διακυβέρνηση μια εύρωστη οικονομία με υποδομή ικανή να δημιουργήσει ικανοποιητικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης. 

Αποτελεί επίσης γεγονός ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου δεν αντιμετωπίζει 

προβλήματα του είδους και του εύρους που αντιμετωπίζουν χρηματοπιστωτικά συστήματα 

άλλων χωρών. 

Ωστόσο, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης της ανάπτυξης. 

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση θα έπρεπε, αξιολογώντας εισηγήσεις και θέσεις κομμάτων και 

εμπλεκομένων φορέων και παραγωγικών ομάδων, να καταρτίσει σχέδιο στρατηγικής 

αντιμετώπισης των πιθανών συνεπειών από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

 Γενικές εισηγήσεις: 

1. Να αξιοποιηθεί η ευρωστία της κυπριακής οικονομίας και το πλεόνασμα του 2008, της 

τάξης του 3% (517 εκ. Ευρώ). 

2. Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχονται στην κυπριακή οικονομία λόγω της 

ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωζώνη. 

3. Να αναθεωρηθούν οι στρατηγικές σε σχέση με την στήριξη τομέων της πραγματικής 

οικονομίας. 
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4. Να εξεταστεί αναθεώρηση πτυχών της Στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο 

διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δεδομένη τη σημερινή 

πραγματικότητα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

5. Να αναθεωρηθεί το όλο σκεπτικό της οικονομικής πολιτικής, το οποίο βασίζεται στην 

εκτίμηση ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος θα είναι της 

τάξης του 3%±. 

6. Να εγκαταλειφθεί η φιλοσοφία της διατήρησης έστω και μικρού πλεονάσματος ως 

προτεραιότητα, γιατί έτσι αποτρέπεται η σκέψη για λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων 

αντιμετώπισης πιθανής επερχόμενης κρίσης στην Κύπρο.  

 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 

1) Ρευστότητα των τραπεζών: Απαιτείται συγκεκριμένη πολιτική για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της ρευστότητας των τραπεζών. 

2) Αύξηση των επιτοκίων: H αύξηση των επιτοκίων σε   συνδυασμό με την έλλειψη 

ρευστότητας θα πνίξει την οικονομική ανάπτυξη και θα καθυστερήσει τις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, με όλες τις συνέπειες. 

3) Πραγματική Οικονομία: Η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ιδιαίτερα των 

τομέων που σήμερα αποδίδουν οικονομικά οφέλη για το κράτος και την κοινωνία είναι 

άμεσα αναγκαία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταρτιστεί πρόγραμμα ανάπτυξης νέων 

τομέων της τεχνολογίας. 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

1. Η προσέγγιση του Υπουργού Οικονομικών στο θέμα του δημοσιονομικού 

πλεονάσματος  και του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δεν μας 

βρίσκει σύμφωνους.  Δεν συμφωνούμε με τη θέση ότι για το 2009 είναι προτιμητέα η 

ύπαρξη δημοσιονομικού πλεονάσματος, ενώ θεωρείται αναπόφευκτο το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών σε περιόδους γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Θέση του 
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Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι η λήψη μέτρων που θα διευκολύνει τη ροή χρήματος στην 

οικονομία, κυρίως όχι για καταναλωτικούς σκοπούς, ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη 

αύξηση στην ενεργό ζήτηση χωρίς αυτή να διοχετεύεται στις εισαγωγές.  

2. Η αύξηση στα αναπτυξιακά κονδύλια του προϋπολογισμού για την παιδεία θα 

διατεθούν για σχολικά κτίρια, το Πανεπιστήμιο Κύπρο και για την πολιτιστική υποδομή.  

Στον τομέα της υγείας τα ποσά θα διατεθούν κατά κύριο λόγω για αγορά φαρμάκων και 

για θεραπεία ασθενών στο εξωτερικό. Θέση του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι ότι, λόγω 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα έπρεπε να διατεθούν κονδύλια για τον ιδιωτικό 

τομέα, που θα στοχεύουν να δώσουν κίνητρα σε μικρομεσαίες μονάδες στους τομείς 

της ανώτερης εκπαίδευσης και ιατρικής περίθαλψης, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη 

της παροχής εκπαιδευτικών και ιατρικών υπηρεσιών. 

 3. Toν τομέα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζεται 

στις ίδιες μεθόδους που εφάρμοζε η Κεντρική Τράπεζα στο παρελθόν, δηλαδή τα 

γενικά είδους Road Shows.  Αυτές οι μέθοδοι αποδείχθηκε ότι δεν απέδωσαν.  Όπως 

και στο παρελθόν, έτσι και τώρα οι εταιρείες διεθνούς δραστηριοτήτων (πρώην 

υπεράκτιες εταιρίες) είναι που αποτελούν για την Κύπρο πηγή επενδύσεων από το 

εξωτερικό.  Θέση του Ευρωπαϊκού Κόμματος είναι ότι η προσέγγιση των ξένων 

επενδύσεων θα πρέπει να είναι στοχευμένη. 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

1. Οι δαπάνες του Υπουργείου φαινομενικά είναι αυξημένες κατά 16%.  Ωστόσο, για να 

υπολογιστούν οι αναπτυξιακές δαπάνες εξαιρέθηκαν τα ποσά που αφορούν τα 

συγχρηματοδοτικά έργα.  Με βάση το σύνολο των δαπανών και τα ποσά των έργων 

που εξαιρέθηκαν, φαίνεται ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009 είναι περίπου 20 

εκ. ευρώ σε σύγκριση με 27.7 εκ ευρώ το 2008, δηλαδή παρατηρείται μείωση της τάξης 

του 31% περίπου.  Η μείωση εξηγείται από την μεταφορά των σχετικών κονδυλίων 

στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο, για να τα  διαθέσει, 
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απαιτείται λήψη απόφασης, ως προς την χρήση τους  από το Συμβούλιο Άσκησης 

Κοινωνικής Πολιτικής.  Αυτό δεν φαίνεται να εξασφαλίζει ότι τα σχετικά ποσά θα μπορεί 

να τα διαθέσει το Υπουργείο Εργασίας και αυτό περιορίζει την ευχέρεια του 

Υπουργείου να διαμορφώσει την πολιτική του.  

2. Το κονδύλι για πασχαλινό επίδομα στους συνταξιούχους το 2009, όπως έγινε και το 

2008, φαίνεται να μην είναι στοχευμένο, παρά τη θέση που κατά καιρούς έχει πάρει η 

κυβέρνηση για στοχευμένες κοινωνικές παροχές.  Θα πρέπει το μέτρο να είναι 

στοχευμένο και η στόχευση θα μπορούσε να καθοριστεί βάση του ύψους της σύνταξης. 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

1. Αναφορικά με το θέμα της ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της 

Κύπρου, η βάση του σκεπτικού του Υπουργείου φαίνεται να είναι η Οδηγία ΕΕ 

2000/60/ΕΚ που σκοπό έχει την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των υδάτινων πόρων.  

Το Υπουργείο φαίνεται να υπολογίζει  ότι η αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου σε 

συνάρτηση με τα μέτρα εξοικονόμησης νερού, θα φέρει ποιοτική και ποσοτική 

βελτίωση.  Αυτή η προσέγγιση αντιμετωπίζει το θέμα της ποσότητας και ποιότητας, 

αλλά όχι της διαχείρισης.  Για σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση θα έπρεπε να 

προστρέξουμε στις εισηγήσεις της Διεθνούς Τράπεζας, δηλαδή να καταβάλλεται το 

πραγματικό κόστος του νερού από τους χρήστες και η διαχείριση του να γίνεται από 

μιαν ανεξάρτητη Αρχή Υδάτων.  Επιβάλλεται και η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης 

με εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.  

1. Το Υπουργείο αυτό έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει σε σχέση με την 

επίτευξη της τεχνολογικής ανάπτυξης της Κύπρου και ειδικά στην εισαγωγή της 

τεχνολογίας στη βιομηχανία και αλλού.  Γι’ αυτό έχει και την ευθύνη της δημιουργίας και 

λειτουργίας του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου, τα κονδύλια του οποίου είναι 

στον προϋπολογισμό του.  Το 2009 παρατηρείται μείωση του ποσού των 
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αναπτυξιακών δαπανών κατά 6.4 εκ. ευρώ και αυτό, εν μέρη, λόγω διαφωνίας του 

Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου σε ότι αφορά τον χώρο της ανέγερσης του Τεχνολογικού 

Πάρκου.  Θα πρέπει επιτέλους το Υπουργείο να λειτουργεί αποφασιστικά στην 

κατεύθυνση της επίλυσης τέτοιων προβλημάτων που προκαλούν καθυστέρηση στην 

προσπάθεια για να προχωρήσει η Κύπρος στον αιώνα της υψηλής τεχνολογίας.  

 2. Παρόλο που το Υπουργείο θέτει στόχο την προώθηση δύο νέων τομέων, των ιατρικών 

και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, εντούτοις κονδύλια για αναβάθμιση των ιδιωτικών 

ιατρικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν προνοούνται στον προϋπολογισμό. 

Προνοούνται μόνο κονδύλια για προώθηση.  Θα δαπανηθούν δηλαδή κονδύλια για 

προώθηση υπηρεσιών, τις οποίες το κράτος δεν θα έχει βοηθήσει να αποκτήσουν ένα 

επίπεδο για να προσελκυστούν στοχευμένα ξένοι πελάτες.  

3. Απογοητευτικό είναι το γεγονός ότι για τον αγροτουρισμό και τις βιομηχανίες υπαίθρου, 

τα σχετικά σχέδια για την περίοδο 2007-2013 προνοούν την διάθεση 22 εκ. ευρώ και 

24 εκ. ευρώ αντιστοίχως, ποσά χαμηλού ύψους.  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ . 

1. Σημαντικό θέμα είναι το κυκλοφοριακό και η ταλαιπωρία του πολίτη από την έλλειψη 

σχεδιασμού.  Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για υποδομές 

μέχρι το 2014, για το οποίο όμως τα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν έχουν ενημερωθεί.  

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

1. Το Υπουργείο φαίνεται να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα της 

γραφειοκρατίας.  Οι προσπάθειες για λύση του προβλήματος, βασίζονται στη 

μηχανογράφηση και σε αλλαγή νοοτροπίας των λειτουργών.  Παρατηρείται το 

φαινόμενο των ευχολογίων από πλευράς Υπουργού για προώθηση της 

μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Υπουργείου.  

2. Ο Υπουργός αρνείται να μελετήσει την εισήγηση του Ευρωπαϊκού Κόμματος για τη 
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μεταφορά του συντελεστή δόμησης των περιουσιών ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, 

για χρήση στις ελεύθερες περιοχές, προφασιζόμενος την προτεραιότητα της 

υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος.  Στην ουσία, η θέση του Υπουργού 

παραπέμπει την εξέταση της εισήγησης του Ευρωπαϊκού Κόμματος στις ελληνικές 

καλένδες, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ υποστηρίζουν την 

εξέταση της.  

3. Ένα από τα χρόνια προβλήματα που πρέπει να επιλύσει άμεσα το Υπουργείο 

Εσωτερικών είναι η αναγνώριση του δικαιώματος των εκμητρογονίας προσφύγων.  Για 

το θέμα των εκλογών της Π.Ε.Π θα πρέπει να διεξαχθούν άμεσα εκλογές για την νέα 

ηγεσία της Π.Ε.Π, με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα μέλη της των 

εκμητρογονίας και αποδήμων.  Οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν μαζί με τις 

Ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2009. 

