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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2010» 

Μέλη της Επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου 

 Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου 

 Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού 

 Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Ντίνος Χατζηνικόλας  Νίκος Κουτσού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2010, κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων σύμφωνα με το Άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης προς το σώμα.   

Η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού στις 8 Οκτωβρίου 2008, έγινε εντός των 

προβλεπομένων συνταγματικών πλαισίων, δηλαδή τρεις μήνες πριν την έναρξη του 

επόμενου οικονομικού έτους στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος της 

παρούσας συνόδου. 

Κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική, η συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού 

άρχισε στις 16 Οκτωβρίου 2009 με την παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και 

δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό Οικονομικών και ολοκληρώθηκε στις 26 

Νοεμβρίου 2009 με την παρουσίαση των επιμέρους προϋπολογισμών των υπουργείων 

και ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαέξι συνεδρίες και η 

συζήτηση έκλεισε στις 27 Νοεμβρίου 2009 με την ανάλυση εκ μέρους του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. Αθανάσιου Ορφανίδη, των θέσεων και εκτιμήσεων 

της εποπτικής αρχής για την ευρύτερη οικονομική κατάσταση όπως και για άλλα 

ειδικότερα ζητήματα νομισματικής πολιτικής. 

Ακολούθως, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χαρίλαος Σταυράκης ανέλυσε ενώπιον της 
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ολομέλειας του σώματος στις 10 Δεκεμβρίου 20091 τη γενική οικονομική πολιτική της 

κυβέρνησης, όπως και την όλη δημοσιονομική κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες 

και τους στόχους της κυβέρνησης για το έτος 2010, όπως διαγράφονται μέσα από τον 

υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

H επιτροπή συνήλθε επίσης σε μια συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 

Δεκεμβρίου 2009 για σκοπούς έγκρισης της παρούσας έκθεσης, όπως και αριθμού 

τροποποιήσεων2 στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι οποίες κατατέθηκαν στην 

επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης.   

2. Γενικά και ειδικά διαδικαστικά ζητήματα 

 α. Γενικά διαδικαστικά ζητήματα 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού καταρτίζοντας τον 

προγραμματισμό συζήτησης θεμάτων της αρμοδιότητάς της για την τρέχουσα 

σύνοδο, έθεσε ως προτεραιότητά της την έγκαιρη ολοκλήρωση της συζήτησης του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2010 και την έγκαιρη υποβολή της έκθεσής της για 

σκοπούς συζήτησης και έγκρισης του υπό αναφορά προϋπολογισμού από την 

ολομέλεια του σώματος πριν από το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους3.  

 Όπως είναι γνωστό, η συμμόρφωση προς τις σχετικές διατάξεις του συντάγματος 

και ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού σε νόμο, πριν από την έναρξη του 

οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αφορά, αποτελεί υποχρέωση της επιτροπής και 

έχει επανειλημμένα εκφραστεί στην πράξη με την έγκαιρη ολοκλήρωση της 

συζήτησης των κρατικών προϋπολογισμών προηγούμενων ετών.  Απώτερος 

στόχος παραμένει η έναρξη υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής από την αρχή 

του οικονομικού έτους ώστε να αποφεύγεται η διαδοχική, ανάλογα με το χρόνο 

καθυστέρησης, έγκρισης από τη Βουλή του αντίστοιχου προϋπολογισμού, δύο 

                                            

1  Στοιχεία που παρουσιάζονται στην ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην ολομέλεια του σώματος 
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. 

2  Κατατέθηκαν συνολικά εννέα τροποποιήσεις στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, οι οποίες 
αναλύονται στο Παράτημα VI. 

3  Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος ορίσθηκε για τις 15, 16 και 17 
Δεκεμβρίου 2009. 
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διαδοχικών δωδεκατημορίων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 

επόμενου οικονομικού έτους.  Με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται ο βαθμός 

υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, αφού μέχρι την έγκριση του ετήσιου 

κρατικού προϋπολογισμού από τη Βουλή, η κυβέρνηση δύναται να  ανταποκριθεί 

μόνο σε συμβατικές της υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους και να διενεργήσει 

δαπάνες μόνο για το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.   

β. Ειδικά διαδικαστικά ζητήματα 

 Ο καταρτισμός του προγράμματος συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού 

βάσει πάγιας πρακτικής, οριστικοποιήθηκε πριν από την επίσημη κατάθεσή του 

στην ολομέλεια του σώματος με την πλήρη συνεργασία όλων των υπουργών και 

όλων των ανεξάρτητων κρατικών αξιωματούχων.  Οι διαφοροποιήσεις στον αρχικό 

προγραμματισμό που έγιναν στο μεταξύ, οφείλονται σε διάφορους απρόβλεπτους 

παράγοντες, καταβλήθηκε όμως προσπάθεια για τις απολύτως αναγκαίες και 

δικαιολογημένες αλλαγές. 

 Οι συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν για τη συζήτηση του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2010 έχουν ως ακολούθως:  

• Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009 -  Υπουργός Οικονομικών 

 Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γραφείο Προγραμματισμού 

• Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  

• Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών 

• Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων 

- Νομική Υπηρεσία 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009 - Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και 

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των 



 

 4

Δικαιωμάτων του Παιδιού 

• Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

 (κονδύλια διαφώτισης) 

• Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009 - Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος 

• Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

• Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Υγείας 

- Υπουργείο Άμυνας 

• Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας 

Τάξεως 

• Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 - Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

• Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

• Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 - Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου 

 Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις 

• Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της 

επιτροπής 

- Συζήτηση τροποποιήσεων που 

κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών 

 Αναφορικά με ειδικότερα διαδικαστικά ζητήματα σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα: 

• Προκαθορίσθηκε συγκεκριμένος χρόνος για όλες τις κοινοβουλευτικές πλευρές 

που εκπροσωπούνται στην επιτροπή κατά τη δύναμης εκάστης, για σκοπούς 

αρχικής τοποθέτησης εκ μέρους κάθε πλευράς για τον υπό εξέταση κάθε 

φορά προϋπολογισμό και για την υποβολή ερωτήσεων προς τους 
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εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.  Ανάλογος χρόνος δόθηκε για τους 

ίδιους σκοπούς στο βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κ. 

Γ. Περδίκη, ο οποίος δεν είναι μέλος της επιτροπής.    

• 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 επισυνάπτεται ως Παράρτημα V). 

• Ζητήθηκαν και κατατέθηκαν εκ των προτέρων από όλους τους υπουργούς και 

ανεξάρτητους αξιωματούχους γραπτά σημειώματα/ομιλίες, στα οποία 

ζητήθηκε να περιλήφθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία: 

- Συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2010 και ανάλυσή τους σε 

τακτικές και αναπτυξιακές. 

- Σύγκριση  με τις εν λόγω δαπάνες για τα έτη 2009 και 2008 

(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 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 2010 και λόγοι καθυστερήσεων, αν υπάρχουν. 
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- Αναφορά σε συγκεκριμένα κονδύλια για το έτος 2010, 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 που διατέθηκαν 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). 

- Οργανόγραμμα υπηρεσιών. 

• Τηρήθηκε ειδική διαδικασία ερωτήσεων, με βάση την οποία όλοι οι βουλευτές 

έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων 

του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και να λαμβάνουν απαντήσεις μέσα σε 

τεθέντα χρονοδιαγράμματα.   

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ζητήθηκαν εκ μέρους της 

επιτροπής επιπρόσθετα στοιχεία από τους κυβερνητικούς αρμόδιους, τα 

οποία καταχωρήθηκαν σε ειδικό κατάλογο και τα οποία οι κυβερνητικοί 

αρμόδιοι δεσμεύτηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή πριν από την έναρξη της 

συζήτησης του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος. 

 Η επιτροπή επιθυμεί να εκφράσει ευχαριστίες προς όλα τα μέρη που έχουν συμβάλει στη 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010.  Όλοι οι υπουργοί, όπως και όλοι οι 

ανεξάρτητοι αξιωματούχοι και οι συνεργάτες τους, ανταποκρίθηκαν με προθυμία, 

ανέλυσαν με επάρκεια τη φιλοσοφία και τους στόχους των επιμέρους προϋπολογισμών 

και κατέθεσαν όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν εκ μέρους της επιτροπής. 

 Ευαρέσκεια εκφράζεται επίσης για τη συνδρομή των τεχνοκρατών του Υπουργείου 

Οικονομικών και ιδιαίτερα του Οικονομικού Διευθυντή και του προσωπικού της 
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Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου, οι οποίοι σε τεχνοκρατικό 

επίπεδο παρέσχαν κάθε αναγκαία πληροφορία και υποστήριξη προς την επιτροπή.   

 Εκφράζεται επίσης ευαρέσκεια για τις στενογράφους, οι οποίες 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 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 (2004-2010) που συνοδεύουν τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, από τα στοιχεία 

που κατατέθηκαν υπό μορφή σημειώματος (Οκτώβριος 2009) από τον Υπουργό 

Οικονομικών στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, όπως και από το σημείωμα 

«Οικονομικές Εξελίξεις του 2009 και Προοπτικές για το 20104».  

 Σημειώνεται ότι στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τις 

προϋπολογισθείσες δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) που αφορούν τα επιμέρους 

κεφάλαια του κρατικού προϋπολογισμού του 2010, τα οποία αντιστοιχούν στα έντεκα 

υπουργεία, στις ανεξάρτητες υπηρεσίες και σε άλλα ειδικά κεφάλαια (διαφώτιση) ενώ 

όπου είναι δυνατό γίνονται συγκρίσεις για επιμέρους κονδύλια με προηγούμενα έτη.  

 Για την παράθεση στοιχείων αναφορικά με επιμέρους κονδύλια, με τα οποία προωθούνται 

                                            

4   Έκδοση Υπουργείου Οικονομικών - Οκτώβριος 2009. 
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επιμέρους στόχοι κάθε υπουργείου, μελετήθηκαν επίσης, εφόσον είχαν ήδη κατατεθεί 

ενώπιον της επιτροπής κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, τα γραπτά 

σημειώματα/ομιλίες κάθε υπουργού, το κείμενο του αντίστοιχου επιμέρους 

προϋπολογισμού και οι σχετικές αναλύσεις που περιλαμβάνονται στα Επεξηγηματικά 

Υπομνήματα για τον προϋπολογισμό του 2010 όπως και για τον προϋπολογισμό του 

2009. 

 Η παράθεση των στοιχείων αυτών αποσκοπεί στο να δοθεί η ευχέρεια σε όλους τους 

βουλευτές να προβούν σε εκτενή σχολιασμό για επιμέρους θέματα/κονδύλια του υπό 

αναφορά προϋπολογισμού κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.  Για 

σκοπούς ενδελεχέστερης μελέτης σημειώνεται ότι βρίσκονται αρχειοθετημένα και στη 

διάθεση όλων των βουλευτών, τα κατατεθέντα ενώπιον της επιτροπής, γραπτά 

σημειώματα/ομιλίες, όλων των Υπουργών, όπως και τα τηρηθέντα πλήρη πρακτικά των 

συζητήσεων ενώπιον της επιτροπής.   

 Στην παρούσα έκθεση δεν καθίσταται δυνατό να γίνει εκτενής σχολιασμός επί της 

γενικότερης φιλοσοφίας κάθε υπουργείου, ούτε είναι δυνατή η εκτενής καταγραφή των 

παρατηρήσεων επί γενικών ή ειδικών κονδυλίων που έγιναν εκ μέρους των βουλευτών, 

μελών και μη μελών της επιτροπής, που παρέστησαν στις σχετικές συζητήσεις.  Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στα στενά χρονοδιαγράμματα που τίθενται σε σχέση με την 

ολοκλήρωση της παρούσας έκθεσης ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη συζήτηση του 

υπό αναφορά προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος, αλλά και των  

διαφοροποιήσεων που έγιναν στον αρχικό προγραμματισμό της επιτροπής για τη 

συζήτηση των προϋπολογισμών των υπουργείων, που είχε ως αποτέλεσμα να μην 

παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για εκτενέστερο σχολιασμό. 

Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή σχόλια της επιτροπής που περιλαμβάνονται στην 

παρούσα έκθεση, βασίζονται στα πλήρη τηρηθέντα των συζητήσεων στην επιτροπή, ενώ 

όπου στις παρατηρήσεις αυτές γίνεται αναφορά σε κατατεθέντα εκ μέρους της 

εκτελεστικής εξουσίας στοιχεία, οι βουλευτές για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 

ανατρέξουν στα γραπτά σημειώματα/ομιλίες των υπουργών, τα οποία βρίσκονται 
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καταχωρημένα στο αρχείο της Βουλής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Δημοσιονομική κατάσταση  

 Αναλύοντας την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση στις 16 Οκτωβρίου 2009, ο 

Υπουργός Οικονομικών5, κατέθεσε ως βασικούς άξονες οικονομικής πολιτικής της 

παρούσας κυβέρνησης, τους ακόλουθους:  

• Οικονομική ανάπτυξη. 

• Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. 

• Υγιή δημόσια οικονομικά. 

• Εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Έθεσε επίσης ως στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης, τις ακόλουθες: 

• Άνοδο βιοτικού επιπέδου. 

• Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας. 

• Βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και δημοσιονομική πειθαρχία. 

• Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποδοτικότητας του 

φορολογικού συστήματος. 

• Ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και αναβάθμιση του κοινωνικού 

κράτους. 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας: 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

- Επιτάχυνση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας. 

- Αποτελεσματική συμμετοχή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 Αναλύοντας περαιτέρω τη σημερινή οικονομική κατάσταση, ο αρμόδιος υπουργός, 

δήλωσε ότι παρά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία επέδρασε 

                                            

5  Παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης στην επιτροπή από τον 
Υπουργό Οικονομικών - 16 Οκτωβρίου 2008.   

 Τα στοιχεία παρατίθενται αυτούσια, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από τον Υπουργό Οικονομικών 
στις 16 Οκτωβρίου 2009. 
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επί της κυπριακής οικονομίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο ρυθμός 

ανάπτυξης υπήρξε ικανοποιητικός.  Μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

σημειώθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009, όπως επίσης δραματική μείωση των 

δημοσίων εσόδων και αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης.  Ταυτόχρονα υπήρξε 

σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  Η επιβράδυνση του ρυθμού 

αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, οφείλεται σε παράγοντες όπως είναι το δυσμενές 

ψυχολογικό κλίμα, ο διαχρονικά παρατηρούμενος υπερβολικός δανεισμός των 

νοικοκυριών και τα ψηλά επιτόκια.   

 Ο ίδιος υπουργός ανέλυσε επίσης τα κυβερνητικά μέτρα που λήφθηκαν προς 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της κυπριακής 

οικονομίας, αναφέροντας τα δύο πακέτα στοχευμένης στήριξης συνολικής αξίας €470 εκ. 

(πρώτο πακέτο: Δεκέμβριος 2008/δεύτερο πακέτο: Φεβρουάριος 2009) προς το 

χρηματοπιστωτικό τομέα, στην επίσπευση των αναπτυξιακών έργων (€207 εκ.), στον 

τουρισμό (€63 εκ.) και στον κατασκευαστικό τομέα (χαμηλότοκα δάνεια μέσω Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης €200 εκ.).   

 Έκανε επίσης αναφορά στην άντληση ρευστότητας χαμηλού κόστους για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και για έργα υποδομής ύψους €300 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, την έκδοση εννιάμηνων γραμματίων δημοσίου ύψους €2,4 δις για άντληση 

φτηνής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την αξιοποίηση 

υφιστάμενων δανείων με κυβερνητική εγγύηση για άντληση φτηνής ρευστότητας επίσης 

από την ΕΚΤ, ύψους €1 δις και την έκδοση ειδικών τριετών ομολόγων παραχώρησή τους 

στα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητας και μείωσης των 

επιτοκίων, έναντι επαρκών εξασφαλίσεων. 