Τέλος θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι διεκδικήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 

δικαιωμάτων όλων των προσφύγων. 
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών: 

 Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με αφορμή την συζήτηση για τον κρατικό 

Προϋπολογισμό για το έτος 2009 τονίζει την έντονη δυσαρέσκεια του γιατί και πάλι οι 

περιβαλλοντικές δαπάνες αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό των αναπτυξιακών δαπανών. 

Έχοντας υπόψη αυτό, το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εκφράζει τις ακόλουθες 

παρατηρήσεις: 

• Πολεοδομική Ανασυγκρότηση 

 Το 2009 θα αποτελέσει σταθμό για την πολεοδομική ανάπτυξη της χώρας μας αφού μέσα σε 

αυτό το χρόνο κυρίως θα εξελιχθεί η διαδικασία τροποποίησης των Τοπικών Σχεδίων. Όπως 

τόνισε και ο υπουργός Εσωτερικών, για πρώτη φορά εφαρμόζονται δύο νέες πρωτοποριακές 

και εκσυγχρονιστικές διαδικασίες -οι δημόσιες ακροάσεις και οι μελέτες στρατηγικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων- για την καθιέρωση των οποίων το οικολογικό κίνημα έδωσε 

μάχες. Εξασφαλίζεται έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό η διαφάνεια και η εναρμόνιση με τις αρχές 

της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ αντιμετωπίζονται εν μέρει τα γνωστά φαινόμενα της διαπλοκής 

και του νεποτισμού. Αναμένουμε ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας θα τεθεί ένα τέρμα 

στην ασυδοσία της άναρχης ανάπτυξης (μεμονωμένη κατοικία, αδικαιολόγητη επέκταση 

πολεοδομικών ζωνών), θα υιοθετηθούν καινοτόμες διαδικασίες πολεοδομικής 

ανασυγκρότησης (αστικός αναδασμός, μεταφορά συντελεστή δόμησης, αξιοποίηση 

αδρανούσας γης) και θα αποκλειστούν φαινόμενα πολεοδομικής εκμετάλλευσης (οι δήθεν 

«ειδικές αναπτύξεις» ή «ενιαίες αναπτύξεις»).  

• Πολεοδομικά Έργα και Περισσότερα Αυτοκίνητα  

Στον προϋπολογισμό του 2009 καταγράφονται μια σειρά από πολεοδομικά έργα που 

αφορούν αναβαθμίσεις και διαπλατύνσεις λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων όπως αυτά 

πρωτοεμφανίστηκαν στους προϋπολογισμούς πριν από 15 χρόνια. Είναι φανερό ότι οι 

σύγχρονες αντιλήψεις για την σχέση της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και της 

λειτουργίας/ανάπτυξης των πόλεων δεν επηρεάζουν τους σχεδιασμούς. Ούτε οι αντιδράσεις 
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των πολιτών που συσπειρώνονται για να διαφυλάξουν τους λιγοστούς χώρους πρασίνου (πχ 

δάσος Ακαδημίας, δάσος Αθαλάσσας) φαίνεται να διαφοροποιούν τους σχεδιασμούς της 

Πολεοδομίας. Ενώ σχεδιάζονται πολεοδομικά έργα δεκάδων εκατομμύριων ευρώ για 

εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ελάχιστη πρόνοια έχει ληφθεί για έργα 

υποδομής για την προώθηση της εναλλακτικής κυκλοφορίας μέσα στις πόλεις (πχ. 

Λεωφορεία, ποδήλατα κλπ). Το ίδιο ισχύει και για το αστικό πράσινο. Επίσης απουσιάζει μια 

ολοκληρωμένη και γενναιόδωρη πολιτική ανάπτυξης μεγάλων και συμπαγών αστικών 

χώρων πρασίνου.  

• Μεγάλα Οδικά Έργα 

 Διατυπώνουμε την αντίθεση μας στην άποψη ότι η προώθηση μεγάλων κατασκευαστικών 

έργων (και ιδιαίτερα οδικών έργων) καθώς και η επίσπευση και παράκαμψη διαδικασιών, 

αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ως παράδειγμα διερωτόμαστε 

πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζεται (με δαπάνη €35 εκατ.) η διαπλάτυνση σε έξι λωρίδες 

κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας- Αλάμπρας πριν ολοκληρωθούν έργα που 

μπορούν να τον αποσυμφορήσουν  όπως π.χ. ο περιμετρικός Λευκωσίας (ο οποίος ακόμα 

σχεδιάζεται), των ανισόπεδων κόμβων που θα διανέμουν την κυκλοφορία σε άλλες 

προσβάσεις και υπό σχεδιασμό αυτοκινητόδρομους; Δεν έπρεπε πρώτα να γίνουν όλα αυτά 

τα έργα ή μέτρα (π.χ. park and ride), να αναπτυχθούν τα δημόσια μέσα και να μετά να 

προωθηθεί -εάν χρειάζεται τελικά- το πολυδάπανο αυτό έργο; (Εισήγηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όταν αρνήθηκε την χρηματοδότηση του έργου) 

• Δημόσιες Συγκοινωνίες  

 Οι δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη των δημοσίων μέσων 

συγκοινωνίας (αγορά νέων λεωφορείων € 6,5 εκ., νέες στάσεις λεωφορείων €500.000) 

αφορούν μάλλον τη βελτίωση της εικόνας των υφιστάμενων υπηρεσιών. Για να γίνουν όμως 

τα λεωφορεία ελκυστικό μέσο συγκοινωνίας πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα αποθάρρυνσης 

της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκίνητου (να γίνει το λεωφορείο πιο φθηνό και πιο γρήγορο από 
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το ιδιωτικό αυτοκίνητο). Λείπουν τέτοια έργα και μέτρα από τον προϋπολογισμό. Αντίθετα τα 

πολλά εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε πολυδάπανα έργα που ευνοούν και προωθούν και 

πάλιν τη χρήση  του ιδιωτικού αυτοκίνητου.  

• Εξυγίανση της Αγοράς Γης και Κατοικίας  

Η αγορά γης και κατοικίας στην Κύπρο παρουσιάζει φαινόμενα υπερθέρμανσης με 

καταστροφικά αποτελέσματα στο περιβάλλον και την ποιότητα της κατοικίας. Παρουσιάζονται 

φαινόμενα αισχροκέρδειας και απάτης. Η Κύπρος, μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας ύφεσης 

της αγοράς ακινήτων, κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της. Οι προσπάθειες που έγιναν στο 

παρελθόν για εξυγίανση της αγοράς και απάβλυνση έστω και προσωρινά των προβλημάτων 

έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας απέδωσαν ελάχιστα. Επιβάλλεται να παρθούν αυστηρά και 

τολμηρά μέτρα για την εξυγίανση της αγοράς ακινήτων.  

• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων   

Στον προϋπολογισμό του 2009 παρουσιάζεται μια σειρά από μεγάλα έργα για τη 

ορθολογιστική διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μέχρι όμως να υλοποιηθούν αυτά τα 

έργα ολόκληρη η Κύπρος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σκουπιδότοπο. Η στρατηγική για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να εκσυγχρονιστεί και επαναδιατυπωθεί. 

Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στους τομείς της πρόληψης, της μείωσης της 

παραγωγής αποβλήτων, της ανακύκλωσης και στον αυστηρό έλεγχο της παράνομης 

απόρριψης στερεών αποβλήτων. Οι παράνομοι ή ημιπαράνομοι σκυβαλότοποι πρέπει να 

κλείσουν και να χρηματοδοτηθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Τέλος, στη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων πρέπει να υιοθετηθούν αειφορικές και βιώσιμες τεχνολογίες 

παραγωγής ενέργειας.  

• Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 

Η κυβέρνηση λέει ότι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται σε πορεία ποιοτικής και 

ποσοτικής αναβάθμισης, αλλά ακόμη και σήμερα, πιστεύουμε ότι, το Τμήμα δεν είναι σε θέση 
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να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του στον τομέα της ασφάλειας ώστε να μην 

επιτρέπεται η επανάληψη των λαθών και των παραλείψεων που συνέτειναν στην τραγωδία 

του τραγικού ατυχήματος της Ήλιος. 

• Τουριστική Πολιτική- Πολιτική Γκολφ 

Η τουριστική πολιτική πρέπει να τύχει άμεσης αναθεώρησης. Ιδιαίτερα όσον αφορά την 

σκανδαλώδη προώθηση των αναπτύξεων των γηπέδων γκολφ, αφού έχει πλέον αποδειχθεί 

ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό όφελος για τον τουρισμό.  

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Η ενεργειακή πολιτική αυτής της χώρας είναι ανερμάτιστη. Δεν υπάρχει ένας γενικός 

σχεδιασμός που να καλύπτει όλα τα στάδια του χρονικού ορίζοντα. Δεν υπάρχει ένας 

σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και προώθησης 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενες ενεργειακές 

πηγές (σήμερα το πετρέλαιο, αύριο το φυσικό αέριο) είναι καθολική και καταθλιπτική. Η 

απουσία δημόσιων μέσων κυκλοφορίας μεγαλώνει τα ενεργειακά αδιέξοδα. Μόνο με την 

προώθηση των δημόσιων μέσων συγκοινωνίας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα 

αποκεντρωθεί και εκδημοκρατικοποιηθεί η αγορά της ενέργειας. Όμως η κυβέρνηση φαίνεται 

να αγνοεί τις δυνατότητες προώθησης ριζοσπαστικών φιλολαϊκών πολιτικών στο τομέα της 

ενέργειας. Πραγματικά φιλολαϊκά μέτρα δεν είναι μόνο η μείωση των φόρων αλλά κυρίως 

είναι το κτύπημα των ολιγοπωλίων και των καρτέλ μέσω της κοινωνικοποίησης των μέσων 

παραγωγής της ενέργειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Παρουσιολόγιο για τις πραγματοποιθείσες συνεδρίες  
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού  

για τη μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού του 20091 2 
 

 
Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Παρασκευή 
17 Οκτωβρίου 2008  

• Υπουργός Οικονομικών 
 (Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση) 
 
Επιμέρους προϋπολογισμοί: 

• Υπουργείο Οικονομικών 
• Γενικό Λογιστήριο 
• Γραφείο Προγραμματισμού 
    
 Υπουργός Οικονομικών:   
 Χαρίλαος Σταυράκης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 

   
Δευτέρα 
20 Οκτωβρίου 2008  
 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 

 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 

 Νίκος Νικολαϊδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Αντρέας Φακοντής 
Άριστος Αριστοτέλους 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 

   
Πέμπτη  
23 Οκτωβρίου 2008    

• Υπουργείο Άμυνας 
 

Υπουργός Άμυνας: 
Κώστας Παπακώστας 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Νίκος Κουτσού 
 

                                            

1  Ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος απέστειλε στην επιτροπή επιστολή στις 30 Σεπτεμβρίου 2008, στην οποία 
αναφέρει ότι σε συνεδρίες της επιτροπής, στις οποίες δε θα παρίστατο ο ίδιος, θα εκπροσωπείτο από 
άλλα μέλη του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ. 

2  Ο κ. Γιάννος Λαμάρης δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στις συνεδρίες της επιτροπής λόγω σοβαρού 
ατυχήματος. 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Ομήρου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Σωκράτης Χάσικος 
Γιώργος Περδίκης 

   
Δευτέρα 
27 Οκτωβρίου 2008 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
 

Υπουργός Εσωτερικών: 
Νεοκλής Συλικιώτης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άντρος Κυπριανού 
Αριστοφάνης Γεωργίου  
Άριστος Αριστοτέλους 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Ιωνάς Νικολάου 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Σοφοκλής Φυττής 
Άγγελος Βότσης 
Γιώργος Βαρνάβα 
Γιώργος Περδίκης 

   
• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων 
 

Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Χρίστος Ανδρέου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Αριστοτέλους 

  
• Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού 
 

Πρόεδρος Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού: 
Κωστάκης Χριστοφόρου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Αριστοτέλους 

  

Τετάρτη 
29 Οκτωβρίου 2008 

• Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφορών: 
Γιαννάκης Πογιατζής 

  

Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου  
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 

  
• Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου 
 

Έφορος Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου: 
Λάκης Δημητρίου 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Άριστος Αριστοτέλους 

   
Δευτέρα 
3 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 
Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού: 
Αντώνης Μιχαηλίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Άριστος Αριστοτέλους 
Ανδρέας Μουσκάλλης 
Γιώργος Περδίκης 

   

Τετάρτη  
5 Νοεμβρίου 2008 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
 

Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Ιωνάς Νικολάου 

   

 • Νομική Υπηρεσία 
 

Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 
Πέτρος Κληρίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

   

 • Βουλή των Αντιπροσώπων 
 

Αν. Γενικός Διευθυντής: 
 Σωκράτης Σωκράτους  

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Νίκος Κουτσού  

   

 • Γραφείο Επιτρόπου 
Νομοθεσίας 

 
Επίτροπος Νομοθεσίας: 
Λήδα Κουρσουμπά 

 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Αριστοτέλους 
Στέλλα Κυριακίδου 

   
Πέμπτη 
6 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Κύπρος Χρυσοστομίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 

   
Δευτέρα 
10 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 
Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού: 
Ανδρέας Δημητρίου 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Ανδρέας Θεμιστοκλέους 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Αθηνά Κυριακίδου 

   

Τετάρτη 
12 Νοεμβρίου 2008 

• Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών: 

 
Έφορος Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Μουσκάλλης 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

   

 • Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφύγων: 

 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφύγων: 
Κλεάνθης Κλεάνθους 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 

   
Πέμπτη 
13 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
 
Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πάμπης Κυρίτσης 
Ανδρέας Φακοντής  
Χρήστος Στυλιανίδης 
Αντώνης Αντωνίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Περδίκης 

   
Δευτέρα  
17 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Υπουργός Εξωτερικών: 
Μάρκος Κυπριανού 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σοφοκλής Φυττής 
Σκεύη Κουκουμά 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Δημήτρης Συλλούρης 
Γιώργος Περδίκης 

   
• Δικαστική Υπηρεσία 

 
Πρόεδρος Ανωτάτου 
Δικαστηρίου: 
Πέτρος Αρτέμης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 

Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Σοφοκλής Φυττής 

  

Τετάρτη 
19 Νοεμβρίου 2008 

• Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου 
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
Επίτροπος Διοικήσεως: 
Ηλιάνα Νικολάου 

Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σοφοκλής Φυττής 
Ιωνάς Νικολάου 

  
• Γραφείο Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα: 

 Γούλα Φράγκου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Ανδρέας Αγγελίδης 
 

Δευτέρα 
24 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Υγείας 
 

Υπουργός Υγείας: 
Χρίστος Πατσαλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 

Μη μέλη της επιτροπής: 
Ελένη Θεοχάρους 
Στέλλα Κυριακίδου 
Πανίκος Σταυριανός 
Ντίνα Ακκελίδου 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Άγγελος Βότσης 
Γιώργος Περδίκης 

   
 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

(Κονδύλια διαφώτισης) 
 
 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 
Στέφανος Στεφάνου 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 

   
Πέμπτη 
27 Νοεμβρίου 2008 

• Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 

 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος: 

 Μιχάλης Πολυνείκης 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Θωμά 
Αντρέας Φακοντής  
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Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Σοφοκλής Φυττής 
Αντώνης Αντωνίου 
Γιώργος Περδίκης 
Σκεύη Κουκουμά 

   
Δευτέρα 
1 Δεκεμβρίου 2008 

• Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
(Οικονομική κατάσταση και 
εκτιμήσεις) 
 
 
Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου: 
Αθανάσιος Ορφανίδης 

 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 

   
Δευτέρα  
8 Δεκεμβρίου 2008 

• Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
(Οικονομική κατάσταση και 
εκτιμήσεις) 
(συνέχιση της συζήτησης) 

Μέλη της επιτροπής: 
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Τάκης Χατζηγεωργίου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 

Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 που κατατέθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή 

(Επιστολή Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2008) 

 

Τροποποίηση Αρ. 1 

Κεφάλαιο: 020100.2 «Νομική Υπηρεσία-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €98.703  

Εδάφιο: 60 «Δημόσιοι Κατήγοροι (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)»: €98.703  

Άρθρο: 02103 «Αύξηση Μισθών» : €6.567 

Άρθρο: 02107 «Δέκατος Τρίτος Μισθός» : €10.797 

Άρθρο: 02141 «Τιμαριθμικά Επιδόματα» : €24.002 

 Στα πλαίσια της δημιουργίας θέσεων Δημόσιων Κατηγόρων έχει συμφωνηθεί η σταδιακή 

δημιουργία 35 θέσεων σε διάστημα τριών ετών.  

 Εκ παραδρομής στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου δεν 

περιλήφθηκε η δημιουργία 11 θέσεων Δημόσιου Κατήγορου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) για 

κάλυψη των τελευταίων αυξημένων αναγκών της Νομικής Υπηρεσίας.  

 Στο προτεινόμενο Νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου όπως κατατέθηκε 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάτω από το πιο πάνω εδάφιο περιλαμβάνονται 24 θέσεις. 

 Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν με την πρόσληψη 11 πρόσθετων Δημόσιων Κατήγορων  

(Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)  αναλύονται ως εξής: 

02103  «Αύξηση Μισθών»: €6.567 

02107  «Δέκατος Τρίτος Μισθός»: €10.797 

2141 «Τιμαριθμικά Επιδόματα»: €24.002 
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Τροποποίηση Αρ. 2 

Κεφάλαιο: 130300.2 «Αστυνομία-Αρχηγείο Αστυνομίας-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €51.328    

Εδάφιο 42: «Αστυνόμος Α΄  (Κλίμακα Α13(ii)» 

                         «Αστυνόμος B΄ -  Προϊστάμενος Σπουδών (Κλίμακα Α13(ii)»: €51.328    

Δημιουργία μιας θέσης κάτω από το εδάφιο 42 «Αστυνόμος Α΄ (Κλίμακα Α13(ii))» 

«Αστυνόμος Β΄ - Προϊστάμενος Σπουδών (Κλίμακα Α13(ii))» που εκ παραδρομής 

διαγράφηκε στο προτεινόμενο προσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου.   

Τροποποίηση Αρ. 3 

Κεφάλαιο: 200300.2 «Μέση Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €1.598.142    

Εδάφιο 100:  «Καθηγητές  (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» : €1.598.142 

                       «Καθηγητές  (Κλίμακες Α7, Α8 και Α10)» 

                       «Καθηγητές  (Κλίμακα Α8) και Καθηγητές  (Κλίμακες Α5 και Α7)» 

Κεφάλαιο: 200500.2 «Δημοτική Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €1.220.328    

Εδάφιο 100:  «Δάσκαλοι  (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)» 

  «Δάσκαλοι  (Κλίμακα Α8) και Δάσκαλοι  (Κλίμακες Α5 και Α7)» 

Κεφάλαιο: 200300.2 «Μέση Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: -€386.490    

Εδάφιο 80: «Καθηγητές  Πρακτικών Γνώσεων (Κλίμακες Α11(ii))»: -€386.490 

Κεφάλαιο: 200300.2 «Μέση Εκπαίδευση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: -€1.211.652    

Εδάφιο 110: «Καθηγητές  (Κλίμακες Α10)»: -€1.211.652    

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή του υπέβαλε αίτημα για δημιουργία νέων 

πρόσθετων θέσεων Καθηγητών και Δασκάλων αφού οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς τόσο στη Μέση όσο και στη Δημοτική Εκπαίδευση καλύπτονται σε μεγάλο 
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βαθμό από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε έκτακτη βάση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία προβλημάτων για την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη 

στελέχωσή τους.  

Στο προτεινόμενο προσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2009 Νόμου όπως κατατέθηκε 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάτω από τα πιο πάνω εδάφια περιλήφθηκαν  4114 θέσεις 

Καθηγητών και 3112 θέσεις Δασκάλων.   

Για επίλυση του προβλήματος θα πρέπει στο υπό αναφορά προσχέδιο του Προϋπολογισμού 

του 2009 να ενσωματωθούν πρόσθετες 200 θέσεις Καθηγητών και 68 θέσεις Δασκάλων.  

Ταυτόχρονα με την ίδρυση των πιο πάνω θέσεων καταργούνται και 76 θέσεις ως 

ακολούθως: 

•  19 θέσεις Καθηγητή Πρακτικών Γνώσεων (Κλ. Α11 (ii)) 

•  31 θέσεις Καθηγητή (Κλ. Α10) της ειδικότητας των Πρακτικών Γνώσεων και 26 θέσεις 

Καθηγητή (Κλ. Α10), από το σύνολο των 59 εγκεκριμένων σήμερα θέσεων. 

 Η δημιουργία των 268 οργανικών θέσεων έναντι κατάργησης των εκτάκτων δε θα επιβαρύνει 

τον Προϋπολογισμό του Κράτους με επιπρόσθετες δαπάνες αφού η δαπάνη περιλαμβάνεται 

ήδη στον Προϋπολογισμό του 2009.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Α. Κατάσταση Δαπανών του Υπουργείου Άμυνας σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

 

Έτος Σύνολο Αμυντικών Δαπανών 
€ (εκ) 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) 
€ (εκ) 

Ποσοστό (%) 
Δαπάνη/ΑΕΠ 

1998 323,9 8.445,3 3,8 

1999 225,1 9.062,6 2,5 

2000 223,3 9.883,1 2,3 

2001 347,3 10.627,9 3,3 

2002 424,0  10.979,7 3,9 

2003 415,7 11.761.2 3,5 

2004 270,8 12.653,6 2,1 

2005 295,4 13.462,3 2,2 

2006 285,8 14.435,2 2,0 

2007 287,1 15.565,6 1,8 

2008 (Προϋπ.) 355.6 16.840,3 2,1 

2009 (Προϋπ.) 368,6 17.799,1 2,1 
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Β. Έσοδα από Πετρελαιοειδή και Αντισταθμιστικά Μέτρα 

 Πραγματικά 
2000         

£ εκατομ. 

Πραγματικά 
2001         

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή     

% 

Πραγματικά 
2002         

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή  

%     

Πραγματικά 
2003           

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή  

%     

Πραγματικά 
2004          

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή  %    

Πραγματικά 
2005         

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή  

%     

Πραγματικά 
2006         

£ εκατομ. 