 Στόχος του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό είναι 

η ελαχιστοποίηση των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με τη συγκράτηση 

των μη παραγωγικών δαπανών, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη διατήρηση 

της ανάπτυξης με την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων κατά ιεράρχηση, με απώτερο 

σκοπό τη διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος γύρω στο 3% του ΑΕΠ. 
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2. Έσοδα-Δαπάνες (2009/2010)  

α. Έσοδα 

 Αναλύοντας την κατάσταση των κρατικών εσόδων για το 2009 και τις 

προβλέψεις για το 2010, στις 16 Οκτωβρίου 2009 ο Υπουργός Οικονομικών 

κατέθεσε στην επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:   

• Τα έσοδα του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 

παρουσιάζουν σημαντική μείωση της τάξης του 15,1% (2009/2008), που σε 

πραγματικούς αριθμούς υπολογίζεται σε μείωση κατά €231,5 εκ. έναντι 

αντίστοιχων εισπράξεων για την εν λόγω περίοδο του 2008, €1.531,5 εκ.  Οι 

εισπράξεις κρατικών εσόδων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 ανέρχονται στο 

€1.300,0 εκ.     

• Τα έσοδα που αφορούν κεφαλαιουχικά κέρδη μέχρι το Σεπτέμβριο του 

2009, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 παρουσιάζουν σημαντική 

μείωση της τάξης του 79,0% (2009/2008), που σε πραγματικούς αριθμούς 

υπολογίζεται σε μείωση κατά €211,1 εκ. έναντι αντίστοιχων εισπράξεων για 

την εν λόγω περίοδο του 2008, €265,9 εκ.  Οι εισπράξεις των εν λόγω εσόδων 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 ανέρχονται στα €54,8 εκ. 

• Τα έσοδα που αφορούν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) μέχρι το 

Σεπτέμβριο του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008 

παρουσιάζουν επίσης σημαντική μείωση της τάξης του 11,1% (2009/2008), 

που σε πραγματικούς αριθμούς υπολογίζεται σε μείωση κατά €160,6 εκ. 

έναντι πραγματικών εισπράξεων για την εν λόγω περίοδο του 2008, €1.449,4 

εκ.  Οι αντίστοιχες εισπράξεις εσόδων το ΦΠΑ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009 

ανέρχονται στο €1.288,8 εκ. 

Η συνολική μείωση των πιο πάνω εσόδων για την αντίστοιχη περίοδο 

ανέρχεται σε €603,2 εκ. 

 Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, κατά το 2009 εισπράχθηκε ποσό ύψους €82 εκ. 
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ως αποτέλεσμα εντατικοποίησης της προσπάθειας για πάταξη της φοροδιαφυγής, 

όπως και ποσό ύψους €10 εκ. που αντιστοιχούσε σε παλαιό χρέος ξένων 

πετρελαϊκών εταιρειών.  Έγινε επίσης προσπάθεια για μείωση εισπρακτέων 

καθυστερημένων φόρων ενώ γίνεται, όπως ανέφερε, καθημερινά καλύτερη 

διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων του κράτους με στόχο τη διατήρηση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος γύρω στο 3% του ΑΕΠ. 

 Τα συνολικά έσοδα για το 2010 προβλέπονται σε €5.729,0 εκ. (εξαιρουμένων των 

δανείων) σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.374,0 εκ. (εξαιρουμένων 

των δανείων) για το 2009.     

 Ο προβλεπόμενος ρυθμός αύξησης των εσόδων για το 2010 υπολογίζεται να 

ανακάμψει και να φτάσει στο 6,6% σε σύγκριση με μείωση της τάξης του 11,6% το 

2009.     

 Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων, δηλαδή οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι, 

συνολικά προϋπολογίζονται για το 2010 στα €4.910,0 εκ. και αποτελούν το 

85,7% των συνολικών κρατικών εσόδων (χωρίς δάνεια).  Το υπόλοιπο 13,3%, 

εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, 

όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, μεταβιβάσεις και χορηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που για το 2010 προϋπολογίζονται στα €819 εκ.  

 Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων αναλύονται ως ακολούθως: 

• Άμεσοι φόροι για το 2010 €1.945.710,0 έναντι €1.875.300,0 

(αναθεωρημένα) για το 2009 και €2.232.394,0 (πραγματικά) για το 2008. 

• Έμμεσοι φόροι για το 2010 €2.964.080,0 έναντι €2.735.810,0 

(αναθεωρημένα) για το 2009 και €3.072.093,0 (πραγματικά) για το 2008. 

β. Δαπάνες 
 Οι προϋπολογιζόμενες συνολικές δαπάνες6 του προϋπολογισμού του 2010 

(εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων), ανέρχονται σε €7.858,0 εκ. σε 

                                            

6 Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του Έτους 2010 - Υπουργείο Οικονομικών - 
Οκτώβριος 2009. 
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σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €7.645,3 εκ. για το 2009 (αρχικά 

εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 2009 καθώς και συμπληρωματικοί 

προϋπολογισμοί).  Η ποσοστιαία αύξηση των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 

2010, σε σχέση με το 2009, περιορίζεται στο 2,8% σε σύγκριση με 17,9% τον 

προηγούμενο χρόνο.  

(i) Αναλυτικότερα οι δημόσιες δαπάνες για το 2010 έχουν ως ακολούθως: 

• Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται ότι το 

2010 θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2009, δηλαδή γύρω στο 44,8%.  

Σε αντίθεση, οι δαπάνες προσωπικού και οι μεταβιβάσεις αυξάνονται στο 

15% και στο 14,2% αντίστοιχα, σε σύγκριση με 14,3% και 13,6% τον 

προηγούμενο χρόνο.   

• Οι δαπάνες προσωπικού που περιλαμβάνουν τις συντάξεις και τα 

φιλοδωρήματα προβλέπεται το 2010 να ανέλθουν στα €2.621,3 εκ.  σε 

σύγκριση με €2.434,7 εκ. το 2009, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,7% 

(σε απόλυτους αριθμούς €186,6 εκ.).  Όπως αναφέρεται, η αύξηση αυτή 

οφείλεται στη συνταξιοδότηση μεγαλύτερου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων 

μετά την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης από το 60ό έτος στο 63ο 

έτος.  Αναλυτικότερα, οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται με ποσοστό 

ύψους 4,7% (σε απόλυτους αριθμούς €94,8 εκ.) σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο χρόνο, ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται με 

ρυθμό ύψους 22,3% (σε απόλυτους αριθμούς €91,8 εκ.). 

• Οι μεταβιβαστικές πληρωμές που περιλαμβάνουν κυρίως τις κοινωνικές 

παροχές, τις χορηγίες στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές 

τοπικής διοίκησης, καθώς και τη συνεισφορά στα ταμεία κοινωνικών 

ασφαλίσεων, προβλέπεται να αυξηθούν το 2010 με ρυθμό ύψους 7,8% (σε 

απόλυτους αριθμούς €181,0 εκ.) και να φθάσουν τα €2.487,9 εκ. σε σύγκριση 

με €2.306,9 εκ. το 2009.  Το 2010 οι κοινωνικές παροχές προϋπολογίζονται 

στα €1.242,7 εκ. σε σύγκριση με €1.141,1 εκ. τον προηγούμενο χρόνο 
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σημειώνοντας ρυθμό αύξησης 8,9%.  Στην υπό αναφορά κατηγορία 

δαπανών περιλαμβάνεται πρόνοια για την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου 

χαμηλών συντάξεων και της φοιτητικής μέριμνας, με το ποσό των €60 εκ. και 

€12 εκ. αντίστοιχα για το κάθε σχέδιο. 

• Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν το 2010 στα €1.264,4 

εκ. σε σύγκριση με €1.470,1 εκ. για το 2009 σημειώνοντας μείωση της τάξης 

του 14%.7   

• Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν το 2010 στα €832 

εκ. σε σύγκριση με €801 εκ. το 2009 σημειώνοντας αύξηση του 3,8%.  Το 

2009 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες υπολογίζεται να αυξηθούν με ρυθμό ύψους 

68,6% ενώ η αύξηση που παρουσιάζεται στον προϋπολογισμό του 2010 

(3,8%) οφείλεται στη μη συμπερίληψη πρόνοιας για την επεξεργασία των 

λυμάτων πόλεων όπως έγινε για το 2009.   

• Οι δαπάνες τόκων προβλέπεται για το 2010 να αυξηθούν οριακά κατά 3,2% 

και να ανέλθουν €652 εκ. σε σύγκριση με €632 εκ. το 2009 λόγω και πάλι της 

ουσιαστικής μείωσης του δημοσίου χρέους και του κόστους εξυπηρέτησής 

του.   

• Οι κοινωνικές παροχές/δαπάνες παρουσιάζουν για το 2010 άνοδο σε 

συνέχεια των αυξήσεων των τριών τελευταίων ετών.  Οι κοινωνικές παροχές 

(άμεσα χορηγήματα προς τους δικαιούχους) το 2010 προϋπολογίζονται να 

αυξηθούν με ποσοστό ύψους 8,9% και να φθάσουν τα €1.243 εκ. σε 

σύγκριση με €1.141 εκ. τον προηγούμενο χρόνο (αύξηση κατά €101.6 εκ.).  

Παράλληλα, οι κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, υγεία, εξαιρουμένων των 

απολαβών, άλλες κοινωνικές δαπάνες καθώς και τις κοινωνικές παροχές) για 

το 2010 προϋπολογίζονται να αυξηθούν με ποσοστό ύψους 10,6% σε 

σύγκριση με το 2009 και να ανέλθουν σε απόλυτους αριθμούς στα €3.626 εκ. 
                                            

7  Επεξηγηματικό Υπόμνημα Υπουργείου Οικονομικών για το 2010, σελ. iv. 
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σε σύγκριση με €3.279 εκ τον προηγούμενο χρόνο.  Οι κοινωνικές δαπάνες 

ως ποσοστό του ΑΕΠ προϋπολογίζεται να φτάσουν το 2010 στο 20,6% σε 

σύγκριση με 19,3% το 2009 και 17,2% το 2008.   

• Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 κατά 

υπουργείο, προβλέπεται να αυξηθούν οριακά με ρυθμό ύψους 0,6% και να 

φτάσουν τα €8.585 εκ. σε σύγκριση με €8.536 εκ. το 2009.  Η σχετική 

συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 

2010 σε σχέση με το 2009, οφείλεται, όπως έχει κατατεθεί, σε: 

- μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 14,0%· 

- μείωση των δαπανών για τόκους κατά 12,3% (εξαιρουμένων των 

δαπανών για τόκους προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων)· 

- μείωση των συνεισφορών στο εξοφλητικό απόθεμα και των 

αποπληρωμών των δανείων κατά 40% και 25,2% αντίστοιχα· 

- οριακή αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 3,8%. 

 (ii) Αναλυτικότερα οι τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 έχουν 

ως ακολούθως:  

• Οι τακτικές δαπάνες (μισθολόγιο, λειτουργικές δαπάνες, τρέχουσες 

μεταβιβάσεις) των υπουργείων για το 2010 προβλέπεται να αυξηθούν με 

ρυθμό ύψους 4,6% και να φθάσουν τα €5.503 εκ. σε σχέση με €5.259 εκ. 

το 2009 (αύξηση κατά €244 εκ.).   

Όπως διαγράφεται μέσα από τις τακτικές δαπάνες, οι κυριότερες 

(τακτικές) δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού 

του 2010 είναι οι ακόλουθες: 

- Δημόσια βοηθήματα (€241 εκ.) 

   - Ενίσχυση συνταξιούχων (€258 εκ.) 

   - Στεγαστική πολιτική (€328 εκ.) 

   - Κυβερνητική εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) 

(€335 εκ.) 
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   - Στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες (€32 εκ.) 

   - Σχέδιο δημόσιων μεταφορών (€50 εκ.) 

   - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ιδιωτικό τομέα (€51 εκ.) 

   - Φάρμακα (€105 εκ.). 

   - Φοιτητική στήριξη (χορηγία, μέριμνα) (€116 εκ.). 

• Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 προϋπολογίζονται σε €1.171 εκ. 

σε σύγκριση με €1.289 εκ. το 2009 παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 

9,2% (μείωση κατά €118.000.000).  Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις 

αυξημένες πρόνοιες για το 2009 που προέκυψαν με την έγκριση 

συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €194,8 εκ. για σκοπούς τόνωσης 

της οικονομίας.  Εξαιρουμένων των εν λόγω συμπληρωματικών 

πιστώσεων του 2009, οι προβλεπόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το 

2010 παρουσιάζουν αύξηση ύψους 7,0% (αύξηση €76,8 εκ.).   

• Τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και 

τα νέα έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια του 2010 

είναι τα ακόλουθα: 

  Περιβαλλοντικά έργα/μέτρα 

- ΧΥΤΑ (€10 εκ. - σύνολο €210 εκ.) 

- Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

(€2,7 εκ.) 

- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημόσια κτίρια (€5 εκ.) 

- Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης/ψύξης σε δημόσια κτίρια (€1 

εκ.) 

- Σχέδιο καθαριότητας υπαίθρου (€1,7 εκ. – σύνολο €3 εκ.) 

- Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο 

Λευκωσίας (€0,9 εκ.) 

 Δημόσια Υγεία 

- Δημιουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στο Μακάρειο Νοσοκομείο 
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(€0,5 εκ.) 

- Έναρξη κατασκευής Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Λεμεσού (€9,5 εκ. - 

σύνολο €23 εκ.) 

- Σχέδιο Εξάλειψης Τρομώδους Νόσου (€16,2 εκ.) 

 Πολιτιστική Υποδομή 

- Ανέγερση κτιρίου ΘΟΚ (€8,0 εκ. - σύνολο €30 εκ.) 

- Ανέγερση Μεγάρου Πολιτισμού (€11,3 εκ. - σύνολο €132 εκ.) 

Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία 

 - Κρατικά Πανεπιστήμια (€153 εκ.) 

 - Τεχνολογικό Πάρκο (€2,4 εκ.) 

Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων 

- Ανέγερση/βελτίωση σχολείων (€90 εκ.) 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις - Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012 (€5 

εκ. - σύνολο €16,7 εκ.) 

- Κτίριο Βουλής (€10 - συμβολική πρόνοια) 

- Κτίριο Φυλακών (€6,6 εκ. - σύνολο €15,4 εκ.) 

- Κτίριο Αστυνομίας (€20,5 εκ. - σύνολο €46,5 εκ.) 

- ΑΞΙΚ – Ανακαίνιση Εγκαταστάσεων (€1 εκ. - σύνολο €4 εκ.) 

- Κτίριο Πυροσβεστικής (€0,7 εκ. - σύνολο €8,6 εκ.) 

- Κτίριο Εργαστηρίου Μετρολογίας (€1,3 εκ. - σύνολο €4 εκ.) 

- Κτίριο Πολεοδομίας (€7,7 εκ.) 

Οδικό δίκτυο 

- Αναβάθμιση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λευκωσίας 

και Αλάμπρας, σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας (€8 εκ. - σύνολο €32 εκ.) 

- Δρόμος Λεμεσού-Αγρού (€2,5 εκ. - σύνολο €8,5 εκ.) 

- Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων παρά τω ΓΣΠ (€5 εκ. - σύνολο €27 

εκ.) 

- Κατασκευή δρόμου που θα συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον 
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αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (€11 εκ. - σύνολο €51 εκ.) 

- Δρόμος σύνδεσης Λιμανιού Λεμεσού με τον αυτοκινητόδρομο 

Λεμεσού-Πάφου - Έργα Όμβριων Υδάτων (€7 εκ. - σύνολο €34 εκ.) 

- Απαλλοτριώσεις €76 εκ. (τα €50 εκ. αφορούν το δρόμο Πάφου-Πόλης] 

Ενίσχυση Υποδομών 

- Υδατικά Έργα Σολέας Μαραθάσας (€3,5 εκ. - σύνολο €18,5 εκ.) 

- Σχέδια Αποχετεύσεων (αστικά και αγροτικά) (€30,6 εκ.). 

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

αναπτυξιακών δαπανών κατά υπουργείο, επισυνάπτονται ως Παράρτημα VII.) 

3. Βαθμός υλοποίησης (Προϋπολογισμός 2009) 

 Αναφορικά με το αναμενόμενο ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού 

του 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, η επιτροπή ζήτησε από την 

κυβέρνηση την κατάθεση γραπτών στοιχείων, τα οποία το αρμόδιο υπουργείο δεσμεύτηκε 

να καταθέσει και αναμένονται. 

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, ο προϋπολογισμός του 2009 είναι αυξημένος 

κατά €341,4 εκ. όσον αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες σε σχέση με τον αντίστοιχο 

προϋπολογισμό του 2008.  Συναφώς ανέφερε ότι έχουν δαπανηθεί €381 εκ. (Οκτώβριος 

2009) σε σχέση με €260 εκ. αντίστοιχα το 2008 (κεφαλαιουχικές δαπάνες), με αυξανόμενο 

ποσοστό υλοποίησης από 42% το 2008 σε 45% το 2009.   

 Ο αρμόδιος υπουργός σημείωσε ότι το Υπουργείο Οικονομικών παραθέτοντας στοιχεία σε 

σχέση με τον ετήσιο βαθμό υλοποίησης, θεωρεί ότι οποιαδήποτε αναφορά σε βαθμό 

υλοποίησης, θα πρέπει να αφορά μόνο τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (αγορά εξοπλισμού, 

δρόμοι, έργα οικοδομής, κατασκευαστικά έργα, άλλα έργα).  Οι δαπάνες αυτές 

ανταποκρίνονται πλήρως, όπως ανέφερε, στην έννοια του αναπτυξιακού 

προϋπολογισμού γιατί αυτές οι δαπάνες συμβάλλουν στην τόνωση του ρυθμού 

ανάπτυξης και της πραγματικής οικονομίας.   

 Σημειώνεται ότι βάσει στοιχείων που κατατίθενται στην επιτροπή από το Γενικό Λογιστή 
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της Δημοκρατίας8, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 

2009, ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών (κεφαλαιουχικές και άλλες 

αναπτυξιακές δαπάνες) περιορίζεται στο 42%, σε σύγκριση με 46% την αντίστοιχη 

περίοδο του 2008. 

4. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του προϋπολογισμού του 2009 

 Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η κυβέρνηση κατέθεσε πέντε νομοσχέδια 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2009.  Το σύνολο των συμπληρωματικών 

πιστώσεων που ζητήθηκαν ανέρχεται σε €406 εκ.. 

 Οι υπό αναφορά συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου 

48(ΙΙ) του 2009], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €443.000 για τη 

δημιουργία είκοσι οκτώ (28) πρόσθετων θέσεων αστυφύλακα για σκοπούς 

στελέχωσης των κέντρων ελέγχου διαβατηρίων των αεροδρομίων Λάρνακας και 

Πάφου.   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου 

51(ΙΙ) του 2009], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €459.764 για τη 

δημιουργία εκατόν δώδεκα (112) νέων θέσεων στην αστυνομία για σκοπούς 

ασφάλειας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου ύστερα από την αποτυχία των 

διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με το στρατηγικό επενδυτή των εν λόγω 

αεροδρομίων για ανάληψη του εκτελεστικού μέρους της ασφάλειας των 

αεροδρομίων από τον ίδιο. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 3) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου 

52(ΙΙ) του 2009], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €246.238.713 για 

σκοπούς υλοποίησης διαφόρων σκοπών ή/και προγραμμάτων, για τα οποία δεν 

έγινε οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 

                                            

8  Συγκεφαλαιωτικός πίνακας αναπτυξιακών δαπανών ανά ομάδα δαπανών για την περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 - Γενικό Λογιστήριο περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα VIIΙ. 
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2009 ήταν ανεπαρκής. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 4) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου 

53(IΙ) του 2009], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ποσού ύψους €1.596.160 για 

σκοπούς δημιουργίας χιλίων διακοσίων ογδόντα οκτώ (1.288) νέων θέσεων, 

αναπροσαρμογής της μισθοδοσίας για εξακόσιες είκοσι (620) θέσεις και για 

προσωπικές ρυθμίσεις αναφορικά με είκοσι εννέα (29) θέσεις στη δημόσια 

υπηρεσία.  Προβλέπεται επίσης η κατάργηση διακοσίων πέντε (205) θέσεων και η 

σημείωση με διπλό σταυρό (++) εκατόν ενενήντα μίας (191) θέσεων ώστε να 

καταργηθούν μετά την κένωσή τους.  Τέλος προβλέπεται η διαγραφή του διπλού 

σταυρού (++) από δώδεκα (12) θέσεις. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου …. 

(ΙΙ) του 2009]9 προβλέπει συμπληρωτική δαπάνη ύψους €133.276.456 εκ. (τακτικές 

δαπάνες) για την υλοποίηση διαφόρων σκοπών ή/και προγραμμάτων, για τα οποία 

είτε δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια είτε για τα οποία η πρόνοια που 

περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2009 είναι ανεπαρκής.  Οι προνοούμενες 

δαπάνες αφορούν το σκέλος των τακτικών δαπανών και αναλύονται στα ακόλουθα: 

 € εκ.  

Γενική κυβερνητική εισφορά προς 

το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

33,0 Αύξηση της κυβερνητικής εισφοράς 

λόγω αναθεώρησης του ύψους των 

συνεισφορών από 1.4.2009. 

Δάνειο προς τον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

25,0 Κάλυψη των αιτήσεων 

αγοράς/ανέγερσης πρώτης κατοικίας 

από οικογένειες με χαμηλά 

εισοδήματα, σύμφωνα με το 

κυβερνητικό σχέδιο, του οποίου η 

υλοποίηση άρχισε εντός του 2009. 

Επιστροφές έμμεσων φόρων (ΦΠΑ 

και φόρων κατανάλωσης) 

24,7 Επιστροφή ΦΠΑ προς εταιρείες και 

επιστροφή φόρων κατανάλωσης στις 

εταιρείες πετρελαιοειδών για τα 

βιοκαύσιμα όπως και σε διπλωμάτες 

για την αγορά καυσίμων. 

Μισθοδοσία μέσης και δημοτικής 14,4 Μονιμοποίηση έκτακτων 

                                            

9  Αναμένεται. 
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εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επιστροφής της 

πρόσθετης εισφοράς που 

συνεισέφεραν προς το ΤΚΑ. 

Επιστροφές άμεσων φόρων 10,0 Επιστροφές φόρου εισοδήματος τόσο 

σε εταιρείες όσο και σε υπαλλήλους 

μετά από εξέταση των φορολογικών 

τους δηλώσεων. 

Αγορά χρεογράφων 10,0 Διενέργεια επενδύσεων σε 

κυβερνητικά αξιόγραφα από τις 

προμήθειες που θα προκύψουν από 

την πώληση τριετών χρεογράφων 

προς τα εμπορικά τραπεζικά ιδρύματα. 

Χορηγία προς το ΡΙΚ 8,8 Χρηματοδότηση του εγκριμένου 

προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

Κατοχύρωση αγοραστικής αξίας 

ταμείου προνοίας ωρομίσθιου 

κυβερνητικού προσωπικού 

5,3 Αποζημίωση του ωρομίσθιου 

προσωπικού που αποχώρησε από την 

Πολιτική Αεροπορία μετά την ολική 

ανάληψη της διαχείρισης του 

αεροδρομίου Λάρνακας από το 

στρατηγικό επενδυτή. 

Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας 1,5 Καταβολή μεταβιβαστικών τελών 

έναντι της αγοράς μέρους της γης της 

Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. 

Διαγραφή δανείων 0,6 Διαγραφή δανείου και προκαταβολής 

που είχε παραχωρηθεί στο Δήμο 

Λευκωσίας για τη δημιουργία της 

Λαϊκής Γειτονιάς. 

ΣΥΝΟΛΟ 133,3  

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 6) Νόμος του 2009 [Αρ. Νόμου …. 

(ΙΙ) του 2009]10 προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ποσού ύψους €24 εκ. για 

σκοπούς οριστικής ρύθμισης των αγροτικών χρεών.  (Συνολική πρόνοια €34 εκ. - 

€10 εκ. περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2009.) 

                                            

10  Αναμένεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Προϋπολογισμός του 2010 (Ειδικότερα στοιχεία) 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010 σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, έχει καταρτισθεί 

στη βάση των ακόλουθων παραμέτρων: 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 14%. 

• Μείωση δαπανών για τόκους κατά 12,3%, με εξαίρεση τις δαπάνες για τόκους του ΤΚΑ. 

• Παγοποίηση θέσεων εκτάκτων και μορατόριουμ στη δημιουργία νέων θέσεων μόνιμου 

προσωπικού για τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες. 

• Μείωση συνεισφορών στο εξοφλητικό απόθεμα (sinking funds) και των αποπληρωμών 

των δανείων κατά 40% και 25,2% αντίστοιχα· και 

• Οριακή αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 3,8%. 

Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2010 σε €17.545,5 έναντι €17.032,4 

για το 2009 και €16.948,5 για το 2008. 

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2010 προϋπολογίζονται σε €5.729,011 (εξαιρουμένων των 

δανείων) και ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται για το 2010 στο 32,7% σε σχέση με 31,6% 

το 2009. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 

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

της Δημοκρατίας όπως και οι αποπληρωμές δανείων, οι οποίες δε χρήζουν έγκρισης από 

τη Βουλή), ανέρχονται σε €8.584.926.193 (προϋπολογισθείσες). 

γ. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία δαπάνης,12 στον 

προϋπολογισμό του 2010 (σε σύγκριση με τα έτη 2009 και 2008), έχει ως ακολούθως: 

                                            

11  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται η νομοθετική έγκριση της 
Βουλής. 

12   Τόμος Α´, σελ. 29. 
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 2008 2009 2010  

 
 Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός  

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

Αύξηση + 
Μείωση - 

€ 
Ολικό 7.375.825.939 8.535.621.282 8.584.926.193 49.304.911 

     

Πάγιο Ταμείο 2.050.271.108 1.987.648.793 1.910.854.314 -76.794.479 

     

Τακτικές 
Δαπάνες 

4.619.636.284 5.258.844.484 5.502.969.033 244.124.549 

     

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

705.918.547 1.289.128.005 1.171.102.846 -118.025.159 

δ. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2010, όπως κατατέθηκε στη Βουλή (σε 

σύγκριση με τα έτη 2005-2009) έχουν ως ακολούθως: 

  
2005 

€ (εκ.) 
2006 

€ (εκ.) 
2007 

€ (εκ.) 
2008 

€ (εκ.) 
2009 

€ (εκ.) 
2010 

€ (εκ.) 

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 5.729,0 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.584,9 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 -1.169,8 -1.289,5 -447,9 -1.375,7 

-

2.855,9 

ε. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για το 2010 

προϋπολογίζονται σε €652.175.000 έναντι €632.137.000 για το 2009 

(προϋπολογισθείσες), €739.033.000 για το 2008 (πραγματικές), €656.972.000 για το 2007 

(πραγματικές) και €641.182.000 (πραγματικές) για το 2006. 

στ. Οι δαπάνες για εισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα (sinking funds) για το 2010 

προϋπολογίζονται σε €20,0 εκ., έναντι €33,2 εκ. για το 2009 (προϋπολογισθείσες), €188,0 

εκ. για το 2008 (πραγματικές), €247,2 εκ. για το 2007 (πραγματικές) και €312,1 εκ. 

(πραγματικές) για το 2006. 

ζ. Η κατάσταση θέσεων (δημιουργία/κατάργηση) στον προϋπολογισμό του 2010 έχει 

ως ακολούθως: 

 Προβλέπεται η δημιουργία των ακόλουθων νέων θέσεων:  

 - Τεχνικός Μηχανικός, 1ης Τάξης [Κλ. Α9(i)] (μία θέση) - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. 

 - Διευθυντής Διαφώτισης [Κλ. Α15(i)] (μία θέση) - Υπουργείο Εξωτερικών. 

 - Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α΄ [Κλ. A11(ii)] (μία θέση) - Γενικό Λογιστήριο. 

 Προβλέπεται επίσης η δημιουργία εκατόν σαράντα οκτώ (148) νέων θέσεων στον 
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Κυπριακό Στρατό, όπως και η κατάργηση πενήντα (50) θέσεων σε διάφορα τμήματα της 

δημόσιας υπηρεσίας. 

 Τέλος προτείνεται η αναβάθμιση της κλίμακας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.13 

η. Οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του 2010, οι οποίες κατατέθηκαν από τον 

Υπουργό Οικονομικών στις 24 Νοεμβρίου 2009 και προτείνεται να ενσωματωθούν στον 

κυρίως προϋπολογισμό για έγκριση από τη Βουλή ανέρχονται σε οκτώ.   

 Οι υπό αναφορά τροποποιήσεις προβλέπουν συνολικές δαπάνες ύψους €64.011.400, και 

αφορούν διάφορες ρυθμίσεις. 

 Όπως σχετικά αναφέρεται, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2010 στις 11 

Σεπτεμβρίου 2009 από το Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο 

του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 2010 Νόμου κάποιες ρυθμίσεις που είχαν 

ήδη εγκριθεί με προγενέστερες αποφάσεις, ενώ κάποιες ρυθμίσεις αποφασίστηκαν μετά 

την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2010 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνεπώς 

κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση στη Βουλή των σχετικών τροποποιήσεων. 

 (Επεξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων εκ μέρους του Υπουργείου 

Οικονομικών τροποποιήσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VI.) 

 

                                            

13  Περαιτέρω επεξηγήσεις αναφορικά με τις προτεινόμενες αναβαθμίσεις κλίμακας για αριθμό θέσεων 
στη δημόσια υπηρεσία περιλαμβάνονται στην τροποποίηση υπ’ αριθμό 8 του Υπουργείου 
Οικονομικών - Παράρτημα VI. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παρατηρήσεις/Σχόλια επιτροπής 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010 προβλέπει δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για 

τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το 

Πάγιο Ταμείο) ύψους €6.674.071.87914 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ ύψους €64.011.400) έναντι συνολικά εγκεκριμένων δαπανών ύψους 

€7.645,0 εκ. για το 2009 (εγκριθείσες - αρχικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός και 

συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αυτού) και παρουσιάζει αύξηση δαπανών της τάξης του 

2,8%, σε σύγκριση με αύξηση δαπανών της τάξης του 17,9% στον προϋπολογισμό του 2009.   

Παρουσιάζοντας τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό στην επιτροπή στις 16 Οκτωβρίου 2009, ο 

Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε ειδικότερα τη δημοσιονομική κατάσταση (2009/2010) ως 

ακολούθως: 

2009 

• Ρυθμός ανάπτυξης: -0,5% (μέσος ετήσιος). 

• Πληθωρισμός:15 1,0%. 

• Ανεργία:16 5,5%. 

• Δημοσιονομικό ισοζύγιο:17 Έλλειμμα γύρω στο 3% του ΑΕΠ. 

• Δημόσιο χρέος: 53,8% του ΑΕΠ. 

• Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: -9,0% του ΑΕΠ. 

2010 (προβλέψεις) 

• Ρυθμός ανάπτυξης: 0,5% (μέσος ετήσιος). 

• Πληθωρισμός:18 2,5%. 

                                            

14  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2010 ανέρχονται σε 
€8.584.926.193 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου (€1.910.854.314), οι 
οποίες δε χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό προϋπολογίζονται 
έσοδα ύψους €6.877.746.551, για τα οποία επίσης δε χρειάζεται νομοθετική έγκριση. 