Μετα-
βολή  

%     
Σύνολο Εσόδων από Πετρελαιοειδή 64,8 66,6 2,8 89,0 33,6 177,5 99,5 201,1 13,3 207,3 3,1 214,5 3,5 

Φόρος Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών 43,9 44,7 1,8 63,3 41,6 132,4 109,2 149,1 12,6 147,2 -1,3 149,8 1,8 

Εισπράξεις από την επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις 
πετρελαιοειδών 

20,9 21,9 4,9 25,7 17,2 45,1 75,8 52,0 15,3 60,1 15,6 64,7 7,7 

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα 110,4 109,1 -1,2 107,7 -1,3 92,3 -14,3 0,0 -100,00 0,0  0,0  

Αντισταθμιστικά Μέτρα 102,2 116,4 13,9 147,3 26,6 217,3 47,6 221,8 2,1 219,2 -1,2 212,7 -3,0 

Οικονομική Βοήθεια στις ΑΤΑ έναντι απώλειας 
κτηματικού και επαγγελματικού φόρου 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 14,4 25390,3 14,4 0,4 14,9 3,1 18,5 24,1 

Εκπαιδευτικές Χορηγίες 19,0 25,1 32,1 26,6 6,0 33,4 25,6 35,1 5,1 44,3 26,2 35,4 -20,1 

Ειδικές Χορηγίες σε Συνταξιούχους    21,9  34,5 57,5 48,9 41,7 45,9 -6,1 46,3 0,9 

Παροχή Επιδόματος Τέκνου 17,2 19,8 15,1 27,5 38,9 69,4 152,4 83,4 20,2 85,8 2,9 86,3 0,6 

Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο 65,9 71,4 8,3 71,2 -0,3 65,6 -7,9 40,0 -39,0 28,3 -29,3 26,2 -7,4 

Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για την απόκτηση 1ης 
κατοικίας 

0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4,2  

Σημ.:   Επιπλέον έχει αυξηθεί το αφορολόγητο εισόδημα των φυσικών προσώπων και έχει μειωθεί ο συντελεστής εταιρικού φόρου από 20%-25% σε 10%.  Η επίπτωση από αυτά τα δύο μέτρα για το 2004 ήταν £55,5 εκατομ. και £64,1 εκατομ. αντίστοιχα. 
  * Οι εισπράξεις από την επιβολή ΦΠΑ υπολογίστηκαν με βάση τη μέση ετήσια τιμή των πετρελαιοειδών και τις πωλήσεις σύμφωνα με τις στατιστικές ενέργειας της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. 
Σχέδιο Επιστροφής ΦΠΑ για την απόκτηση 1ης κατοικίας £20 εκατομ. περίπου  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 

Φόροι Κατανάλωσης: Βενζίνη μολυβδούχα 14,48 σ/λίτρο 
από 22.11.99 

14,48 σ/λίτρο  16,48 σ/λίτρο 
2.7.2002 

19,48 σ/λίτρο 19,98 σ/λίτρο 
29,4,2004 

  

  Βενζίνη αμόλυβδη 12,48 σ/λίτρο 12,48 σ/λίτρο 14,48 σ/λίτρο 
2.7.2002 

17,48 σ/λίτρο    

   Πετρέλαιο καθαρό 2 σ/λίτρο 2 σ/λίτρο 7 σ/λίτρο    
2.7.2002 

11 σ/λίτρο 
1.1.2003       
14 σ/λίτρο 
2.10.2003 

14,3 σ/λίτρο 
29.4.2004 

  

    Πετρέλαιο L.S. 2 σ/λίτρο 2 σ/λίτρο 7 σ/λίτρο    
2.7.2002 

11 σ/λίτρο 
1.1.2003       
14 σ/λίτρο 
2.10.2003 

14,3 σ/λίτρο 
29.4.2004 

  

   Πετρέλαιο ακάθαρτο 2 σ/λίτρο 2 σ/λίτρο 7 σ/λίτρο   
2.7.2002 

11 σ/λίτρο 
1.1.2003       
14 σ/λίτρο 
2.10.2003 

14,3 σ/λίτρο 
29.4.2004 

11,3 σ/λίτρο 7,3 σ/λίτρο 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 8% μέχρι 
30.6.2000 
10% από 
1.7.2000 

10% 13% από   
1.7.2002 

15% από 
1.1.2003 

15% 15% 15% 
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Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2006 2007 2007/06 2008 2008/07 2009 2009/08
Πραγμ. Πραγμ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 130,0 179,0 37,7 213,2 19,1 244,1 14,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 285,8 287,1 0,5 355,6 23,9 368,6 3,6
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 239,5 249,0 4,0 278,7 11,9 348,6 25,1
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 233,1 251,2 7,7 304,3 21,2 318,5 4,7
ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 54,8 48,8 -11,0 70,2 43,8 67,6 -3,7
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 552,5 618,9 12,0 682,8 10,3 791,7 16,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 458,9 515,7 12,4 591,1 14,6 740,6 25,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 53,2 61,4 15,5 81,9 33,3 80,3 -2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.988,4 2.955,7 -1,1 3.131,4 5,9 3.228,1 3,1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 691,4 721,9 4,4 951,7 31,8 1.071,1 12,5
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 327,5 280,4 -14,4 352,8 25,8 390,7 10,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 452,7 467,6 3,3 526,5 12,6 615,2 16,9

ΣΥΝΟΛΟ 6.467,9 6.636,9 2,6 7.540,2 13,6 8.265,2 9,6

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
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Δ. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 2007 2007/06 2008 2008/07 2009 2009/08
Πραγμ. Πραγμ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 102,0 104,5 2,4 122,2 16,9 129,5 6,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 285,8 287,1 0,5 355,6 23,9 368,6 3,6
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 175,7 171,4 -2,4 200,3 16,8 262,1 30,9
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 228,1 243,5 6,8 268,0 10,1 282,8 5,6
ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22,4 17,3 -22,5 20,1 15,8 23,9 18,8
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 534,6 598,2 11,9 654,8 9,5 772,4 18,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 318,3 320,8 0,8 387,1 20,7 470,4 21,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 46,9 55,9 19,4 74,4 32,9 75,0 0,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 813,2 1.040,2 27,9 1.095,3 5,3 1.189,9 8,6
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 603,1 643,9 6,8 694,0 7,8 777,9 12,1
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 230,0 209,2 -9,0 243,0 16,2 274,9 13,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 405,5 447,8 10,4 497,3 11,0 577,3 16,1

ΣΥΝΟΛΟ 3.765,5 4.139,9 9,9 4.612,0 11,4 5.204,6 12,9

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΆ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
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Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2006 2007 2007/06 2008 2008/07 2009 2009/08
Πραγμ. Πραγμ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ. Προυπολ. % Μεταβ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19,6 31,0 58,3 82,4 166,2 106,0 28,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 -1,8 0,0 16,5 0,0 0,4
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 63,8 77,6 21,5 78,4 1,0 86,5 10,4
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 5,1 7,7 51,0 36,4 372,6 35,7 -1,8
ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 32,4 31,5 -3,0 50,1 59,2 43,7 -12,7
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17,8 20,5 15,1 27,7 35,0 19,2 -30,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 140,5 194,8 38,7 203,9 4,6 270,1 32,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6,3 5,5 -13,2 7,6 37,4 5,3 -30,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 44,5 52,9 18,9 68,3 29,0 84,3 23,4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 88,3 78,1 -11,6 257,7 230,1 293,2 13,8
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 94,6 68,2 -27,9 106,3 55,9 112,4 5,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 47,0 19,7 -58,1 29,0 47,5 37,9 30,6

ΣΥΝΟΛΟ 560,0 587,5 4,9 947,8 61,3 1.094,5 15,5

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
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ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 0 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 31 38 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 85 85 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0 3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 7 6 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 24 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2 32 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 2 2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 305 0 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 4 13 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 11 

ΣΥΝΟΛΟ 462 197 



 

 
Ζ.
  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα νέα έργα τα οποία 
αναμένεται να ξεκινήσουν το 2009 και τα οποία ξεπερνούν το €1εκ.  

  

 

   

    Σύνολο 2009 2010 2011 
    εκ. € εκ. € € € 

            
  ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ         

1. Μηχανογράφηση Γενικού Λογιστηρίου 15.00 2.50 7.0 6.5
            
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ         

1. Πολιτιστική Υποδομή - Μέγαρο Πολιτισμού 100.00 25.00 35.0 40.0
            

2. Ανέγερση Κτιρίου ΘΟΚ 27.00 7.00 10.0 5.0
            
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ         

1. Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στη Λεμεσό 22.00 0.50 3.5 5.0
            

2. Ανέγερση Κτιρίου Μετρολογίας 3.70 1.50 1.5 0.7
            

3. Ανέγερση Κτιρίου Βουλής* ? 3.00 ? ? 
            

4. Κτίριο Πολεοδομίας  23.00 6.50 6.5 10.0
            

5. 
Επέκταση Κεντρικών Γραφείων Τμήματος 
Δημοσίων  12.00 2.80 3.0 6.2

  Έργων          
            
  ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ         

1. 
Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού (Κόμβος 
ΓΣΠ 60.00 10.30 21.0 21.0

  
και προσβάσεις, Τμήμα Κόμβος Αλάμπρας - 
Κόμβος          

  Λατσιών)         
            

2. Ανακασκ./Αναβαθ. Λεωφ. Αρχαγγέλου 19.00 6.00 8.0 5.0
            

3. Συστήματα Φωτοεπισήμανσης  32.80 5.10 11.9 9.0
            
  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ         

1. Βελτίωση ΡΙΚ στην Αγλαντζιά 2.00 1.00 1.0 0.0
            

2. Βελτ. 28ης Οκτωβρίου στην Έγκωμη 2.50 1.00 1.0 0.5
            

3. 
Βελτίωση της Λεωφόρου Αγλαντζιάς από τη 
συμβολή 5.00 1.00 1.0 1.0

  της Λεωφόρου Λάρνακας μέχρι τη συμβολή της         
  Λεωφόρου Ακαδημίας         
            

4. Βελτίωση του δρόμου Γερίου - Λατσιών Β΄Φάση 5.00 1.00 1.5 1.0
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5. 
Ανάπλαση πλατείας εκκλησίας Αγίου 
Ανδρονίκου 4.10 1.20 1.0 1.1

  και του περιβάλλοντα χώρου στο Τσέρι          
            

6. 
Διαμόρφωση πλατείας εκκλησίας Αγίου 
Γεωργίου 3.00 1.20 1.8 0.0

  και του περιβάλλοντα χώρου στα Λύμπια         
            

7. 
Βελτ. Τουρ. Παραλ. Δρόμου 
Λεμεσού/Παρεκκλησιά 9.00 1.00 1.5 1.5

            
8. Βελτ. Δρόμου Τραχωνίου 3.50 1.50 1.0 1.0

            
9. Διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου Λεμεσού 1.20 1.20 0.0 0.0

  (Ακτή Ολυμπίων)         
            

10. 
Βελτίωση Δρόμου από Ορόκληνη μέχρι τον 
παραλιακό         

  Δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας 6.00 1.00 2.0 2.0
            

11. 
Βελτ. Αρχ.Μακ. Γ Δημ. & Βαττένας στην 
Ορμήδεια 5.00 1.50 2.0 1.0

            