15  Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕΔΤΚ). 
16  Μέθοδος: «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού». 
17  Το δημοσιονομικό ισοζύγιο υπολογίζεται σε χρηματική βάση (cash basis) και περιλαμβάνει τους 

λογαριασμούς της Κεντρικής Κυβέρνησης και του ΤΚΑ.  Το πρωτογενές ισοζύγιο είναι το 
δημοσιονομικό έλλειμμα (έσοδα-δαπάνες) εξαιρουμένης της καταβολής τοκοχρεολυσίων. (Στοιχεία 
Υπουργείου Οικονομικών) 
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• Ανεργία:19 6,5%. 

• Δημοσιονομικό ισοζύγιο:  Έλλειμμα στο -4,5% του ΑΕΠ (στόχος το -2,9% του ΑΕΠ). 

• Δημόσιο χρέος: 58,2% του ΑΕΠ. 

• Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: -8,0% του ΑΕΠ. 

Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη διατήρηση των 

χαμηλότερων φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάγκη που προκύπτει 

λόγω της μεγάλης εξάρτησης από ξένους επενδυτές και καταθέτες, βεβαίωσε ότι η κυβέρνηση 

δεν προτίθεται να προχωρήσει στην επιβολή καμιάς νέας φορολογίας και καμιάς αύξησης σε 

ισχύοντα τέλη, σημειώνοντας ταυτόχρονα τις αποφάσεις για μειώσεις στο μέσο της οικονομικής 

κρίσης υφιστάμενων φορολογιών, όπως η μείωση του εταιρικού φόρου για τους ημικρατικούς 

οργανισμούς και η κατάργηση των διπλών υποθηκευτικών τελών και τονίζοντας τέλος τη 

συνέχιση του κοινωνικού κράτους με στόχο τις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις.   

Ο ίδιος αρμόδιος στις 16 Οκτωβρίου 2009 δήλωσε ότι παρά τις κυβερνητικές προβλέψεις για 

το 2010 που ανεβάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα στο -4,5% του ΑΕΠ, κύριος στόχος της 

κυβέρνησης παραμένει ο περιορισμός του στο -2,9%, του ΑΕΠ και ότι προς πλήρωση του εν 

λόγω στόχου απαιτείται η εξεύρεση €285 εκ. 

Από της πλευράς του ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου καταθέτοντας 

στην επιτροπή τις εκτιμήσεις της εποπτικής αρχής για τα δημόσια οικονομικά, δήλωσε ότι μέχρι 

το πρώτο τρίμηνο του 2009, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο φαινόταν να επηρεάζεται σε 

μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ από τις συνέπειες της κρίσης.  

Οι ανησυχίες όμως για χειροτέρευση της οικονομίας επαληθεύτηκαν και αυτό όπως ανέφερε, 

αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις μειώσεις που κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ κατά το πρώτο, 

δεύτερο και ιδιαίτερα το τρίτο τρίμηνο του 2009.  Δήλωσε επίσης ότι η δύσκολη κατάσταση που 

διανύει αυτή τη στιγμή η κυπριακή οικονομία αντικατοπτρίζεται εν μέρει στις πρόσφατες 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν στις 13 Νοεμβρίου 2009.  

Σύμφωνα με αυτές, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 
                                                                                                                                             

18  Εναρμονισμένος δείκτης τιμών. 
19  Μέθοδος: «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού». 
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0,7% το 2009 και να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμος το 2010, σε σύγκριση με αναμενόμενους 

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις αρχικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

άνοιξη του 2010.  Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Κύπρο, ιδιαίτερα κατά το 

τρίτο τρίμηνο του έτους, καταγράφεται, όπως ανέφερε, καθ’ ήν στιγμή στη ζώνη του ευρώ 

παρατηρείται βελτίωση του οικονομικού κλίματος. 

Ο ίδιος αρμόδιος τόνισε ότι πέραν της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο, 

προβληματισμό δημιουργεί η σημαντική επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος ιδιαίτερα 

από το 2010 και μετά, γεγονός για το οποίο, όπως ανέφερε, είχε εκφραστεί η ανησυχία της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ήδη από το 2008.  Διαφαίνεται όπως ανέφερε, ότι το 

δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2009 θα ξεπεράσει σημαντικά το όριο του -3% του ΑΕΠ και ότι 

κατά το 2010 θα προσεγγίσει το -5¾% του ΑΕΠ και σχεδόν το -6% του ΑΕΠ το 2011 και τούτο 

παρά το ότι αναμένεται ανάκαμψη στην οικονομία το 2011.  Το συμπέρασμα που προκύπτει, 

όπως ανέφερε, είναι ότι η επιδείνωση αυτή είναι δομικής φύσης και τείνει αναπόφευκτα να 

οδηγήσει την Κύπρο σε διαχρονικά υψηλά ελλείμματα, αλλά και υπό τη διαδικασία επιτήρησης 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Σύμφωνα με την ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου, χωρίς αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο 

το έλλειμμα να ξεπεράσει το -6% του ΑΕΠ και για το 2010 και για το 2011.   

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τόνισε περαιτέρω την ανάγκη 

διαρθρωτικών αλλαγών στην κυπριακή οικονομία το ταχύτερο δυνατό, ώστε μέσα από 

μακροπρόθεσμο νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών τόσο μικρότερο να είναι το 

μακροπρόθεσμο κόστος στην ανάπτυξη, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να γίνουν 

περικοπές προς αποφυγή ζημιάς στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  

Σημείωσε συναφώς ότι τυχόν περικοπές στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας υποσκάπτουν 

τις προοπτικές ανάπτυξης και ζημιώνουν τον τόπο, ενώ η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει να 

παρουσιάζει ευελιξία που να αντικατοπτρίζεται σε αναπτυξιακά έργα με μακροπρόθεσμο 

όφελος για τη χώρα.  Τόνισε επίσης ότι σε περιόδους ύφεσης είναι ορθό να καταβάλλεται 

μεγαλύτερη προσπάθεια από την κυβέρνηση για αύξηση αναπτυξιακών έργων και κυρίως για 

προώθηση της υλοποίησης τέτοιων έργων και όχι απλώς για σχεδιασμό έργων. 



 

 28

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού  συνεκτιμώντας τα 

μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, όπως και όλα τα κατατεθέντα στοιχεία20 

καταλήγει στα ακόλουθα: 

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παγκόσμια οικονομική κρίση με έναυσμα την κρίση που αρχικά είχε 

πλήξει το χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και ακολούθως τις 

ευρωπαϊκές χρηματαγορές και οικονομίες, επηρέασε σημαντικά και αναπόφευκτα την κυπριακή 

οικονομία το 2009. 

Συνεπώς η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 από την επιτροπή, συνοδεύεται 

από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της κυπριακής οικονομίας, η οποία 

ως μικρή και ανοιχτή οικονομία αναπόφευκτα δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την 

παγκόσμια οικονομική ύφεση. 

Οι επιπτώσεις επί της κυπριακής οικονομίας διαγράφονται ξεκάθαρα μέσα από τη μείωση των 

κρατικών εσόδων για το πρώτο επτάμηνο του 2009 με ρυθμό μείωσης της τάξης του -11,5%, 

σε σύγκριση με ρυθμό αύξησης 6,15% την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Ειδικότερα 

παρουσιάζεται ύφεση στον τομέα κατασκευών και ακινήτων, όπως και στις αφίξεις τουριστών 

που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 10,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο 

(Ιανουάριος-Αύγουστος 2008). 

Διαγράφεται συνεπακόλουθα σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης για το πρώτο 

ήμισυ του 2009 και τούτο παρά το γεγονός ότι, όπως τονίζεται από την κυβέρνηση, η Κύπρος 

σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε καλύτερη 

συγκριτική θέση.  Για ολόκληρο το 2009, σύμφωνα με την κυβέρνηση ο ρυθμός ανάπτυξης 

προβλέπεται να διαμορφωθεί γύρω στο -0,5% (από 3,7% περσινή πρόβλεψη), ενώ σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις της εποπτικής αρχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κυμανθεί για το 2009 

στο -0,7%. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που κατέθεσε η κυβέρνηση, ανησυχητικά αυξανόμενη τάση 

                                            

20  Οικονομικές εξελίξεις του 2009 και Προοπτικές για το 2010 - Υπουργός Οικονομικών - Οκτώβριος 
2009. 
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παρουσιάζει επίσης η ανεργία, με τον αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων για το πρώτο εξάμηνο 

του 2009 να ανέρχεται στο 4,9%, για το δεύτερο τρίμηνο του 2009 στο 5,2%, ενώ για ολόκληρο 

το 2009 προβλέπεται στο 5,5%.   

Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο του 2009 ο αριθμός των ανέργων ανήλθε στις 20 892. 

Σημειώνεται περαιτέρω, η κατά το πρώτο επτάμηνο του 2009, αύξηση των δημοσίων δαπανών 

με ρυθμό της τάξης του 5,8%, ειδικότερα σε σχέση με το κρατικό μισθολόγιο 

(περιλαμβανομένων των συντάξεων και φιλοδωρημάτων), τις πληρωμές του ΤΚΑ και για άλλες 

συναφείς δαπάνες. 

Στη βάση των πιο πάνω, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2009 διαμορφώνεται σε 

ελλειμματικό, και σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις θα κυμανθεί γύρω στο -3% του ΑΕΠ 

(περσινή πρόβλεψη για πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ)21, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2009 θα ξεπεράσει σημαντικά το όριο 

του -3% του ΑΕΠ. 

Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2009 θα σημειώσει κατ’ ανάγκη αύξηση και 

αναμένεται να φθάσει στο 53,8% σε σύγκριση με 49,3% το 2008. 

Συνεκτιμώντας τις πιο πάνω δημοσιονομικές εξελίξεις, η επιτροπή δηλώνει τα 

ακόλουθα: 

• Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της κυπριακής οικονομίας κατά τη 

διάρκεια του 2009, είναι προφανές ότι θα συνεχίσουν να την επηρεάζουν αρνητικά και 

κατά το 2010, καθιστώντας τον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 τον κρισιμότερο 

προϋπολογισμό των τελευταίων ετών. 

• Τα κρατικά έσοδα για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009 παρουσιάζουν 

σημαντικές απώλειες ύψους €640,122 εκ. (για όλες τις κατηγορίες εσόδων) σε σύγκριση με 

την κατάσταση εσόδων της αντίστοιχης περιόδου του 2008. 

• Η κρίση της παρούσας φάσης, παρά το γεγονός ότι οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, 

                                            

21  Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2009, το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν της τάξης του -2,8% του 
ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα 0,75% την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 

22  Στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών. 
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παραπέμπει σε δομικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας που στο παρόν στάδιο 

αναδεικνύονται έντονα λόγω του προσωρινού και ευάλωτου χαρακτήρα των μεγάλων 

αυξήσεων που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια στα κρατικά έσοδα.   Ιδιαίτερη μείωση 

παρατηρείται στα έσοδα του τομέα των ακινήτων και περαιτέρω μείωση στα έσοδα από 

τον τουρισμό, ο οποίος έχει παρουσιάσει σημάδια κόπωσης ήδη από το 2001.  

• Πρώτιστος στόχος της κυβέρνησης στην παρούσα φάση, διαφαίνεται ότι είναι η αποφυγή 

της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

με την προσπάθεια για διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος γύρω στο 3% του 

ΑΕΠ, τόσο για το 2009 όσο και για το 2010. 

• Η μεγαλύτερη κατηγορία ανελαστικών δαπανών, δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού 

(μισθολόγιο, συντάξεις και φιλοδωρήματα) εξακολουθεί διαχρονικά να παρουσιάζει 

αυξητική τάση και παρά τη σχετική συγκράτησή τους για το 2010 σε σχέση με το 2009 και 

χωρίς επιπρόσθετες προσλήψεις, θα συνεχίσει να αυξάνεται με συνολικό ρυθμό της τάξης 

του 7,7%, απορροφώντας το 30,5% του κρατικού προϋπολογισμού.   

• Η αγορά παρουσιάζει συρρίκνωση της απασχόλησης και σημαντική αύξηση της ανεργίας 

και για το 2010 προβλέπεται στο 6,5%, σε σύγκριση με 5,5% για ολόκληρο το 2009. 

• Η δημοσιονομική κατάσταση διαφαίνεται ότι θα επιδεινωθεί ραγδαία, με το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο το 2010 χωρίς τη λήψη περαιτέρω μέτρων να υπερβαίνει το -5% του ΑΕΠ (από 

αρχική πρόβλεψη -4,5% του ΑΕΠ) και το 2011 να υπερβαίνει το 6% του ΑΕΠ, σύμφωνα 

με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτοντας αναπόφευκτα τη χώρα στον 

κίνδυνο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος και επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.   

 Συνεπακόλουθα το δημόσιο χρέος το 2010 θα προσεγγίσει το 58,2% του ΑΕΠ (από 

αρχική πρόβλεψη 53,8% του ΑΕΠ με δημοσιονομικό έλλειμμα γύρω στο 3% του ΑΕΠ), 

ενώ το 2011 το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 64% του ΑΕΠ.   

• Με τα δεδομένα στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση του ρυθμού ανάπτυξης για το 

2009 στο -0,7% όπως και των αναμενόμενων χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης για το 2010, ο 

κυβερνητικός στόχος για διατήρηση του δημοσιονομικού ελλείμματος τόσο για το 2009, 
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όσο και για το 2010 γύρω στο -3% του ΑΕΠ (2,9%), με την εξεύρεση €285 εκ. και χωρίς 

την επιβολή καμιάς νέας φορολογίας ή τη λήψη πρόσθετων μέτρων, καθίσταται ανέφικτος. 

• Μέτρα που έχουν αποφασισθεί από την κυβέρνηση, όπως η μείωση των λειτουργικών 

δαπανών στον προϋπολογισμό του 2010, η παγοποίηση στις προσλήψεις εκτάκτων, η μη 

δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία για τους προσεχείς δεκαοχτώ 

μήνες, η είσπραξη παλαιών φορολογικών χρεών και η καλύτερη διαχείριση των ρευστών 

διαθεσίμων συμβάλλουν στη δημοσιονομική εξυγίανση, επιβάλλεται όμως η άμεση λήψη 

επιπρόσθετων μέτρων που να στοχεύουν στην επίλυση των διαρθρωτικών αδυναμιών της 

οικονομίας.  

• Μέτρα μιας πνοής και μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα, όπως η αναμενόμενη εισροή 

εσόδων από την προγραμματιζόμενη πολεοδομική αμνηστία ή από το επιβληθέν από την 

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) πρόστιμο στις εταιρείες πετρελαιοειδών, 

κρίνονται επισφαλή για σκοπούς επίτευξης του στόχου διατήρησης του δημοσιονομικού 

ελλείμματος γύρω στο -3% του ΑΕΠ για το 2009 και για το 2010, και δε συμβάλλουν σε 

διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών σε μακροπρόθεσμη βάση.   

• Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός στο αναπτυξιακό του μέρος παρουσιάζει σημαντικές 

αδυναμίες, οι οποίες συνίστανται σε μείωση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 9% (σε 

απόλυτους αριθμούς κατά €118.000.000) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009,23 

στην παγοποίηση ή στην αναβολή της προώθησης υλοποίησης προβλεφθέντων ήδη σε 

προηγούμενους προϋπολογισμούς σημαντικών αναπτυξιακών έργων με συμβολικές 

πρόνοιες24 και στη μεγάλη καθυστέρηση στην προώθηση άλλων έργων, τα οποία 

προβλέπονται στους προϋπολογισμούς για σειρά ετών χωρίς καμιά ουσιαστική πρόοδο 

στην έναρξη υλοποίησής τους.  Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες 

                                            

23  Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 παρουσιάζουν εκ πρώτης όψεως μείωση της τάξης 
του 9,2%, εξέλιξη η οποία οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη αυξημένη πρόνοια του 2009 
που προέκυψε με την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων (€194,8 εκ.) για τόνωση της 
οικονομίας.  Εξαιρουμένων των εν λόγω συμπληρωματικών πιστώσεων, οι 
προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 παρουσιάζουν ουσιαστικά αύξηση 
ύψους 7,0% σε σχέση με τις αρχικά προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το 2009. 

24  Νέο κτίριο Βουλής των Αντιπροσώπων κ.ά. 
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εξόδου από την ύφεση και ανάκαμψης της οικονομίας μέσω τόνωσης της ανάπτυξης και 

της απασχόλησης. 

• Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή παρουσιάζει 

επίσης σημαντικές αποκοπές των κονδυλίων για την έρευνα (75%), με αποτέλεσμα η 

Κύπρος να εξακολουθεί να αφίσταται κατά πολύ από το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για αύξηση της κρατικής επένδυσης για σκοπούς έρευνας για τα κράτη μέλη στο 1% του 

ΑΕΠ ως το 2010 και συνεπακόλουθα να απομακρύνεται από τις ευκαιρίες για 

δραστηριοποίηση σε νέους τομείς ανάπτυξης, καθ’ ην στιγμή η χώρα κατατάσσεται 

τελευταία από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ποσοστό 

του ΑΕΠ που διοχετεύεται στην έρευνα.25 

Λαμβανομένης υπόψη της εξελιχθείσας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δημοσιονομικής 

κατάστασης όπως και της σοβαρής επιδείνωσης στα κρατικά έσοδα, η επιτροπή καλεί 

την κυβέρνηση: 

- Σε αυστηρή και συνετή δημοσιονομική πολιτική, ιδιαίτερα στο σκέλος των ανελαστικών 

δαπανών, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, 

χωρίς την ανάγκη κατάθεσης συμπληρωματικών προϋπολογισμών κατά τη διάρκεια του 

2010, ειδικότερα δε για την υλοποίηση του στόχου που έχει τεθεί για μείωση των 

λειτουργικών δαπανών το 2010 κατά 14% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες δαπάνες του 

2009. 

 Σημειώνεται συναφώς ότι, η κατά 14% προβλεπόμενη μείωση των λειτουργικών δαπανών 

στον προϋπολογισμό του 2010, εξάγεται μέσα από σύγκριση των προβλεπόμενων για το 

2010 λειτουργικών δαπανών και των πραγματικών λειτουργικών δαπανών για το 2009.  

[€1.264 εκ. (προβλεπόμενες για το 2010) σε σύγκριση με €1.470 εκ. (πραγματικές για το 

2009)].  Η πραγματική μείωση στις προβλεπόμενες λειτουργικές δαπάνες του 2010 είναι 

                                            

25  Σημειώνεται ότι στο μεταξύ η κυβέρνηση με την υπ’ αριθμόν 5 τροποποίηση του υπό συζήτηση 
προϋπολογισμού, αποφάσισε την αύξηση της κρατικής χορηγίας προς το Ίδρυμα Προώθησης 
Έρευνας για το 2010 στα €18,0 εκ. από €10,0 εκ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί στον ίδιο 
προϋπολογισμό.  Αποφάσισε επίσης την αύξηση της χορηγίας προς το Κυπριακό Ερευνητικό και 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στα €8 εκ. έναντι €3 εκ. που είχαν αρχικά προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του 2010.    
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της τάξης του 2,7%, εάν η σύγκριση γίνει μεταξύ των προβλεπόμενων για το 2010 

λειτουργικών δαπανών (€1.264 εκ.) και των αρχικά προϋπολογισθεισών λειτουργικών 

δαπανών του 2009 (€1.297,0 εκ.). 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι πολλοί υπουργοί και άλλοι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι δήλωσαν 

στην επιτροπή ότι θα ζητήσουν την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων για σκοπούς κάλυψης 

λειτουργικών και άλλων δαπανών τους εντός του 2010, γεγονός που θέτει τον 

κυβερνητικό στόχο για μείωση των λειτουργικών δαπανών σε αυξημένο κίνδυνο. 

- Σε συνεπή πολιτική σε σχέση με τη ληφθείσα απόφαση για παγοποίηση των 

προσλήψεων εκτάκτων στο δημόσιο και για τη μη δημιουργία νέων θέσεων, σημειώνοντας 

ταυτόχρονα την ανακολουθία που παρατηρείται με τις προτάσεις για νέες θέσεις που 

περιλαμβάνονται ήδη στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό.26 

- Σε λήψη μέτρων το ταχύτερο για περαιτέρω εξοικονομήσεις σε τομείς δαπανών όπου 

τούτο είναι δυνατό και επιβαλλόμενο, όπως είναι η υπερωριακή απασχόληση και άλλες 

συναφείς δραστηριότητες της δημόσιας υπηρεσίας. 

- Σε συνέχιση της υφιστάμενης κοινωνικής πολιτικής αποκλειστικά πάνω σε στοχευμένη 

βάση. 

- Σε εντατικοποίηση της ήδη ειλημμένης προσπάθειας για είσπραξη καθυστερημένων 

φορολογικών οφειλών και πάταξη της φοροδιαφυγής. 

- Σε άμεση επέκταση της εφαρμογής και χρήσης μεθόδων συνεργασίας δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα μέσω σύγχρονων μεθόδων υλοποίησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων 

(PFI, BOT), αφού τέτοιες μέθοδοι έχουν ήδη δοκιμαστεί και αποδείχτηκαν πολύ 

αποδοτικές.   

- Σε ανάληψη ενεργειών για άμεση επιτάχυνση υλοποίησης του αναπτυξιακού μέρους του 

υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αφού μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2009 ο βαθμός 

υλοποίησης ήταν για μεν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 45%, για δε τις αναπτυξιακές 

δαπάνες 36% (μέσος όρος 42%). 

                                            

26  Νέες θέσεις προβλέπονται με την υπ’ αριθμόν 2 τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2010. 
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- Σε προώθηση σύμφωνα με ανειλημμένη νομοθετική υποχρέωση της κυβέρνησης 

κατάθεσης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, του αναγκαίου στρατηγικού σχεδιασμού για 

επένδυση του προϊόντος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε επενδύσεις σταθερής 

και ικανοποιητικής απόδοσης, οι οποίες θα συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων 

που αναπόφευκτα θα προκύψουν στα δημόσια οικονομικά λόγω του συνταξιοδοτικού και 

των δαπανών για τη γήρανση του πληθυσμού. 

Τονίζεται περαιτέρω ότι, οι διαχρονικά παρατηρούμενες διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής 

οικονομίας, καθιστούν σε περιόδους κρίσεων ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης 

μεταστροφής της δομής της οικονομίας από προβληματικούς τομείς (τουρισμός, κατασκευές), 

σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω καλύτερης αξιοποίησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της Κύπρου, την ανάγκη ουσιαστικής και αποτελεσματικής προώθησης της 

έρευνας και της καινοτομίας, τον επαναπροσανατολισμό της οικονομίας προς νέες κατευθύνσεις 

ενεργειακού εφοδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας.   

Καθιστούν επίσης επιτακτική την εξυγίανση της δημόσιας υπηρεσίας, με τη μείωση του 

μεγέθους του δημοσίου τομέα κατ’ επέκταση δε του κρατικού μισθολογίου, την αύξηση της 

παραγωγικότητας μέσω του θεσμού της εναλλαξιμότητας και επέκτασης της τεχνολογίας σε όλο 

το φάσμα του δημοσίου και την επιβολή μέτρων που θα συμβάλουν αποφασιστικά στη μείωση 

των δαπανών για τη συντήρηση και λειτουργία της κρατικής μηχανής.  Η επιτροπή αναμένει 

από την κυβέρνηση την προώθηση μέτρων για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, όπως 

και τρόπων χρηματοδότησής του επί μακροπρόθεσμης βάσης κατά τρόπο που να 

επιτυγχάνεται δημοσιονομική εξυγίανση.   

Η επιτροπή τονίζει επίσης ότι, υπό το φως της παρούσας κατάστασης στα δημόσια οικονομικά, 

η παγοποίηση ή η αναβολή υλοποίησης έργων επιδρά κατασταλτικά στη δυνατότητα 

ουσιαστικής ανάκαμψης της οικονομίας. Σημειώνει συνεπακόλουθα την ανάγκη εφαρμογής 

άμεσα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών 

ανάπτυξης, με την αύξηση ειδικότερα των αναπτυξιακών κονδυλίων, την επίσπευση της 

υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και την πάταξη της γραφειοκρατίας μέσω απλοποίησης των 

προβλεπόμενων διαδικασιών. 
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Η επιτροπή δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης, τη 

συνεπή ή μη τήρηση από πλευράς της κυβέρνησης των ειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων 

προς την κατεύθυνση της συγκράτησης των δημοσίων δαπανών, όπως και την οικονομική 

πολιτική ευρύτερα για την υλοποίηση της πρόκλησης που η ίδια η κυβέρνηση έχει θέσει για 

διαφοροποίηση της δομής της οικονομίας προς πλέον παραγωγικούς τομείς και προς 

δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση σε έναρξη και συνέχιση διαλόγου με όλους τους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς και κοινωνικούς και άλλους φορείς με σκοπό τη λήψη καίριων 

αποφάσεων, με τις οποίες θα επέρχονται οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην κυπριακή 

οικονομία.  Στόχος θα πρέπει να είναι η υλοποίηση τέτοιων αποφάσεων μέσω την επόμενων 

κρατικών προϋπολογισμών που θα κατατεθούν στη Βουλή, οι οποίοι θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζουν τις τομές που είναι αναγκαίες για τη δημοσιονομική εξυγίανση και για τη 

μεταστροφή της κυπριακής οικονομίας προς πλέον παραγωγικούς κλάδους που να συμβάλλουν 

στην πραγματική ανάπτυξη και τόνωση της κυπριακής οικονομίας.  

Καλεί τέλος την κυβέρνηση σύμφωνα με ανειλημμένη δέσμευσή της, να προχωρήσει αμέσως σε 

αλλαγές στη μορφή και τη δομή, με την οποία ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζεται, 

καταθέτοντας σαφές τριετές μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο (ΜΔΠ) με προκαθορισμένα 

ανώτατα όρια δαπανών.  Η επισήμανση αυτή τίθεται επιτακτικά στην παρούσα φάση, αφού η 

διαμόρφωση του προϋπολογισμού σε τριετή ορίζοντα, αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά 

στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και στην πραγματική ανάπτυξη 

της οικονομίας. 



 

 36

Εισήγηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα 

έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με την έγκριση ή 

απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 στο σύνολό του, επιφυλάσσοντας το 

δικαίωμα των μελών της να υποβάλουν τροπολογίες για περικοπές ή/και δεσμεύσεις ειδικών 

κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο και άρθρο ψήφισής του σε νόμο.  Οι τελικές θέσεις των 

μελών της επιτροπής και κατ’ επέκταση των κοινοβουλευτικών πλευρών που εκπροσωπούν, 

αναμένεται να διαμορφωθούν κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του 

σώματος.  

Οι τροποποιήσεις του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, οι οποίες κατατέθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών συνυποβάλλονται επίσης στο σώμα για έγκριση ή απόρριψή τους, μαζί 

με τις τροπολογίες εκ μέρους βουλευτών, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο στάδιο της 

συζήτησης από την ολομέλεια του σώματος. 

Οι επιμέρους θέσεις των κοινοβουλευτικών πλευρών που εκπροσωπούνται στην επιτροπή επί 

του υπό συζήτηση προϋπολογισμού περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV. 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.172-2009 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 
1. Υπουργείο Άμυνας25 (Κεφ. 11) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €339.249.203 έναντι €368.767.518 για το 2009 (εγκεκριμένες) και €301.071.599 για το 
2008 (πραγματικές). 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €6.384.019 αφορά δαπάνες 
για την ΕΛΔΥΚ και χρεώνονται απ’ ευθείας στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας26. 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 (Διοίκηση, Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά) 
ανέρχονται σε €339.9249.203 (προϋπολογισθείσες) έναντι €368.767.518 (εγκεκριμένες) για 
το 2009 και €301.053.327 (πραγματικές) για το 2008.  
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €29.060 (εγκεκριμένες) έναντι €30.580 
(εγκεκριμένες) για το 2009 και €18.272 (πραγματικές) για το 2008. 
Για σκοπούς αμυντικής θωράκισης προβλέπονται δαπάνες ύψους €90.000.000 για το 2010 
έναντι €120.000.000 για το 2009 (προϋπολογισθείσες) και €71.688.572 για το 2008 
(πραγματικές).  
Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 2010-2012 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.   

Παρατηρήσεις: 
Στο σύνολό τους οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας για το 2010 

παρουσιάζουν μείωση κατά €29.518.315 (8%). 

Οι προϋπολογιζόμενες συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Άμυνας για το 2010 έχουν σκοπό να 

καλύψουν κυρίως βασικές δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του Υπουργείου (Διοίκηση, 

Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά, δαπάνες αμυντικής θωράκισης).  

Ειδικότερα, οι δαπάνες του ιδίου υπουργείου αναλύονται ως εξής:   

• Διοίκηση - Οι δαπάνες του 2010 παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 9,2% σε σχέση με το 

2009.   

• Κυπριακός Στρατός - Οι δαπάνες του 2010 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 6,5% σε 

σχέση με το 2009. 

                                            

25  Η σειρά παρουσίασης των προϋπολογισμών των υπουργείων βασίζεται στην κατάταξη με την 
οποία παρουσιάζονται στο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. 

26  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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• Εθνική Φρουρά - Οι δαπάνες του 2010 παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 6% σε σχέση με 

το 2009. 

• Αμυντική Θωράκιση - Οι δαπάνες του 2010 παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 25% σε 

σχέση με το 2009. 

 Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις δαπάνες αμυντικής θωράκισης, αναλυτική ενημέρωση από το 

Υπουργείο Άμυνας γίνεται κατά την εξέταση του κεφαλαίου για την Αμυντική Θωράκιση (Κεφ. 

11.04) από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 

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.   

Όπως έχει κατατεθεί, ο προϋπολογισμός του 2010 για την άμυνα έχει καταρτιστεί μέσα στο πλαίσιο 

της ευρύτερης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης βάσει ειδικών κατευθυντηρίων γραμμών του 

Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες τέθηκαν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που δεν έχει 

αφήσει ανεπηρέαστη την οικονομία της Κύπρου.  Όπως αναφέρεται, η κοινωνικοοικονομική 

πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός κράτους, στο οποίο να 

βρίσκονται σε αρμονία η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία, πάντοτε σε συνδυασμό με 

την ανάγκη στήριξης όλων των παραγόντων που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του κράτους. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο αρμόδιος 
υπουργός ενημέρωσε την επιτροπή ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αύξηση των 
κονδυλίων που αφορούν το εν λόγω υπουργείο για όλα τα κεφάλαια (Διοίκηση, Κυπριακός 
Στρατός, Εθνική Φρουρά, δαπάνες αμυντικής θωράκισης), οι οποίες περιλήφθηκαν στο 
μεταξύ σε σχετική τροποποίηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, η οποία κατατέθηκε 
στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών.27 
Οι συνολικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 έχουν διαμορφωθεί μετά την 
κατάθεση της σχετικής τροποποίησης στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό σε 
€361.564.673 έναντι αρχικά προϋπολογισθέντων δαπανών για το 2010 ύψους €339.278.263 
και η τελική μείωση που παρουσιάζουν είναι της τάξης του 1,96% έναντι των αντίστοιχων 
δαπανών του 2009. 
Οι υπόλοιπες δαπάνες του ιδίου υπουργείου, όπως τελικά έχουν διαμορφωθεί μετά την 
κατάθεση της σχετικής σύμφωνα με τα πιο πάνω τροποποίησης, έχουν ως ακολούθως: 

• Οι δαπάνες για τον Κυπριακό Στρατό ανέρχονται για το 2010 σε €134.101.594 έναντι αρχικά 

προϋπολογισθέντων για το 2010 €132.865.184 και έναντι €124.736.208 (εγκεκριμένες) για 

το 2009.  Οι δαπάνες αυτές αφορούν μισθοδοσία μονίμων αξιωματικών και μονίμων 

υπαξιωματικών καθώς και την καταβολή διαφόρων επιδομάτων και αυξάνονται κατά 7,5% 

                                            

27  Η σχετική τροποποίηση υπ’ αριθμόν 2 περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI. 
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έναντι των αντίστοιχων δαπανών του 2009.  Η σχετική αύξηση αποσκοπεί στη δημιουργία 

εκατόν σαράντα οκτώ (148) νέων θέσεων, εκ των οποίων είκοσι τέσσερις (24) θέσεις 

αφορούν αξιωματικούς και εκατόν είκοσι τέσσερις (124) υπαξιωματικούς.  Προνοείται 
ειδικότερα η δημιουργία πέντε (5) νέων θέσεων συνταγματάρχη, εννέα (9) νέων θέσεων 

αντισυνταγματάρχη, δέκα (10) νέων θέσεων ταγματάρχη, εξήντα μίας (61) νέων θέσεων 

ανθυπασπιστή και εξήντα τριών (63) νέων θέσεων αρχιλοχία.  Τέλος προνοείται η 

κατάργηση πενήντα (50) θέσεων λοχία. 

(Περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία των νέων θέσεων στον Κυπριακό Στρατό 

περιλαμβάνονται στην τροποποίηση υπ’ αριθμόν 2 του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, για 

την οποία ειδική αναφορά γίνεται στο Παράρτημα VI.) 

• Οι δαπάνες για την Εθνική Φρουρά ανέρχονται για το 2010 σε €105.500.000 έναντι αρχικά 

προϋπολογισθέντων για το 2010 €110.000.000 και έναντι €117.000.000 (εγκεκριμένες) για 

το 2009.  Οι δαπάνες αυτές αφορούν συνήθη έξοδα για τη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς 

και παρουσιάζουν μείωση κατά 9,8% έναντι των αντίστοιχων δαπανών του 2009.  

• Οι δαπάνες για την Αμυντική Θωράκιση ανέρχονται για το 2010 σε €115.000.000 έναντι 

αρχικά προϋπολογισθέντων για το 2010 €90.000.000 και έναντι €120.000.000 (εγκεκριμένες) 

για το 2009.  Οι δαπάνες αυτές παρουσιάζουν μείωση κατά 4,2% έναντι των αντίστοιχων 

δαπανών του 2009 και προορίζονται να καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις. 

 Σημειώνεται ότι όλες οι πιο πάνω ρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί στην τροποποίηση υπ’ αριθμόν 2 

του προϋπολογισμού του 2010, η οποία έχει κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών 

για ενσωμάτωσή της στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και έγκρισή της από τη Βουλή. 

 Όσον αφορά το βαθμό υλοποίησης των δαπανών του Υπουργείου Άμυνας για τα έτη 2006-2009, 

έχουν κατατεθεί τα ακόλουθα στοιχεία:   

 2006 
% 

2007 
% 

2008 
% 

2009 
(υπολογισθέν) 

% 

Υπουργείο Άμυνας 90 87 85 90 

Κυπριακός Στρατός 100 97 100 100 

Εθνική Φρουρά 95 97 100 100 

Αμυντική Θωράκιση 63 63 56 75 

Σύνολο 87 86 85 91 
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2. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κεφ. 12) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για το 
2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €405.157.395 έναντι €408.533.714 για το 2009 
(εγκεκριμένες) και €348.957.716 για το 2008 (πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €269.306.631 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€262.291.113 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €289.640.025 (πραγματικές) για το 2008.   Για το 
2010 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €7.015.518. 
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €135.850.764 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €146.242.601 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €59.317.691 (πραγματικές) για το 2008.   
Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 

 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 

2010-2012 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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος παρουσιάζουν για το 2010 μείωση κατά €10.391.837 ενώ οι τακτικές δαπάνες του 

ιδίου υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €7.015.518.   

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

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

• Συνεισφορά στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (ΟΓΑ) [€6.591.535 έναντι €9.026.075 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων [€3.256.000 έναντι €1.450.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Προώθηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγροτών [€500.000 έναντι €100.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έργα 

συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους) [€4.071.500 έναντι €1.450.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Δημιουργία Μουσείου Κυπριακής Υπαίθρου [€70.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Διαχειριστικό Σχέδιο Ακάμα [€200.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό 
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προϋπολογισμό του 2009]. 

Σημειώνεται ότι η πολιτική του εν λόγω υπουργείου οριοθετείται μετά την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και σε εθνικό επίπεδο από το 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.  Όπως συναφώς έχει κατατεθεί μέσω του Εθνικού 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου 

(2004-2006) αναμένεται να διατεθούν €352.000.000 με κοινοτική συγχρηματοδότηση 50%.  

Επιπλέον για την περίοδο αυτή θα διατεθούν €55,3 εκ. ως κρατική ενίσχυση προς τον αγροτικό 

κόσμο. 

Σημειώνεται επίσης η κυβερνητική απόφαση για οριστική διευθέτηση του προβλήματος των 

αγροτικών χρεών μέσω κονδυλίων που πιστώνονται στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Συνεπακόλουθα, η δυνατότητα χάραξης αυτόνομης εθνικής πολιτικής ως γνωστό είναι πλέον πολύ 

περιορισμένη.  Είναι επίσης γνωστό ότι οι κλάδοι της γεωργίας και της κτηνοτροφίας 

αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα, πολλά από τα οποία έχουν οξυνθεί λόγω της 

ελευθεροποίησης του εμπορίου και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.   

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για το 2010, οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 

2010 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 2,67% σε σχέση με τις αντίστοιχες του προηγούμενου 

έτους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων και οφείλεται κυρίως στην αγορά νερού (€5,27 εκ.).   

 Για τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες του υπουργείου, οι αυξήσεις/μειώσεις κυμαίνονται σε 

κανονικά επίπεδα.  Επισημαίνεται ότι στον τακτικό προϋπολογισμό για τη διοίκηση του υπουργείου 

παρατηρείται μείωση κατά 33,93%, η οποία οφείλεται στη μείωση του κονδυλίου για αποπληρωμή 

γεωργοκτηνοτροφικών δανείων κατά €1,40 εκ., στη μείωση της συνεισφοράς στον ΟΓΑ κατά €2,43 

εκ. λόγω αποπληρωμής δανείων και στη μεταφορά των τακτικών δαπανών της Υπηρεσίας 

Περιβάλλοντος ύψους €2,48 εκ. σε δικό της προϋπολογισμό. 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 είναι μειωμένες κατά 7,11%, σε σχέση 

με τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους.  Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αντιστοιχεί στον 

προϋπολογισμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και οφείλεται στη μειωμένη πρόνοια κατά 

€49,71 εκ. για την κυβερνητική συνεισφορά προς τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων. 

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες του ιδίου υπουργείου, οι αναπτυξιακές δαπάνες 

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 94,73%, η οποία οφείλεται 

στην αύξηση της πρόνοιας για το Σχέδιο Ελέγχου της Τρομώδους Νόσου κατά €9,48 εκ.  

Αναφορικά με τις αναπτυξιακές δαπάνες της διοίκησης του υπουργείου, παρατηρείται μείωση κατά 

91,78% η οποία οφείλεται στη μείωση του κονδυλίου για ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων κατά 

€0,50 εκ. και στη μεταφορά των αναπτυξιακών δαπανών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ύψους 

€3,89 εκ. σε δικό της προϋπολογισμό. 

 Ο συνολικός βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του ιδίου υπουργείου (όλα τα 

τμήματα) για το τρέχον οικονομικό έτος αναμένεται μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2009 στο 57,54%.   
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3. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κεφ. 13) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 2010 
προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €363.264.170 έναντι €319.786.049 για το 2009 
(εγκεκριμένες) και €277.380.854  για το 2008 (πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €304.226.290 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€284.076.739 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €260.015.936 (πραγματικές) για το 2008.    
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €59.037.880 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €35.709.310 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €17.364.918 (πραγματικές) για το 2009.   
Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 

 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 (Διοίκηση, Φυλακές, 

Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία) 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 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 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για παροχή 
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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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

παρουσιάζουν για το 2010 αύξηση κατά €23.328.570 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου 

υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €20.149.551.   

 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 Φυλακών [€6.615.000 σε σχέση με €4.132.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, έργα: 

- Αναπαλαίωση Πτέρυγας 9 (€2.600.000). 

- Γενική ανακαίνιση και διαμόρφωση πτερύγων (€2.900.000). 

• Ανέγερση κτιρίων Αστυνομίας [+€19.240.000 έναντι €16.635.000 (εγκεκριμένες) για το 2009]. 

• Βελτιώσεις κτιρίων Πυροσβεστικής [+€560.000 έναντι €1.100.000 (εγκεκριμένες) για το 

2009]. 

• Ανέγερση κτιρίων κυβερνητικών γραφείων [Κρατικό Αρχείο €0 έναντι €1.000.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία του 2010 οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως παρουσιάζουν αύξηση κατά 4,63% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 65,07%, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 

2010 περιλαμβάνεται πρόνοια ύψους €25,26 εκ. για την αγορά ελικοπτέρων για σκοπούς 

ενίσχυσης της υποδομής της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των Φυλακών.   

 Οι συνολικές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 

13,55%, ενώ από τις συνολικές δαπάνες, ποσοστό 70,75% αφορά δαπάνη μισθοδοσίας του 

προσωπικού.   

 Ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του ιδίου υπουργείου για το τρέχον οικονομικό 

έτος αναμένεται μέχρι τέλους του 2009 να ανέλθει στο 79% και οφείλεται, όπως έχει κατατεθεί, στη 

συντονισμένη συνεργασία μεταξύ της διοίκησης του ιδίου υπουργείου, της Αστυνομίας και των 

αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, γεγονός που κατέστησε δυνατή 

την υπερπήδηση προβλημάτων που είχαν προκύψει τα τελευταία χρόνια στην υλοποίηση των 

διάφορων έργων.   

 Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατέθεσε στην επιτροπή 

αναλυτικούς πίνακες αναφορικά με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) 

του ιδίου υπουργείου για όλα τα τμήματα (Διοίκηση, Τμήμα Φυλακών, Αστυνομία, Πυροσβεστική 

Υπηρεσία), όπως επίσης αναλυτικούς πίνακες αναφορικά με το βαθμό υλοποίησης του 

προϋπολογισμού αναπτύξεως του ιδίου υπουργείου, όπως και ξεχωριστούς πίνακες αναφορικά με 
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το βαθμό υλοποίησης του προϋπολογισμού αναπτύξεως του Τμήματος Φυλακών, της Αστυνομίας 

και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Περαιτέρω, σε ξεχωριστό πίνακα παρουσιάζεται ο 

αναπτυξιακός προϋπολογισμός του ιδίου υπουργείου για το 2009, οι αναμενόμενες δαπάνες μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2009 και ο αναμενόμενος βαθμός υλοποίησης μέχρι την ίδια ημερομηνία για 

κάθε έργο ξεχωριστά.   

 Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αναμενόμενος βαθμός υλοποίησης των δαπανών του 

ιδίου υπουργείου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχει ως ακολούθως: 

• Διοίκηση: 33% 

• Τμήμα Φυλακών: 52% 

• Αστυνομία: 88% 

• Πυροσβεστική: 64% 

Σημειώνεται τέλος ότι ειδικότερα όσον αφορά το κτιριολογικό πρόγραμμα των Φυλακών, θέμα το 

οποίο απασχόλησε πολλές φορές την επιτροπή λόγω της καθυστέρησης που είχε παρατηρηθεί σε 

σχέση με την υλοποίησή του, η οποία παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια, 

έχουν κατατεθεί σε σχέση με την προώθηση της υλοποίησής του τα ακόλουθα στοιχεία: 

Συγκρότημα πτερύγων 1, 2 (Α, Β) της  

Κλειστής Φυλακής (Δύο φάσεις) 

87% 1η Φάση: Ολοκλήρωση εργασιών: Ιούλιος 209 

2η Φάση: Έναρξη εργασιών: Ιούλιος 2009 

(Εκτέλεση: 40 μήνες) 

Επέκταση του ισογείου και του πρώτου 

ορόφου του κτιρίου της Ανοικτής 

Φυλακής. 

18% Έχει προκηρυχθεί προσφορά στις 5.6.2009  

Έναρξη εργασιών εκτέλεσης: Νοέμβριος 2009 

(Εκτέλεση: 14 μήνες) 

Αναπαλαίωση Πτέρυγας 9 47% Προκήρυξη προσφορών: Απρίλιος 2009 

Έναρξη εργασιών: Νοέμβριος 2009 

(Εκτέλεση: 6 μήνες) 

Ανέγερση Πολυδύναμου Ιατρικού 

Κέντρου 

- Θα προωθηθεί εκ νέου η διαδικασία προκήρυξης 

προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλων για την ετοιμασία του κτιριολογικού 

προγράμματος, της μελέτης, της επίβλεψης της 

κατασκευής και της οικονομικής διαχείρισης για 

την ανέγερσή του (54 μήνες εκτέλεσης από την 

ημερομηνία ανάθεσης του έργου) 

 Ο συνολικά αναμενόμενος βαθμός υλοποίησης για το Τμήμα Φυλακών μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 

2009 αναμένεται στο 54%.   
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4. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κεφ. 14) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το 2010 
προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €65.165.970 έναντι €67.639.368 για το 2009 
(εγκεκριμένες) και €41.811.923 για το 2008 (πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €26.871.952 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€23.905.618 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €19.695.206 (πραγματικές) για το 2008.  Για το 
2010 οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση κατά €2.966.334. 
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €38.294.018 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €43.733.750 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €22.116.717 (πραγματικές) για το 2008.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 2010-2012 είναι η δημιουργία επιστημονικού τεχνολογικού 

πάρκου, η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου 

Τουριστικής Ανάπτυξης 2003-2010, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε ό,τι 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. 

Παρατηρήσεις: 
Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού παρουσιάζουν για το 2010 μείωση κατά €5.439.732 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου 

υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €2.966.334. 

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 [+€2.535.658 έναντι €2.406.910 

(εγκεκριμένες) για το 2009] για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ανέγερσης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων για το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου. 

• Ανάπτυξη μαρίνων - Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών [€308.000) έναντι 

€367.010 (εγκεκριμένες) για το 2009] 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 της 

προώθησης και υλοποίησης των εργασιών για την κατασκευή μαρίνων στη Λεμεσό, Πάφο, 

Αγία Νάπα, Παραλίμνι.   

• Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών [+€750.020 έναντι €6.340.000 

(εγκεκριμένες) για το 2009] για σκοπούς που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ενεργειακό Κέντρο 

στο Βασιλικό (μελέτες για τερματικό σταθμό αποθήκευσης πετρελαιοειδών). 
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• Προώθηση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου [+€2.000.000 έναντι € 1.700.000 

(εγκεκριμένες) για το 2009]. 

• Σχέδιο Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής [+€3.000.000 έναντι €1.914.000 (εγκεκριμένα) για το 

2009]. 

• Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (δράσεις διαρθρωτικών ταμείων) 

[€4.000.000 έναντι €3.000.000 (εγκεκριμένες) για το 2009]. 

• Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας [€1.500.000 έναντι €1.000.000 

(εγκεκριμένες) για το 2009]. 

• Σχέδιο Ενθάρρυνσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας €1.500.000 έναντι €1.500.000 

(εγκεκριμένες) για το 2009]. 