12. 
Κατασκευή Πεζοδρομ/Ποδηλατοδρ. στα 
Περβόλια  10.00 1.20 3.0 3.0

            
13. Βελτίωση του παραλιακού μετώπου Βορόκλινης  3.5 1.2 1.8 0.5

            

14. 
Δρ. Πρωτ. Σημ. Ν Παρ. Πάφου μέχρι Λεωφ. 
Αποστ. 22.50 1.00 2.5 2.0

  Παύλου στην Πάφο μέχρι Κόλπο των Κοραλλίων         
            

15. Κατ. Δρ. Πρ. Σημ. προς Αερολ. Πάφου 13.00 1.20 3.0 3.0
            

16. 
Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον 
Πρωταρά 1.70 1.40 0.3 0.0

            
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ         

1. Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων 37.00 6.50 27.2 2.3
            

2. Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης 30.00 1.00 1.0 1.0
  Επικίνδυνων Αποβλήτων και Χώρων Ταφής         
  Αμιαντούχων Υλικών         
            

3. 
Πράσινοι χώροι για απόρριψη μη συνήθων 
σκυβάλλων 30.00 2.60 10.2 14.6

            
4. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών και Συστημάτων 6.00 6.00 0.0 0.0

  Θέρμανσης - Ψύξης σε δημόσια κτίρια          
            
  ΑΛΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ         

1. Αναβάθμιση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών  70.00 6.50 13.6 25.0
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ         

  ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ         
  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ         
            

1. Επαναφορά Περιβάλλοντος 80.00 7.00 19.5 20.0
            

2. 
Χώροι Υγειονομικής Ταφής (Λεμεσού, 
Λευκωσίας,    210.00 18.00 60.0 110.0

  Πάφου)         
            

3. Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας  26.00 5.00 5.0 5.0
            

4. Μηχανογράφηση Νοσοκομείων 12.00 9.50     
            
            
            
            
      
      

 

* Το Υπουργείο Οικονομικών δεν κατέχει 
στοιχεία για το συνολικό κόστος του έργου 
καθώς και το κόστος της δαπάνης για τα 
επόμενα δύο χρόνια.     

      
      

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 200845 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ      

  2005 2006 2007 2008 2009 

  € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 

Ακαθάριστο Εγχ. Προϊόν σε Τρέχουσες Τιμές 13,462.3 14,435.2 15,565.6 16,933.2 17,977.8 

            

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 3.9  4.1 4.4 3.9 3.7 

            

Ανεργία ΕΕΔ (%) 5.3  4.5 4.3 4.1 4.1 

            

Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 2.0  2.2 2.2 4.8 2,5 - 3,0 

            

Δημοσιονομικό Ισοζύγιο -325.5 -172.5 505.5 165.0 120.0 

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -2.4 -1.2 3.2 1.0 0.7 

            

Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα  147.6 297.9 1,008.3 660.0 524.0 

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 1.1 2.1 6.5 3.9 2.9 

            

Δημόσιες Αποταμιεύσεις 95.5 258.6 982.1 719.1 683.5 

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 0.7 1.8 6.3 4.2 3.8 
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45  Τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες είναι ενδεχόμενο από την εν λόγω ημερομηνία και μετά να έχουν διαφοροποιηθεί στη βάση δαπανών και 
εισπράξεων που διενεργούνται στο μεταξύ. 



 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  421.0 431.1 476.6 558.2 591.7 

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 3.1 3.0 3.1 3.3 3.3 

            

Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες  -1,457.2 -1,615.1 -769.9 -1,138.9 -1,210.4 

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -10.8 -11.2 -4.9 -6.7 -6.7 

            

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος - Δημόσιο Χρέος 69.1 64.6 59.5 49.0 45.0 

            

             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος - Δημόσιο   17.0 14.2 13.7 10.9 10.2 

                 Εξωτερικό Χρέος           
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘH ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ    

                          ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 (σε εκατομμύρια ευρώ)   

       

  2005 2006 2007 2008 2009 

            

           

    

   

   

   

  

   

   

ΕΣΟΔΑ 4,644.7 5,457.5 5,664.5 7,061.7 6,875.2 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6,074.1 6,627.3 6,954.0 7,509.6 8,265.2 

   

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1,429.5 -1,169.8 -1,289.5 -447.9 -1,390.0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (διαφορά)  2005-2009 (σε χιλιάδες ευρώ)      

                 

  Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Αναθεωρ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά 

  Έσοδα   Έσοδα   ´Εσοδα   ´Εσοδα   ´Εσοδα   

  2005    2006    2007    2008    2009    

                

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,362,483  272,489  1,570,128  207,645  2,239,197  669,069  2,178,200  -60,997  2,315,050  136,850  

           

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,211,609  151,083  2,458,818  247,209  2,936,626  477,808  3,212,000  275,374  3,387,953  175,953  

           

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 185,214  23,727  213,170  27,956  291,073  77,903  302,716  11,643  284,917  -17,799  

           

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 56,305  -43,368  68,636  12,331  98,214  29,578  110,000  11,786  99,665  -10,335  

           

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 165,769  12,143  135,533  -30,235  131,116  -4,417  121,938  -9,178  143,497  21,559  

           

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 140,960  20,361  247,995  107,035  108,279  -139,716  123,989  15,710  100,056  -23,933  

 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 89,710  24,371  183,540  93,830  49,494  -134,046  24,747  -24,747  22,772  -1,975  

 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 1,454  -7,655  302  -1,152  287  -15  200  -87  200  0  

 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 33,335  3,221  47,796  14,462  42,643  -5,154  46,054  3,411  66,624  20,570  

 Πρόσοδοι από Τόκους 12,736  -918  12,478  -258  6,914  -5,564  8,988  2,074  7,420  -1,568  

 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3,725  1,341  3,879  154  8,941  5,063  44,000  35,059  3,040  -40,960  

           

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4,122,339  436,437  4,694,280  571,941  5,804,505  1,110,225  6,048,843  244,338  6,331,138  282,295  

           

           

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,488,363  34,738  1,560,838  72,475  1,082,992  -477,846  1,138,897  55,906  544,040  -594,857  

           

           

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 5,610,702  471,174  6,255,118  644,416  6,887,497  632,379  7,187,740  300,243  6,875,178  -312,562  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2005-2009 (σε χιλιάδες ευρώ)   

           

  Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Αναθεωρ. % Προϋπολ. % 

  Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία 

  2005   2006   2007   2008   2009   

                      

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,362,483 33.1  1,570,128 33.4  2,239,197 38.6  2,178,200 36.0  2,315,050 36.6  

           

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,211,609 53.6  2,458,818 52.4  2,936,626 50.6  3,212,000 53.1  3,387,953 53.5  

           

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 185,214 4.5  213,170 4.5  291,073 5.0  302,716 5.0  284,917 4.5  

           

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 56,305 1.4  68,636 1.5  98,214 1.7  110,000 1.8  99,665 1.6  

           

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 165,769 4.0  135,533 2.9  131,116 2.3  121,938 2.0  143,497 2.3  

           

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 140,960 3.4  247,995 5.3  108,279 1.9  123,989 2.0  100,056 1.6  

 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 89,710 2.2  183,540 3.9  49,494 0.9  24,747 0.4  22,772 0.4  

 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 1,454 0.0  302 0.0  287 0.0  200 0.0  200 0.0  

 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 33,335 0.8  47,796 1.0  42,643 0.7  46,054 0.8  66,624 1.1  

 Πρόσοδοι από Τόκους 12,736 0.3  12,478 0.3  6,914 0.1  8,988 0.1  7,420 0.1  

 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3,725 0.1  3,879 0.1  8,941 0.2  44,000 0.7  3,040 0.0  

           

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4,122,339 100.0 4,694,280 100.0 5,804,505 100.0 6,048,843 100.0 6,331,138 100.0 

           

           

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,488,363  1,560,838  1,082,992  1,138,897  544,040  

           

           

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 5,610,702   6,255,118   6,887,497   7,187,740   6,875,178   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   2005-2009 (σε χιλιάδες ευρώ)     

          

  1 2   3   4   5   

  Πραγματικά Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Αναθεωρ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή 

  ´Εσοδα ´Εσοδα  2:1 ´Εσοδα  3:2 ´Εσοδα  4:3 ´Εσοδα  5:4 

  2005 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

                    
Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,362,483 1,570,128 15.2  2,239,197 42.6  2,178,200 -2.7  2,315,050 6.3  

          

  1. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα 360,629 429,776 19.2  477,108 11.0  474,567 -0.5  527,600 11.2  

     Υπάλληλοι 299,977 357,005 19.0  386,697 8.3  378,963 -2.0  427,600 12.8  

     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 17,838 24,470 37.2  29,384 20.1  30,000 2.1  30,000 0.0  

     Αυτοεργοδοτούμενοι 42,814 48,302 12.8  61,027 26.3  65,604 7.5  70,000 6.7  

          

  2. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα 415,045 548,030 32.0  760,481 38.8  772,809 1.6  828,300 7.2  

     Εταιρικός Φόρος 239,616 280,250 17.0  460,153 64.2  427,942 -7.0  459,340 7.3  

     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 174,489 266,456 52.7  297,275 11.6  341,866 15.0  368,960 7.9  

     Άλλα 940 1,324 40.9  3,053 130.6  3,000 -1.7  0 -100.0  

          

  3. Φόροι Περιουσίας 146,714 266,564 81.7  587,063 120.2  476,468 -18.8  455,400 -4.4  

     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 99,227 200,557 102.1  469,592 134.1  375,674 -20.0  350,000 -6.8  

     Φόρος επί Μερισμάτων 487 1,170  271 -76.8  100 -63.1  0 -100.0  

     Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 32,381 53,081 63.9  101,248 90.7  91,123 -10.0  90,000 -1.2  

     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 14,619 11,755 -19.6  15,952 35.7  9,571 -40.0  15,400 60.9  

          

  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 68,769 68,812 0.1  82,158 19.4  88,731 8.0  110,000 24.0  

  5. 'Αλλοι 371,325 256,945 -30.8  332,387 29.4  365,626 10.0  393,750 7.7  

          
Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,211,609 2,458,818 11.2  2,936,626 19.4  3,212,000 9.4  3,387,953 5.5  

  Εισαγωγικοί Δασμοί 48,357 44,916 -7.1  52,721 17.4  57,993 10.0  61,192 5.5  

  Φόροι Κατανάλωσης 557,616 571,953 2.6  619,438 8.3  644,215 4.0  688,091 6.8  
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  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 1,297,090 1,465,344 13.0  1,744,773 19.1  2,006,489 15.0  2,140,000 6.7  

  Δικαιώματα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας 64,544 105,038 62.7  201,867 92.2  181,680 -10.0  180,000 -0.9  

  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 32,031 32,458 1.3  34,191 5.3  36,242 6.0  14,000 -61.4  

  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 100,030 108,694 8.7  120,866 11.2  142,621 18.0  155,000 8.7  

  Τέλη Χαρτοσήμων 39,339 51,373 30.6  73,290 42.7  69,625 -5.0  74,011 6.3  

  'Αλλοι 72,602 79,042 8.9  89,481 13.2  73,133 -18.3  75,659 3.5  

Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 185,214 213,170 15.1  291,073 36.5  302,716 4.0  284,917 -5.9  

          
Δ.  ΕΝΟΙΚΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ 56,305 68,636 21.9  98,214 43.1  110,000 12.0  99,665 -9.4  

  Ενοίκια και Δικαιώματα 20,594 32,257 56.6  44,802 38.9  50,000 11.6  54,355 8.7  

  Άλλοι Πρόσοδοι 35,711 36,380 1.9  53,411 46.8  37,388 -30.0  45,310 21.2  

  Κέρδη Κεντρικής Τράπεζας 1,637 4,424 170.3  17,104 286.7  10,000 -41.5  10,000 0.0  

  Άλλα Ωφελήματα από Επενδύσεις 0 15 #DIV/0! 4 -74.0  0 -100.0  10 #DIV/0! 