• Σχέδιο Αναβάθμισης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Προώθησης Παρεμφερών Τουριστικών 

Έργων [€50.000 έναντι €68.000 (εγκεκριμένες) για το 2009]. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009 έχει κατά τμήμα 

έχει ως ακολούθως:   

Υπηρεσίες 

Βαθμός 
Υλοπ. 2009 

% 

Εμπόριο και Υπηρεσίες 49.24 

Βιομηχανία 30.75 

Ενέργεια 6.63 

Υψηλή Τεχνολογία 30.03 

Τουρισμός 22.73 

Αναπτυξιακές Δαπάνες που αφορούν ολόκληρο το 

Υπουργείο 38.20 

Σύνολο Αναπτυξιακών Δαπανών Υπουργείου 27.05 
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0.00 

Σύνολο Αναπτυξιακών Δαπανών 27.04 
 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδίου υπουργείου είναι η 

αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση ενεργειακών πόρων, η διαφοροποίηση και 

ορθολογικοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου, η ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), η προώθηση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και η παρακολούθηση 

της λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. 

 Στα πλαίσια της ενίσχυσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, της ανάπτυξης μιας 

ανταγωνιστικής αγοράς στον κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς και της όσο το δυνατό μεγαλύτερης 

απεξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών, η κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία 

του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό.  Το Ενεργειακό Κέντρο θα φιλοξενεί τις χερσαίες 

εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και αποϋγροποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG) και τον τερματικό σταθμό εισαγωγής και αποθήκευσης λειτουργικών και στρατηγικών 

αποθεμάτων πετρελαιοειδών.   
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 Στο παρόν στάδιο και με βάση την Υπουργική Απόφαση της 18ης  Ιουνίου 2008  έγινε ο διαχωρισμός 

του Ενεργειακού Κέντρου σε  δύο έργα: 

• Τερματικό Φυσικού Αερίου 

• Τερματικό Πετρελαιοειδών. 

 Το τερματικό φυσικού αερίου έχει ανατεθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) με βάση την 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2009 και είναι σε εξέλιξη η επιλογή 

στρατηγικού επενδυτή που θα συμμετάσχει με την ΑΗΚ στην κατασκευή και διαχείριση του 

τερματικού. 

 Όσον αφορά το έργο του τερματικού πετρελαιοειδών αναμένεται η λήψη νέας πολιτικής απόφασης.  

 Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται από τα κατατεθέντα στοιχεία ότι η Κύπρος σε  συμμόρφωση με το 

κοινοτικό κεκτημένο έχει ετοιμάσει εθνικό σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας.  Στόχος του 

σχεδίου είναι η επίτευξη 1% εξοικονόμησης ετήσια από το 2008 μέχρι το 2016 με  την βοήθεια 

προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.  

 Η ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πλήρως συνυφασμένη με αυτή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τόσο την προστασία του περιβάλλοντος από την χρήση 

ενέργειας όσο και τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από τις εισαγωγές ενέργειας.  

 Με γνώμονα την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε μία σειρά από 

οδηγίες σχετικά με την προώθηση ενέργειας από ΑΠΕ .  Βάσει των κοινοτικών οδηγιών έχουν τεθεί 

για την Κύπρο οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Ενδεικτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις ΑΠΕ με βάση την οδηγία 2001/77/ΕΚ:   

• Αύξηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ από μηδενική βάση που ήταν το 2002 στο 

6% της συνολικής ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρισμού μέχρι το 2010. 

• Διπλασιασμός της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της Κύπρου 

από 1.9% που ήταν το 1997 στο 3.8% μέχρι το 2010.   

 Υποχρεωτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τις ΑΠΕ με βάση την οδηγία 2009/28/ΕΚ:   

• Αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της Κύπρου στο 

13% μέχρι το 2020. 

• Αύξηση του μεριδίου της ενέργειας από ΑΠΕ σε όλες τις μορφές μεταφορών στο 10% της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές μέχρι το 2020. 

 Στον τομέα του τουρισμού που αφορά το ίδιο υπουργείο και πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία που 

κατατέθηκαν, η πολιτική καθορίζεται στη βάση δύο πολιτικών στόχων. 

 Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό και να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη και έχοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση, στη 

λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για διατήρηση της τουριστικής κίνησης προς τη Κύπρο.   

 Σε σχέση με τον πρώτο στρατηγικό στόχο, στις άμεσες προτεραιότητές είναι η προώθηση όλων 

των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, μαρίνων, γηπέδων γκολφ και συνεδριακών κέντρων.  Η 

προσφορά για μαρίνα Λεμεσού κατακυρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008 και η έναρξη των εργασιών 

αρχίζει σύντομα.  Έχει επίσης αρχίσει η εξέταση αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην πολεοδομία για 

σκοπούς ανάπτυξης γηπέδων γκολφ στα πλαίσια επαναπροσδιορισμού της κυβερνητικής 

πολιτικής στο θέμα αυτό. 
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 Όσον αφορά το στόχο της διατήρησης της τουριστικής κίνησης προς τη Κύπρο, κατά το 2010 ο 

τομέας αναπόφευκτα επηρεάστηκε αρνητικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Με την 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για προβολή και διαφήμιση της Κύπρου και με συνεργασίες με 

ξένους τουριστικούς οργανωτές ταξιδιών αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η αρνητική εικόνα του 2009. 
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5. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2010 
προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €884.188.037 έναντι €791.341.378 για το 2009 
(εγκεκριμένες) και €730.862.089  για το 2008 (πραγματικές). 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €120.010 αφορά δαπάνες 
που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €866.875.128 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€772.050.626 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €704.807.632 (πραγματικές) για το 2008.  
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €17.192.899 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €19.172.752 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €25.804.708  (πραγματικές) για το 2008.  

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την τριετία 2010-

2012 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 διοίκηση 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 Τμήματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και η μείωση της αδήλωτης 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 κ.ά. 

Παρατηρήσεις: 
Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων παρουσιάζουν για το 2010 μείωση κατά €17.192.899 ενώ οι τακτικές δαπάνες του 

ιδίου υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €94.824.502. 

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

τους στόχους του ιδίου υπουργείου αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
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• Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών [€205.200 έναντι €150.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] σε σχέση με θέματα που αφορούν το 

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, τις υπηρεσίες μακροχρόνιας 

φροντίδας προς ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες στους τομείς της ιδρυματικής και 

της κατ’ οίκον φροντίδας, αξιολόγησης των δημόσιων βοηθημάτων (συγκριτική μελέτη των 

παροχών με άλλες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση), για τον καθορισμό και την ετοιμασία 

εθνικής στρατηγικής για την ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.ά.   

• Παροχές κοινωνικής πρόνοιας (ειδικές χορηγίες σε συνταξιούχους, κοινωνική σύνταξη, 

συμπλήρωμα κατώτατης σύνταξης κοινωνικών ασφαλίσεων) [€198.500.000 έναντι 

€197.300.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  

• Σχέδιο Παροχής Κοινωνικής Αρωγής για Βελτίωση των Συνθηκών Στέγασης [€597.000 έναντι 

του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χρηματικά επιδόματα σε κατοίκους κατεχομένων περιοχών [(€2.493.312 έναντι €2.055.058 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  

• Χορηγίες σε εθελοντικούς οργανισμούς [€8.715.000 έναντι €8.480.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009].    

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι συνολικές δαπάνες του εν λόγω υπουργείου για το 2010 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 11,73%.  Οι τακτικές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση της 

τάξης του 12,28%, ενώ παρατηρείται συγκράτηση κατά 10,33% στις αναπτυξιακές δαπάνες του 

ιδίου υπουργείου.   

 Ο βαθμός υλοποίησης των δαπανών του ιδίου υπουργείου σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία 

αναμένεται στο 79,04%. 

 Σημειώνεται ότι για το ίδιο υπουργείο σημαντικό εργαλείο αποτελούν τα συγχρηματοδοτούμενα με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα που αφορούν την απορρόφηση πόρων από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο.   

 Ειδικά όσον αφορά τη μονάδα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προωθούνται τα ακόλουθα 

προγράμματα: 

• Προώθηση της δια βίου μάθησης και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (εξαιρουμένου του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Συστήματος 

Μαθητείας») (€37.500.000) 

• Προώθηση της δια βίου μάθησης και αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (αφορά μόνο το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Συστήματος 

Μαθητείας») (€21.315.324) 

• Ανάπτυξη προγραμμάτων μάθησης εξ' αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης  

(€7.000.000) 

• Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις ανάγκες 

της αγοράς και του παραγωγικού/ οικονομικού περιβάλλοντος (€7.000.000) 

• Εισαγωγή καλών πρακτικών στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις 

(€1.000.000) 

• Διασύνδεση πανεπιστημίων με τον επιχειρηματικό κόσμο (€3.500.000) 
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• Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (€11.000.000) 

• Αύξηση του εργατικού δυναμικού και της απασχόλησης των γυναικών και των νέων  

(€16.000.000) 

• Διεύρυνση και αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών της αγοράς εργασίας (€8.000.000) 

• Αύξηση των οικονομικά ενεργών και απασχολούμενων ατόμων ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων (€10.500.000) 

• Προώθηση καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων και τη μείωση του χάσματος των 

αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών (€1.736.313) 

• Προγράμματα ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων και 

ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας (€5.000.000) 

 Όπως έχει κατατεθεί, σε σχέση με τις αρμοδιότητες του ιδίου υπουργείου, το 2009 ήταν ένας 

ιδιαίτερα δύσκολος χρόνος αφού οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην κυπριακή 

οικονομία επέδρασαν αρνητικά στον ρυθμό ανάπτυξης κάτι που με τη σειρά του επιδρά αρνητικά 

στην απασχόληση.  Το Υπουργείο μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον προέβηκε σε αναπροσαρμογή των 

στόχων προτεραιοτήτων του με κεντρικοί άξονες τη στήριξη της απασχόλησης, την ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων της κρίσης και τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με την 

ταυτόχρονη συνέχιση της πολιτικής για διεύρυνση και εμβάθυνση του κοινωνικού κράτους. 
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6. Υπουργείο Εσωτερικών (Κεφ. 16)  
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2010 προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €768.982.086 έναντι €740.581.679 για το 2009 (εγκεκριμένες) και 
€600.400.712 για το 2008 (πραγματικές). 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €128.000 αφορά δαπάνες 
που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €470.866.137 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€470.329.650 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €388.576.836 (πραγματικές) για το 2008.    
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €297.987.949 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €270.124.029 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €211.732.233  (πραγματικές) για το 2008.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 του Υπουργείου Εσωτερικών για την τριετία 2010-2012 είναι, μεταξύ άλλων, 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 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 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 βελτίωση 

χώρων, η διαμόρφωση καταφυγίων και σχεδίου Πολιτικής Άμυνας για την αποτελεσματική 
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επέμβαση των διάφορων τμημάτων πολιτικής άμυνας, 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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζουν για το 

2010 αύξηση κατά €27.863.920 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 

παρουσιάζουν αύξηση κατά €536.487. 

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

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

• Χορηγία σε εκτοπισθείσες αρχές τοπικής διοίκησης [€4.500.000 έναντι ιδίου ύψους δαπάνης 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στις αρχές τοπικής διοίκησης των ελεύθερων περιοχών [+€93.669.862 έναντι ιδίου 

ύψους δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Οικονομική βοήθεια προς τις αρχές τοπικής διοίκησης έναντι απώλειας κτηματικού και 

επαγγελματικού φόρου [+€33.125.300 έναντι ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) [+€28.191.924 έναντι δαπάνης του ιδίου 

ύψους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (κάλυψη ελλείμματος) [€1.682.511 

έναντι δαπάνης του ιδίου ύψους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών [+€10.500.000 έναντι δαπάνης του 

ιδίου ύψους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Επιχορήγηση στεγαστικών σχεδίων [+€11.130.212 έναντι ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009].  Το σχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των χαμηλά αμειβομένων τάξεων για πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με 

ειδικές ανάγκες με την προσφορά έτοιμων οικιστικών μονάδων μέσω του Κυπριακού 

Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ). 

• Στεγαστικά δάνεια  [+€18.865.691 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009].  Το σχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, την κάλυψη των στεγαστικών 

αναγκών των χαμηλά αμειβομένων τάξεων για πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με 

ειδικές ανάγκες με την προσφορά έτοιμων οικιστικών μονάδων.  Περιλαμβάνει επίσης την 

παραχώρηση οικιστικών μονάδων που ανεγείρονται από τον ΚΟΑΓ σε δικαιούχα άτομα. 

• Παροχές στέγασης [+€36.485.310 έναντι του ίδιου ύψους δαπάνης στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς επιχορήγησης αυτοστεγάσεως σε κυβερνητικά 

οικόπεδα, σε ιδιόκτητα οικόπεδα και για αγορά διαμερισμάτων και οικιών. 

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Λάρνακας-Αμμοχώστου [€8.650.000 έναντι €20.000.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  Μέρος της δαπάνης ανακτάται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα. 
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• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Πάφου [€1.000.000 έναντι €4.000.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  Μέρος της δαπάνης ανακτάται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα. 

• Χώρος Υγειονομικής Ταφής Λευκωσίας [€500.000 έναντι €7.000.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  Μέρος της δαπάνης ανακτάται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και πιστώνεται στα έσοδα. 

• Διαφώτιση [€1.430.000 έναντι €1.513.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 

2009].    

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για το 2010 οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 0,1% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση 

κατά 10%.  Οι συνολικές δαπάνες του ίδιου υπουργείου παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4%. 

 Αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζουν για το 2010 

αύξηση/μείωση ως ακολούθως: 

Τακτικές/Αναπτυξιακές Δαπάνες 2010 
Στεγαστική πολιτική σε πρόσφυγες και παθόντες 0,4% 

Στεγαστική πολιτική σε μη πρόσφυγες 0% 

Οικονομική βοήθεια σε κοινότητες 13% 

Οικονομική βοήθεια σε δήμους 0,1% 

Μισθοί και ωρομίσθια 6% 

Διάφορες άλλες δαπάνες 2% 

 Όσον αφορά το βαθμό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του ιδίου υπουργείου όπως έχει 

κατατεθεί αναμένεται για το 2009 στο 81% σε σύγκριση με 83% το 2008, 84% το 2007 και 83% το 

2006.   
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7. Υπουργείο Εξωτερικών (Κεφ. 17)  
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €83.749.993 έναντι €80.256.178 για το 2009 (εγκεκριμένες) και €66.126.379 για το 2008 
(πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €78.458.753 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€74.975.006 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €63.695.009 (πραγματικές) για το 2008.   
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €5.291.240 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€5.281.172 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €2.431.370 (πραγματικές) για το 2008.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 του Υπουργείου Εξωτερικών για την τριετία 2010- 2012 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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζουν για το 

2010 πολύ μικρή αύξηση κατά €10.068 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 

παρουσιάζουν αύξηση κατά €3.483.747. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών η αύξηση που παρουσιάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό 

του ιδίου υπουργείου για το 2010 αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την αναπτυξιακή πορεία του ιδίου 

υπουργείου αφού οι στόχοι του υλοποιούνται μέσω του αριθμού και της επάρκειας του 

διπλωματικού του προσωπικού.  

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

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

• Δαπάνες προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης [+€100.000 έναντι μηδενικής δαπάνης στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Ανέγερση κτιρίων στο εξωτερικό [€3.150.000 έναντι €3.450.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009] 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 
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Βρυξέλλες κ.ά. 

• Ίδρυση νέων γραφείων στο εξωτερικό [+€650.000 έναντι €700.000 ] (εγκεκριμένες) στον  

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για κάλυψη λειτουργικών δαπανών για την ίδρυση και 

λειτουργία τριών νέων διπλωματικών αποστολών στο εξωτερικό. 