  Κρατικό Λαχείο 32,277 31,561 -2.2  35,611 12.8  30,269 -15.0  35,000 15.6  

          
Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 165,769 135,533 -18.2  131,116 -3.3  121,938 -7.0  143,497 17.7  

  Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών 51,490 46,631 -9.4  50,817 9.0  40,653 -20.0  55,910 37.5  

  Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 15,070 18,984 26.0  19,005 0.1  17,484 -8.0  17,905 2.4  

  Τέλη Αεροπορικών Ταξιδιών 46,858 16,831 -64.1  128 -99.2  0 -100.0  0 #DIV/0! 

  Εισφορές από τα  Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32,058 32,634 1.8  35,310 8.2  37,429 6.0  40,143 7.3  

  Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 5,958 4,039 -32.2  6,078 50.5  6,000 -1.3  7,326 22.1  

  'Αλλες 14,333 16,413 14.5  19,779 20.5  20,372 3.0  22,213 9.0  

          
ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 140,960 247,995 75.9  108,279 -56.3  123,989 14.5  100,056 -19.3  

 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 89,710 183,540 104.6  49,494 -73.0  24,747 -50.0  22,772 -8.0  

 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 1,454 302 -79.2  287 -5.1  200 -30.3  200 0.0  

 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 33,335 47,796 43.4  42,643 -10.8  46,054 8.0  66,624 44.7  

 Πρόσοδοι από Τόκους 12,736 12,478 -2.0  6,914 -44.6  8,988 30.0  7,420 -17.4  

 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3,725 3,879 4.1  8,941 130.5  44,000 392.1  3,040 -93.1  

          
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4,122,339 4,694,280 13.9  5,804,505 23.7  6,048,843 4.2  6,331,138 4.7  

          

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,488,363 1,560,838 4.9  1,082,992 -30.6  1,138,897 5.2  544,040 -52.2  

 Χορηγίες 150,459 158,681 5.5  36,353 -77.1  38,897 7.0  85,655 120.2  
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 Δάνεια 1,337,903 1,402,157 4.8  1,046,639 -25.4  1,100,000 5.1  458,385 -58.3  

          
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5,610,702 6,255,118 11.5  6,887,497 10.1  7,187,740 4.4  6,875,178 -4.3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 2005-2009(σε χιλιάδες ευρώ)     

                      

  Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. % 

  Δαπάνες Αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία 

  2005   2006   2007   2008   2009   

                      

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,849,178  32.3  1,995,424  30.9  2,039,240  30.7  2,170,703  28.8  2,431,825  29.4  

  α.Σύνολο αποδοχών 1,564,267 27.3  1,677,495 25.9  1,676,450 25.3  1,824,310 24.2  2,020,399 24.4  

  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 284,911  5.0  317,930  4.9  362,790  5.5  346,393  4.6  411,426  5.0  

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 576,084 10.1  682,788 10.6  842,328 12.7  1,190,142 15.8  1,297,215 15.7  

Λειτουργικές Δαπάνες 269,520  4.7  313,409  4.8  281,720  4.2  346,048  4.6  440,822  5.3  

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 71,973  1.3  78,167  1.2  64,168  1.0  100,380  1.3  109,443  1.3  

Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα  22,940  0.4  22,671  0.4  20,113  0.3  34,339  0.5  34,149  0.4  

Γεγονότα           

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 48,213  0.8  63,126  1.0  57,386  0.9  90,000  1.2  87,455  1.1  

Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,036  0.3  15,507  0.2  17,859  0.3  24,993  0.3  28,468  0.3  

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 19,683  0.3  14,099  0.2  184,067  2.8  241,813  3.2  239,444  2.9  

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0  0.0  0  0.0  0  0.0  53,877  0.7  66,000  0.8  

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 128,719  2.2  175,808  2.7  217,015  3.3  298,691  4.0  291,434  3.5  

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,510,590  26.4  1,581,413  24.5  1,901,915  28.7  1,952,661  25.9  2,288,900  27.7  

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 513,168  9.0  555,827  8.6  647,588  9.8  723,186  9.6  810,772  9.8  

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 154,851  2.7  167,443  2.6  192,415  2.9  189,503  2.5  189,846  2.3  

Επιχορηγήσεις 115,284  2.0  97,148  1.5  152,967  2.3  116,946  1.6  129,758  1.6  

Κοινωνικές Παροχές 713,915  12.5  734,846  11.4  875,335  13.2  911,677  12.1  1,140,663  13.8  

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 13,372  0.2  26,150  0.4  33,609  0.5  11,349  0.2  17,861  0.2  

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 32,841  0.6  33,439  0.5  56,193  0.8  88,231  1.2  82,516  1.0  

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 631,297  11.0  641,182  9.9  656,972  9.9  686,356  9.1  615,136  7.4  

Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 631,297  11.0  641,182  9.9  656,972  9.9  686,356  9.1  615,136  7.4  

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148,363  2.6  168,967  2.6  157,514  2.4  134,473  1.8  159,956  1.9  

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 262,017  4.6  257,647  4.0  221,554  3.3  419,094  5.6  499,364  6.0  

8. ΔΑΝΕΙΑ 719,695  12.6  1,107,025  17.1  761,179  11.5  898,557  11.9  890,312  10.8  

Έκδοση Δανείων 39,786  0.7  36,880  0.6  45,589  0.7  68,003  0.9  70,366  0.9  
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Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 25,503  0.4  65,605  1.0  62,956  0.9  51,663  0.7  65,141  0.8  

Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 154,271  2.7  692,482  10.7  405,423  6.1  601,476  8.0  721,576  8.7  

Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 500,135  8.7  312,057  4.8  247,211  3.7  177,416  2.4  33,229  0.4  

                      

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,730,067  100.0  6,467,885  100.0  6,636,895  100.0  7,540,217  100.0  8,265,224  100.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2005-2009 (σε χιλιάδες ευρώ)      

  1 2   % 3   % 4   % 5   % 

  Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή 

  Δαπάνες Δαπάνες 2-1 2:1 Δαπάνες 3-2  3:2 Δαπάνες 4-3  4:3 Δαπάνες 5-4  5:4 

  2005 2006     2007     2008     2009     

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,849,178  1,995,424  146,246  7.9 2,039,240  43,816  2.2 2,170,703  131,462  6.4 2,431,825  261,122  12.0 
  α.Σύνολο αποδοχών 1,564,267 1,677,495 113,227 7.2 1,676,450 -1,045 -0.1 1,824,310 147,860 8.8 2,020,399 196,089 10.7 

  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 284,911  317,930  33,019 11.6 362,790  44,860 14.1 346,393  -16,397 -4.5 411,426  65,033 18.8 

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 576,084 682,788 106,704 18.5 842,328 159,540 23.4 1,190,142 347,815 41.3 1,297,215 107,072 9.0 
Λειτουργικές Δαπάνες 269,520  313,409  43,889 16.3 281,720  -31,689 -10.1 346,048  64,328 22.8 440,822  94,774 27.4 

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 71,973  78,167  6,194 8.6 64,168  -13,999 -17.9 100,380  36,212 56.4 109,443  9,063 9.0 

Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 

Γεγονότα   

22,940  22,671  -268 -1.2 20,113  -2,559 -11.3 34,339  14,226 70.7 34,149  -190 -0.6 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 48,213  63,126  14,913 30.9 57,386  -5,740 -9.1 90,000  32,614 56.8 87,455  -2,545 -2.8 

Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,036  15,507  472 3.1 17,859  2,352 15.2 24,993  7,134 39.9 28,468  3,475 13.9 

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 19,683  14,099  -5,584 -28.4 184,067  169,967 1205.5 241,813  57,747 31.4 239,444  -2,369 -1.0 

           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 17,997  12,044  -5,953 -33.1 181,915  169,871 1410.4 239,204  57,289 31.5 237,000  -2,204 -0.9 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0  0  0 #DIV/0! 0  0 #DIV/0! 53,877  53,877 #DIV/0! 66,000  12,123 22.5 

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 128,719  175,808  47,089 36.6 217,015  41,206 23.4 298,691  81,677 37.6 291,434  -7,257 -2.4 

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,510,590  1,581,413  70,823  4.7 1,901,915  320,502  20.3 1,952,661  50,745  2.7 2,288,900  336,239  17.2 

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 513,168  555,827  42,659 8.3 647,588  91,762 16.5 723,186  75,597 11.7 810,772  87,586 12.1 

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 154,851  167,443  12,592 8.1 192,415  24,972 14.9 189,503  -2,913 -1.5 189,846  343 0.2 

Επιχορηγήσεις 115,284  97,148  -18,137 -15.7 152,967  55,820 57.5 116,946  -36,021 -23.5 129,758  12,812 11.0 

Κοινωνικές Παροχές 713,915  734,846  20,930 2.9 875,335  140,489 19.1 911,677  36,342 4.2 1,140,663  228,986 25.1 

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 13,372  26,150  12,779 95.6 33,609  7,459 28.5 11,349  -22,261 -66.2 17,861  6,512 57.4 

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 32,841  33,439  150,700 1.8 56,193  22,754 68.0 88,231  32,038 57.0 82,516  -5,715 -6.5 

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 631,297  641,182  9,884  1.6 656,972  15,791  2.5 686,356  29,384  4.5 615,136  -71,220  -10.4 

Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 631,297  641,182  9,884 1.6 656,972  15,791 2.5 686,356  29,384 4.5 615,136  -71,220 -10.4 

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148,363  168,967  20,604 13.9 157,514  -11,453 -6.8 134,473  -23,040 -14.6 159,956  25,483 19.0 

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 262,017  257,647  -4,371 -1.7 221,554  -36,092 -14.0 419,094  197,539 89.2 499,364  80,270 19.2 

8. ΔΑΝΕΙΑ 719,695  1,107,025  387,330 53.8 761,179  -345,846 -31.2 898,557  137,378 18.0 890,312  -8,245 -0.9 

                            
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,730,067  6,467,885  887,921  12.9 6,636,895  169,010  2.6 7,540,217  903,321  13.6 8,265,224  725,007  9.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: OIKONOMIKH ANAΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  2005-2009 (σε 

χιλιάδες Ευρώ)         

                   

  1 2   % 3   % 5   % 5   % 

  Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή 

  Δαπάνες Δαπάνες 2-1 2:1 Δαπάνες 3-2 3:2 Δαπάνες 4-3 4:3 Δαπάνες 5-4 5:4 

  2005 2006     2007     2008     2009     

                            

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,849,178 1,995,424 146,246 7.9 2,039,240 43,816 2.2 2,170,703 131,462 6.4 2,431,825 261,122 12.0 

  α.Σύνολο αποδοχών 1,564,267 1,677,495 113,227 7.2 1,676,450 -1,045 -0.1 1,824,310 147,860 8.8 2,020,399 196,089 10.7 

       Απολαβές προσωπικού 1,392,322 1,494,339 102,017 7.3 1,492,250 -2,089 -0.1 1,621,865 129,615 8.7 1,793,971 172,106 10.6 

           Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 6,573 7,222 649 9.9 7,893 671 9.3 8,544 651 8.2 9,338 794 9.3 

           Κρατικοί υπαλλήλοι 1,212,630 1,304,941 92,311 7.6 1,317,299 12,358 0.9 1,422,856 105,557 8.0 1,569,537 146,681 10.3 

           Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 173,119 182,176 9,057 5.2 167,058 -15,118 -8.3 190,465 23,407 14.0 215,096 24,631 12.9 

      Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 8,230 9,261 1,030 12.5 10,318 1,057 11.4 12,738 2,420 23.5 14,427 1,689 13.3 

      Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 128,506 136,280 7,774 6.0 136,757 478 0.4 150,252 13,494 9.9 168,035 17,783 11.8 

      Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία 7,653 7,907 255 3.3 7,263 -645 -8.2 8,411 1,148 15.8 9,327 916 10.9 

      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 15 46 31  39 -8  26 -13  25 -1  

      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. 27,541 29,661 2,120 7.7 29,824 162 0.5 31,018 1,195 4.0 34,614 3,596 11.6 

                    

  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 284,911 317,930 33,019 11.6 362,790 44,860 14.1 346,393 -16,397 -4.5 411,426 65,033 18.8 

              

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 576,084 682,788 106,760 18.5 842,328 159,569 23.4 1,190,142 347,815 41.3 1,297,215 107,072 9.0 

Λειτουργικές Δαπάνες 269,520 313,409 43,889 16.3 281,720 -31,689 -10.1 346,048 64,328 22.8 440,822 94,774 27.4 

   α. Οδοιπορικά 5,539 6,300 760 13.7 6,153 -146 -2.3 8,098 1,944 31.6 8,466 369 4.6 

   β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου  31,900 32,873 974 3.1 36,211 3,337 10.2 45,309 9,098 25.1 48,762 3,454 7.6 

   γ.Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων  38,344 55,477 17,132 44.7 35,760 -19,717 -35.5 45,083 9,323 26.1 50,959 5,876 13.0 

   δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 19,991 22,444 2,454 12.3 21,688 -756 -3.4 32,045 10,356 47.8 35,645 3,600 11.2 

   ε. Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 8,242 8,333 91 1.1 9,203 870 10.4 14,538 5,335 58.0 15,820 1,281 8.8 

   στ. Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 165,504 187,982 22,478 13.6 172,705 -15,277 -8.1 200,975 28,271 16.4 281,169 80,194 39.9 

               Αγορά Ύδατος 30,717 33,277 2,559 8.3 26,951 -6,325 -19.0 30,584 3,633 13.5 80,507 49,923 163.2 

               Αγορά Φαρμάκων 77,582 75,305 -2,278 -2.9 84,730 9,425 12.5 90,713 5,983 7.1 100,236 9,523 10.5 
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               Άλλες Ιατρικές Προμήθειες 16,960 29,690 12,731 75.1 26,381 -3,309 -11.1 28,245 1,864 7.1 42,312 14,067 49.8 

              

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 71,973 78,167 6,194 8.6 64,168 -13,999 -17.9 100,380 36,212 56.4 109,443 9,063 9.0 

    α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 15,159 16,127 969 -77.6 15,500 -627 -80.2 26,333 10,833 69.9 25,750 -583 -2.2 

    β. Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 23,596 25,217 1,621 66.4 26,108 891 61.9 35,518 9,410 36.0 43,682 8,164 23.0 

    γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 673 993 320 -95.8 1,151 158 -95.4 1,840 690 59.9 1,823 -17 -0.9 

    δ. Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός       25,820 28,672 2,852 4159.1 14,384 -14,288 1348.9 24,500 10,116 70.3 24,387 -113 -0.5 

    ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 6,363 6,846 484 -73.5 6,819 -27 -76.2 11,694 4,874 71.5 13,288 1,594 13.6 

    στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 362 311 -51 -95.1 206 -105 -97.0 495 289 140.2 513 18 3.5 

              

                            

Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα  22,940 22,671 -268 -1.2 20,113 -2,559 -11.3 34,339 14,226 70.7 34,149 -190 -0.6 

Γεγονότα              

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 48,213 63,126 14,913 30.9 57,386 -5,740 -9.1 90,000 32,614 56.8 87,455 -2,545 -2.8 

Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,036 15,507 472 3.1 17,859 2,352 15.2 24,993 7,134 39.9 28,468 3,475 13.9 

Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 19,683 14,099 -5,584 -28.4 184,067 169,967 1205.5 241,813 57,747 31.4 239,444 -2,369 -1.0 

           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 17,997 12,044 -5,953 -33.1 181,915 169,871 1410.4 239,204 57,289 31.5 237,000 -2,204 -0.9 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 53,877 53,877 #DIV/0! 66,000 12,123 22.5 

Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 128,719 175,808 47,145 36.6 217,015 41,236 23.4 298,691 81,677 37.6 291,434 -7,257 -2.4 

           Επιστροφές Άμεσων Φόρων 35,488 27,134 -8,353 -23.5 28,603 1,469 5.4 34,206 5,603 19.6 32,100 -2,106 -6.2 

           Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 90,467 113,726 23,259 25.7 187,367 73,640 64.8 261,879 74,513 39.8 256,537 -5,342 -2.0 

           Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 2,679 34,919 32,240 1203.4 1,045 -33,874 -97.0 2,606 1,561 149.4 2,797 191 7.3 

           Επιβαρύνσεις/Τόκοι σε επιστροφές 85 29 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

              

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,510,590 1,581,413 70,823 4.7 1,901,915 320,502 20.3 1,952,661 50,745 2.7 2,288,900 336,239 17.2 

Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 513,168 555,827 42,659 8.3 647,588 91,762 16.5 723,186 75,597 11.7 810,772 87,586 12.1 

          Ημικρατικοί Οργανισμοί 166,469 191,650 25,181 15.1 201,059 9,409 4.9 300,110 99,051 49.3 324,337 24,227 8.1 

          Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 92,032 109,626 17,593 19.1 114,658 5,033 4.6 125,296 10,638 9.3 152,626 27,330 21.8 

          Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 7,805 10,889 3,084 39.5 16,428 5,539 50.9 15,903 -525 -3.2 13,010 -2,893 -18.2 

          Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 246,862 243,662 -3,200 -1.3 315,443 71,781 29.5 281,876 -33,567 -10.6 320,799 38,923 13.8 

         (Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Τ.Κ.Α.) 227,929 219,769 -8,160 -3.6 244,816 25,047 11.4 242,621 -2,194 -0.9 273,000 30,379 12.5 

Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 154,851 167,443 12,592 8.1 192,415 24,972 14.9 189,503 -2,913 -1.5 189,846 343 0.2 

Επιχορηγήσεις  115,284 97,148 -18,137 -15.7 152,967 55,820 57.5 116,946 -36,021 -23.5 129,758 12,812 11.0 
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Κοινωνικές Παροχές 713,915 734,846 20,930 2.9 875,335 140,489 19.1 911,677 36,342 4.2 1,140,663 228,986 25.1 

          Παροχές Παιδείας 154,584 141,373 -13,211 -8.5 224,749 83,376 59.0 181,209 -43,540 -19.4 244,630 63,421 35.0 

          Πολιτιστικές Παροχές 5,061 5,502 441 8.7 5,976 474 8.6 10,278 4,302 72.0 8,901 -1,377 -13.4 

          Παροχές Υγείας 37,217 46,079 8,863 23.8 59,447 13,368 29.0 46,725 -12,722 -21.4 66,985 20,260 43.4 

          Παροχές Στέγασης 38,184 45,350 7,166 18.8 44,504 -846 -1.9 58,854 14,350 32.2 98,995 40,141 68.2 

          Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 402,200 423,048 20,848 5.2 464,964 41,916 9.9 528,878 63,915 13.7 628,833 99,955 18.9 

          Άλλες Κοινωνικές Παροχές 39,178 21,920 -17,259 -44.1 22,587 667 3.0 28,113 5,526 24.5 29,565 1,452 5.2 

          Ειδικά Ταμεία 37,492 51,574 14,082 37.6 53,108 1,534 3.0 57,619 4,511 8.5 62,754 5,135 8.9 

Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 13,372 26,150 12,779 95.6 33,609 7,459 28.5 11,349 -22,261 -66.2 17,861 6,512 57.4 

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 32,841 33,439 598 1.8 56,193 22,754 68.0 88,231 32,038 57.0 82,516 -5,715 -6.5 

              

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 631,297 641,182 9,884 1.6 656,972 15,791 2.5 686,356 29,384 4.5 615,136 -71,220 -10.4 

Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 631,297 641,182 9,884 1.6 656,972 15,791 2.5 686,356 29,384 4.5 615,136 -71,220 -10.4 

         Τόκοι Εσωτερικού 490,102 495,310 5,208 1.1 515,846 20,536 4.1 538,421 22,575 4.4 474,252 -64,169 -11.9 

         Τόκοι Εξωτερικού 105,188 106,087 899 0.9 99,447 -6,640 -6.3 104,640 5,193 5.2 94,330 -10,310 -9.9 

          Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι  30,751 34,811 4,060 13.2 39,094 4,283 12.3 39,641 548 1.4 42,652 3,011 7.6 

         Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 5,256 4,974 -282 -5.4 2,586 -2,388 -48.0 3,653 1,068 41.3 3,902 249 6.8 

              

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 148,363 168,967 20,604 13.9 157,514 -11,453 -6.8 134,473 -23,040 -14.6 159,956 25,483 19.0 

          Αγορά Γης και Κτιρίων 41,871 34,288 -7,583 -18.1 79,910 45,622 133.1 34,813 -45,098 -56.4 34,620 -193 -0.6 

          Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων 30,977 49,804 18,827 60.8 23,679 -26,125 -52.5 41,811 18,132 76.6 62,455 20,644 49.4 

          Αγορά Εξοπλισμού 70,704 57,624 -13,079 -18.5 28,000 -29,624 -51.4 46,031 18,030 64.4 56,756 10,725 23.3 

          Κινητά Μηχανήματα 842 342 -501 -59.4 1,226 884 258.8 3,617 2,391 195.0 2,024 -1,593 -44.0 

          Επενδύσεις 3,969 26,909 22,940 578.0 24,698 -2,211 -8.2 8,201 -16,496 -66.8 4,101 -4,100 -50.0 

              

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 262,017 257,647 -4,371 -1.7 221,554 -36,092 -14.0 419,094 197,539 89.2 499,364 80,270 19.2 

          Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 78,966 75,013 -3,954 -5.0 57,458 -17,555 -23.4 176,771 119,313 207.7 204,173 27,402 15.5 

          Δρόμοι 99,811 99,502 -309 -0.3 78,493 -21,009 -21.1 98,162 19,668 25.1 133,098 34,936 35.6 

          Έργα Υποδομής 46,250 34,989 -11,261 -24.3 32,425 -2,564 -7.3 54,613 22,188 68.4 47,391 -7,222 -13.2 

           Κατασκευαστικά Έργα 28,301 38,044 9,742 34.4 39,575 1,531 4.0 76,520 36,945 93.4 100,938 24,418 31.9 

           Άλλα Έργα 8,688 10,100 1,411 16.2 13,604 3,504 34.7 13,028 -576 -4.2 13,764 736 5.6 

              

8. ΔΑΝΕΙΑ 719,695 1,107,025 387,330 53.8 761,179 -345,846 -31.2 898,557 137,378 18.0 890,312 -8,245 -0.9 
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Έκδοση Δανείων 39,786 36,880 -2,906 -7.3 45,589 8,709 23.6 68,003 22,414 49.2 70,366 2,363 3.5 

Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 25,503 65,605 40,103 157.2 62,956 -2,649 -4.0 51,663 -11,293 -17.9 65,141 13,478 26.1 

Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 154,271 692,482 538,211 348.9 405,423 -287,059 -41.5 601,476 196,052 48.4 721,576 120,100 20.0 

Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 500,135 312,057 -188,078 -37.6 247,211 -64,847 -20.8 177,416 -69,795 -28.2 33,229 -144,187 -81.3 

              

              

                            

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,730,067 6,467,885 737,875 12.9 6,636,895 169,039 2.6 7,540,217 903,321 13.6 8,265,224 725,007 9.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2005 - 2009 (σε χιλιάδες Ευρώ)     

  Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές  Προϋπολ. Αναθεωρημένος  Προϋπολ. 

  Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Προϋπολογισμός Δαπάνες 

  2005 2006 2007 2008 2008 2009 

  € € € € € € 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 6,253.5 1,548.3 2,166.6 4,424.1 1,505.1 5,410.2 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 0.0 0.0 23.8 0.1 0.0 0.0 

Βουλή των Αντιπροσώπων 492.5 341.7 341.7 2,050.5 341.7 3,342.1 

Δικαστική Υπηρεσία 5,761.0 1,206.6 1,801.0 2,373.6 1,163.4 2,068.1 

       

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35.6 57.1 86.3 178.0 10.8 181.9 

Νομική Υπηρεσία 23.4 32.7 17.9 86.7 10.8 86.6 

Ελεγκτική Υπηρεσία 12.2 24.4 68.4 91.3 0.0 95.3 

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

       

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 34.9 49.0 92.5 180.9 40.7 252.4 

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0 12.1 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 5.9 28.9 43.1 46.2 2.0 120.1 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 10.9 9.3 11.4 17.2 1.1 16.1 

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 5.4 2.4 11.7 27.4 0.0 17.0 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 3.5 1.2 10.0 43.1 32.4 39.5 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 9.2 7.1 16.3 37.7 5.1 47.6 

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 42.5 26.6 26.1 30.4 13.4 30.6 

Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση 42.5 26.6 26.1 30.4 13.4 30.6 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 82,525.9 63,846.6 77,598.0 78,397.2 73,301.4 86,527.1 

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση 1,132.9 1,677.9 3,537.8 5,999.9 4,038.1 6,258.1 
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Τμήμα Γεωργίας  28,861.8 11,051.6 28,070.9 9,563.9 16,968.5 11,553.3 

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 6,855.8 5,467.2 6,674.5 7,980.8 5,866.2 14,007.2 

Τμήμα Δασών 8,236.4 13,392.6 7,270.7 10,596.0 10,042.0 9,711.3 

Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων  27,581.6 21,255.2 19,917.0 26,501.3 22,000.9 29,896.4 

Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 966.1 1,099.0 1,287.0 1,554.1 1,557.7 1,367.9 

Μετεωρολογική Υπηρεσία 325.3 234.4 720.5 1,137.7 524.7 1,142.4 

Τμήμα Αναδασμού 1,622.8 2,800.2 3,027.5 3,596.7 3,000.0 3,545.1 

Μεταλλεία 251.0 309.2 290.5 435.8 400.0 387.6 

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 2,572.3 2,631.7 2,228.5 3,970.0 1,903.3 3,812.7 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 4,119.9 3,927.5 4,573.1 7,060.9 7,000.0 4,845.2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 4,912.0 5,093.8 7,691.5 36,352.6 9,576.3 35,709.3 

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση 324.2 269.8 402.1 2,246.9 432.0 1,616.5 

Φυλακές 195.9 240.0 1,786.9 3,596.7 3,500.0 5,150.3 

Αστυνομία 3,931.8 3,084.4 3,889.0 27,917.0 5,167.3 26,853.9 

Πυροσβεστική Υπηρεσία 460.1 1,499.5 1,613.5 2,592.0 476.9 2,088.6 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 23,109.1 32,449.4 31,479.8 50,124.0 17,499.4 43,733.7 

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση 6,832.4 7,847.5 9,622.1 20,698.2 3,455.9 10,785.3 

Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 16,276.7 24,601.7 21,816.0 29,037.9 14,043.5 32,933.3 

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0.0 0.2 41.7 387.9 0.0 15.1 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 13,166.0 17,833.0 20,531.2 27,707.7 43,688.1 19,173.9 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση 115.5 1,008.9 2,058.7 3,526.7 4,290.5 371.6 

Tμήμα Εργασίας 363.1 2,157.4 3,794.3 4,614.6 6,801.2 286.1 

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 2.2 0.5 0.4 200.3 0.5 27.1 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 9,396.2 9,936.1 10,378.8 12,648.7 18,240.6 11,196.1 

Κέντρο Παραγωγικότητας 1,894.5 3,146.8 2,889.9 3,574.4 2,325.2 4,247.0 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.3 

Aνώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 228.1 245.3 150.2 805.2 103.5 1,552.3 

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 469.6 172.0 164.4 264.9 183.7 159.1 

Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων 0.0 4.8 7.3 34.2 48.8 35.8 

Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 696.7 1,161.1 1,087.1 2,038.7 11,694.2 988.4 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 130,440.2 140,506.2 194,841.0 203,875.2 171,613.5 270,144.0 

Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 16,975.3 18,542.0 18,313.4 47,793.2 37,564.7 64,458.1 

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 8,739.6 10,936.8 12,949.4 14,660.8 14,004.0 14,345.7 

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 2,612.5 2,583.9 3,229.1 3,331.9 2,377.6 3,770.9 

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 7,492.0 8,826.9 10,572.5 12,226.9 6,716.7 12,623.1 

Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 11,854.2 12,840.4 14,112.2 17,658.5 14,569.1 17,826.9 

Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 7,956.6 10,061.7 10,775.7 17,786.7 5,653.1 21,005.1 

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 32,001.2 41,963.2 46,929.4 50,701.5 38,677.7 93,241.8 

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 42,355.6 33,967.9 76,715.9 35,159.7 50,000.0 35,099.2 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 362.1 362.8 402.6 628.8 539.9 662.3 

Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 

Πολιτική ΄Αμυνα 91.1 198.3 355.1 1,683.0 945.9 3,824.6 

Υπηρεσία Ασύλου 0.0 222.4 485.8 2,244.3 564.9 3,116.3 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 7,146.7 6,339.3 5,504.1 7,560.7 3,370.1 5,281.2 

Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 833.3 418.3 231.3 1,922.3 41.7 1,831.1 

Εξωτερικές Υπηρεσίες 6,313.3 5,921.0 5,272.8 5,638.5 3,328.4 3,450.0 

       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 25,804.1 44,497.4 52,919.6 68,277.9 57,384.1 84,250.3 

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 4,122.8 28,099.1 26,741.1 11,037.7 34,591.8 4,692.6 

Τελωνεία 783.3 284.8 348.0 3,225.2 343.0 5,558.7 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 18.3 34.4 35.8 292.9 41.1 200.1 

Στατιστική Υπηρεσία 2,933.8 2,687.7 2,798.4 3,608.7 2,779.2 3,959.6 

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 74.2 5.4 0.0 251.2 0.0 109.0 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 46.6 165.5 818.2 972.5 178.5 251.1 

Τυπογραφείο 112.8 183.5 78.1 2,126.4 77.1 1,656.7 

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 17,712.3 13,037.0 22,100.0 25,650.6 19,373.3 35,022.5 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και  Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνες 0.0 0.0 0.0 21,112.8 0.0 32,800.0 

       

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 11,615.2 17,899.9 28,611.5 77,636.6 6,603.4 100,195.3 
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Γραφείο Προγραμματισμού  11,350.1 17,460.4 27,700.4 76,431.9 5,403.4 98,258.7 

Γενικό Λογιστήριο 265.1 439.5 911.1 1,204.7 1,200.0 1,936.6 

       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 64,138.1 88,285.6 78,067.4 257,739.1 224,106.7 293,243.2 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση 2,618.5 8,208.3 10,008.0 25,970.9 12,561.5 20,251.9 

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 46,284.2 64,356.7 47,894.3 128,709.1 128,000.0 140,601.4 

Μέση Εκπαίδευση 226.2 544.1 731.9 33,531.4 33,468.9 37,739.5 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 0.0 6.8 5.9 9,166.7 307.1 3,126.7 

Δημοτική Εκπαίδευση 973.5 1,229.4 1,192.6 35,715.0 30,000.0 44,595.4 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1,919.9 1,504.9 2,523.4 4,543.3 2,542.3 4,431.8 

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 100.9 302.0 188.3 567.3 312.3 526.4 

Πολιτιστικές Υπηρεσίες 12,014.9 12,133.4 15,522.8 19,535.4 16,914.6 41,970.2 

       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 98,885.6 94,619.1 68,192.4 106,286.4 71,342.8 112,401.6 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και `Εργων - Διοίκηση 4,766.8 4,451.0 4,781.3 5,729.1 2,254.2 5,356.6 

Τμήμα Δημοσίων `Εργων 81,506.7 79,268.8 50,964.6 77,341.4 50,000.0 84,028.3 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 60.0 595.8 528.7 3,155.9 4,630.7 1,140.0 

Τμήμα Αρχαιοτήτων 1,960.8 2,168.0 2,284.7 5,090.1 1,290.4 4,289.1 

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 2,489.9 2,249.2 2,705.0 6,405.7 5,877.6 3,530.0 

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 494.7 465.2 689.3 1,250.8 3,476.8 772.5 

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2,165.3 2,596.6 2,020.0 2,598.8 2,152.4 2,383.5 

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 3,071.7 2,353.7 1,701.3 3,863.3 609.8 10,375.1 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 2,369.6 470.8 2,517.6 851.3 1,050.9 526.5 

       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 31,827.6 46,961.4 19,680.7 29,034.9 21,291.9 37,930.9 

Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 2,461.5 2,881.1 3,150.8 8,635.7 9,089.5 10,009.9 

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 27,784.6 42,316.8 13,633.6 16,999.8 10,000.0 24,342.5 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 113.6 215.5 259.7 1,039.0 225.6 776.0 

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 120.7 59.8 141.1 238.2 350.4 186.3 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 159.7 67.9 850.2 596.4 1,009.7 701.1 

Γενικό Χημείο του Κράτους 1,187.5 1,420.3 1,645.4 1,525.9 616.7 1,915.1 

       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 499,937.0 560,012.7 587,488.7 947,805.8 701,347.8 1,094,465.6 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ  

   

   

      

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

      

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10  0  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 3  1  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1  56  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0  1  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕξΩΤΕΡΙΚΩΝ 14  0  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 15  21  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 3  15  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 347  6  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 57  9  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15  32  

      

ΣΥΝΟΛΟ 465  141  
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