• Διαφώτιση28 [+€3.135.752  έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 2009]. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2010 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 4,50% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παραμένουν στα ίδια 

επίπεδα με τις αντίστοιχες δαπάνες του 2009.  Οι συνολικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,4%.   

 Ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών μέχρι το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους 

ανέρχεται στο 60% ενώ ο βαθμός υλοποίησης των τριών τελευταίων ετών σε σχέση με τις 

πραγματικές δαπάνης ήταν για το 2007 76% και για το 2008 81%. 

 Αναφορικά με την πολιτική και τους στόχους του ιδίου υπουργείου, σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

στοιχεία σημαντικός στόχος παραμένει η ουσιαστική συμβολή της Δημοκρατίας στα θεσμικά 

όργανα και στις διεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο με την ανάληψη σχετικών 

πρωτοβουλιών όσο και με την κατάθεση εποικοδομητικών εισηγήσεων.   

 Συνεχίζεται επίσης η ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων χωρών της 

Μέσης Ανατολής, κρατών μελών του Κινήματος των Αδεσμεύτων καθώς και της Ρωσίας με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με 

τις χώρες αυτές. 

 Ο αρμόδιος υπουργός αναλύοντας ενώπιον της επιτροπής τον προϋπολογισμό του υπουργείου 

του δήλωσε ότι παρά το μικρό μέγεθος του υπό συζήτηση προϋπολογισμού σημασία πρέπει να 

αποδίδεται στη δυνατότητα απορρόφησης των σχετικών κονδυλίων η οποία όπως ανέφερε, 

βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα αναμένεται δε μέχρι τέλος του έτους στο 80%.  Ο ίδιος κυβερνητικός 

αρμόδιος επισήμανε επίσης ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι απλοποίησης των διαδικασιών 

που απαιτούνται για προώθηση της προετοιμασίας που γίνεται για την ανάληψη της προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 (προσφορές, πρόσληψη αναγκαίου 

προσωπικού).   

 Όσον αφορά τη σημερινή στελέχωση του διπλωματικού σώματος, σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

στοιχεία αυτή έχει ως ακολούθως:   

 Οι υφιστάμενες θέσεις ανέρχονται σε 214 εκ των οποίων έχουν πληρωθεί 164 θέσεις ενώ 50 θέσεις 

παραμένουν κενές.   Μεταξύ των 50 κενών θέσεων περιλαμβάνονται 34 θέσεις “Ακολούθου”, για τις 

οποίες έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής τους.  Από τους 164 διπλωμάτες που απαρτίζουν 

σήμερα τη Διπλωματική Υπηρεσία, οι 99 υπηρετούν στις διπλωματικές αποστολές και οι υπόλοιποι 

στο κέντρο (περιλαμβανομένου του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας).  Στις 

διπλωματικές αποστολές υπηρετούν επίσης 60 λειτουργοί με απόσπαση/μετάθεση από άλλα 

                                            

28  Τα θέματα που αφορούν το άρθρο “Διαφώτιση” αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 
έκθεσης. 
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υπουργεία.  Πέραν του διπλωματικού προσωπικού, στις οργανικές θέσεις του Υπουργείου 

Εξωτερικών υπάγονται και οι Λειτουργοί Αρχείων και Επικοινωνιών. 

 Στις διπλωματικές αποστολές υπηρετούν επίσης 15 Λειτουργοί Τύπου, εκ των οποίων ορισμένοι 

είναι αποσπασμένοι από το ΓΤΠ ενώ άλλοι υπηρετούν με όρους επιτόπιου προσωπικού.  

Επιπρόσθετα, στις διπλωματικές αποστολές υπηρετούν επίσης οδηγοί, γραφείς και 

αρχειοφύλακες/λογιστές με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού, ο αριθμός των οποίων 

ανέρχεται συνολικά στα 350 περίπου άτομα. 

 Σημειώνεται τέλος ότι όπως έχει κατατεθεί η Συνθήκη της Λισσαβόνας προβλέπει τη δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.  Τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών θα 

συνδράμουν με διπλωματικό προσωπικό στη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής.  Στόχος είναι η  

κάλυψη όλων των θέσεων που αντιστοιχούν στην Κύπρο και ως εκ τούτου, θα υπάρξει ανάγκη για 

πρόβλεψη αριθμού νέων θέσεων λειτουργών για τις ανάγκες αυτής της νέας Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας.  Καταβάλλεται προσπάθεια για κάλυψη της μισθοδοσίας των λειτουργών αυτών από 

τον κοινοτικό προϋπολογισμό παρά το ότι οι θέσεις θα παρουσιάζονται και στον κρατικό 

προϋπολογισμό 
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 8. Υπουργείο Οικονομικών (Κεφ. 18) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2010 προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €3.289.421.409 έναντι €3.418.893.993 για το 2009 (εγκεκριμένες) και 
€3.075.411.519 για το 2008 (πραγματικές). 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €1.896.565.878 αφορά 
δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €1.953.954.878 αφορά 
δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €1.314.438.691 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€1.228.590.888 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €1.006.530.811 (πραγματικές) για το 2008.   
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €78.416.840 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €219.217.227 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €33.956.461 (πραγματικές) για το 2008.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
Όραμα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διατήρηση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας 

και υγιούς ανάπτυξης της οικονομίας. 

Βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Οικονομικών για την τριετία 2010-2012 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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζουν για το 

2010 μείωση κατά €78.416.840 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 

παρουσιάζουν αύξηση κατά €85.847.803.   

Οι κυριότερες δαπάνες του εν λόγω υπουργείου είναι τακτικής φύσεως επαναλαμβανόμενες 

δαπάνες. 

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

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

• Ειδική χορηγία για την ανέγερση/αγορά κατοικίας [€100.000.000 έναντι ιδίου ύψους δαπάνης 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για την παροχή ειδικής χορηγίας έναντι του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλεται κατά την αγορά ή ανέγερση ιδιόκτητης 

κατοικίας. 

• Ειδική χορηγία σε τυφλούς [€12.530.000 έναντι €10.600.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009]. 

• Εκπαιδευτικές χορηγίες [€95.000.000 έναντι  €84.000.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009] για παροχή ειδικής χορηγίας σε φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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• Παροχή επιδόματος τέκνου [€180.000.000 έναντι €176.000.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009]. 

• Επίδομα μάνας [€20.000.000 έναντι €14.500.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009]. 

• Οικονομική βοήθεια σε αναπήρους για απόκτηση αυτοκινήτου [€3.300 έναντι €3.200 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Οικονομική βοήθεια σε πολύτεκνες οικογένειες για απόκτηση αυτοκινήτου [€3.000.000 έναντι 

€4.400 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Σχέδιο Ρύθμισης Αγροτικών Χρεών [€10.000.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης της δαπάνης σταδιακής 

εφαρμογής του σχεδίου που αφορά τη ρύθμιση αγροτικών χρεών συνολικού ύψους 

€36.100.000 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι κυριότεροι στόχοι του Υπουργείου Οικονομικών για το 

2010 είναι οι ακόλουθοι: 

• Παρακολούθηση και συνέχιση υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για 

αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

• Συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας με στόχο τη διασφάλιση υγιών 

δημοσίων οικονομικών. 

• Συνέχιση εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2008-2010. 

• Αναδιάρθρωση των δημοσίων δαπανών προς όφελος των αναπτυξιακών και κοινωνικών 

δαπανών. 

• Συνέχιση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου 

(Better Regulation) και πάταξη της γραφειοκρατίας. 

• Βελτίωση της διαχείρισης του δημοσίου χρέους. 

• Σταδιακή ελευθεροποίηση και εκσυγχρονισμός του επενδυτικού πλαισίου του Ταμείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Γραφείο Προγραμματισμού (Κεφ. 19.01 – Ανεξάρτητο Γραφείο) 
Οι βασικές επιδιώξεις του Γραφείου Προγραμματισμού για την τριετία 2010-2012, 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 2010-2012. 

• 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 
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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 

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

• Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας [€10.000.000 έναντι €25.400.000 (εγκεκριμένες) 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο [€300.000 έναντι €427.150 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα [€3.000.000 έναντι €8.300.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  

• Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης [€600.000 

έναντι €540.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Έργα συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους: 
- Συμμετοχή σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης [€400.000 

έναντι €694.600 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

- Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια [€55.000.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης 

στον κρατικό  προϋπολογισμό του 2009].   

 Σημειώνεται ότι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 έχουν κατανεμηθεί συνολικά 

€794,7 εκ. για την ανάπτυξη της Κύπρου, από τα οποία €612,5 εκ. για την Πολιτική 

Συνοχή (Διαρθρωτικά Ταμεία και Ταμείο Συνοχής), €612,5 εκ. για την Αγροτική Ανάπτυξη 

και €19,7 εκ. 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. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι κυριότεροι στόχοι του Γραφείου Προγραμματισμού για το 

2010 είναι οι ακόλουθοι: 

• Προγραμματισμός για καταρτισμό Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα καθορίσει τις 

απαιτούμενες δραστηριότητες για διάδοση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

• Χάραξη μέσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής 

ανάπτυξης.  

• Δημιουργία δομών/μηχανισμών για θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

• Ετοιμασία σχεδίου χρηματοδότησης μη κυβερνητικών οργανώσεων για εκτέλεση έργων 

παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. 

• Συντονισμός και στενή παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που εντάσσονται στα 

διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής με στόχο τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των 

διαθέσιμων κοινοτικών πόρων. 

• Αποτελεσματική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διασφάλιση της 
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ορθότητας και κανονικότητας των δαπανών με στόχο την πιστοποίηση στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και ανάκτηση της κοινοτικής συμμετοχής χωρίς οποιαδήποτε δημοσιονομική 

διόρθωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επιτεύχθηκε και για την περίοδο 2004-2006. 

• Ετοιμασία νέας μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτες χώρες 

για τα έτη 2011-2016. 

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης για τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την 

Ελβετική Συνομοσπονδία για την περίοδο 2007-2012. 

• Μέσα στο 2010 αναμένεται να γίνουν διαπραγματεύσεις και συναντήσεις για τη σύναψη 

αριθμού συμφωνιών επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και άλλων 

χωρών περιλαμβανομένων της Βοσνίας, Αλγερίας, Ουκρανίας κ.ά. 

• Προγραμματίζεται επίσης να γίνει η υπογραφή των διμερών Συμφωνιών Προώθησης και 

Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ Κύπρου-Ιορδανίας, Κύπρου-Αλβανίας, Κύπρου-

Σαουδικής Αραβίας και Κύπρου-Κένυας. 

• Μέσα στο 2010 αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθούν οι σύνοδοι τριών διακυβερνητικών 

επιτροπών που συστάθηκαν με βάση τις οικονομικές συμφωνίες μεταξύ Κύπρου-Κίνας, 

Κύπρου-Αρμενίας και Κύπρου-Ινδίας. 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Κεφ. 19.02 – Ανεξάρτητο Γραφείο)  
Οι βασικές επιδιώξεις του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για την τριετία 2010-2012 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. 

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

στόχους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για ετοιμασία μελετών [€520.000 έναντι €370.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης 

δικαιωμάτων/αμοιβών για ετοιμασία μελετών για την αξιολόγηση του υφιστάμενου λογιστικού 

συστήματος FIMAS και για την ετοιμασία προδιαγραφών για την ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων του δημοσίου και για την 

αναβάθμιση και ανάπτυξη λογιστικού συστήματος ηλεκτρονικών αγορών.   

• Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού [€2.750.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς παροχής και κάλυψης συνεισφορών σε 

διάφορους συνδέσμους και οργανώσεις, π.χ. Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, Σχολή 

Μελκονιάν, Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων κ.ά. 
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 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι κυριότεροι στόχοι του Γενικού Λογιστηρίου για το 2010 

είναι οι ακόλουθοι: 

• Προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (ERP System) στο δημόσιο. 

• Αναθεώρηση νομοθεσίας/κανονισμών/εγκυκλίων σε σχέση με τη διαχείριση των εσόδων και 

δαπανών και του λογιστικού της Δημορκατίας. 

• Εφαρμογή διαδικασιών που παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής χορηγημάτων των 

κληρωτών της Εθνικής Φρουράς με τραπεζικό έμβασμα. 

• Εισαγωγή των συμφωνιών πλαίσιο και επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος e-

procurement για τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταλόγων και την υποβολή ηλεκτρονικών 

παραγγελιών με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η διαφάνεια, να μειωθεί η γραφειοκρατία και 

εξοικονομηθεί κόστος. 

• Απορρόφηση κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και Ταμείο Αλιείας 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
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9. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κεφ. 20) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2010 προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €1.108.319.216 έναντι €1.071.223.379 για το 2009 (εγκεκριμένες) 
και €961.019.339 για το 2008 (πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €812.254.797 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€777.980.161 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €735.015.210 (πραγματικές) για το 2008.   
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €296.064.419 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €293.243.218 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €226.004.129 (πραγματικές) για το 2008.   

 Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
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 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την τριετία 2010-2012 είναι 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, οι βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι ο 

καταρτισμός πενταετούς σχεδίου 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 και η λήψη σειράς μέτρων για πολιτιστική 

αναβάθμιση και ανάπτυξη. 

Παρατηρήσεις: 
Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

παρουσιάζουν για το 2010 αύξηση κατά €2.821.201 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου 

για το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά €34.274.636.   

Σημειώνεται ότι από το έτος 2008 τερματίστηκε η πρακτική της σύναψης δανείων από το 

υπουργείο εκ μέρους των σχολικών εφορειών και όλες οι αναπτυξιακές δαπάνες εμφαίνονται πλέον 
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στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

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

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

• Υλοποίηση μέτρων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης [€5.000.000 έναντι 

€14.000.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς 

αναδιοργάνωσης του ολοήμερου δημοτικού σχολείου και επέκτασής του στην προδημοτική 

και στο γυμνασιακό κύκλο, δημιουργίας “Ειδικών Λυκείων” (μουσικό, αθλητικό), 

υποχρεωτικής και προαιρετικής επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών, αναδόμησης του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με διοικητικές δομές που να διασφαλίζουν τη λήψη και 

εφαρμογή αποφάσεων για το συνολικό φάσμα της παιδείας, ετοιμασίας αναλυτικών 

ωρολογίων προγραμμάτων για τη δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, αναδόμησης των 

υφιστάμενων προγραμμάτων πληροφορικής κ.ά. 

• Στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης [+€1.960.000 έναντι €1.900.000 (εγκεκριμένες) 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Κυβερνητική χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου [+€78.674.000 έναντι €73.800.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Κυβερνητική χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) [+€40.330.000 έναντι 

€41.300.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Κυβερνητική χορηγία στο Κυπριακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο [+€8.000.000 έναντι €6.800.000 

(εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].   

• Σχολικά κτίρια μέσης εκπαίδευσης (ανέγερση, επεκτάσεις βελτιώσεις) [€26.755.000 έναντι 

€31.500.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Σχολικά κτίρια δημοτικής εκπαίδευσης (ανέγερση, επεκτάσεις, βελτιώσεις) [€6.995.000 έναντι 

€3.020.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Σχολικά κτίρια μέσης τεχνικής εκπαίδευσης (ανέγερση, επεκτάσεις, βελτιώσεις) [€4.015.000 

έναντι €1.120.000 (εγκεκριμένες στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009). 

• Πολιτιστική υποδομή [+€13.300.000 έναντι €27.000.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς υλοποίησης, μεταξύ άλλων, του Μεγάρου Πολιτισμού 

(€11.300.000). 

• Επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων και ατόμων για πολιτιστικές δραστηριότητες [€5.300.000 

έναντι €5.200.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

 Οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 

του 3,5%.  Οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού παρουσιάζουν αύξηση 

κατά 4,4% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες για το ίδιο υπουργείο παρουσιάζουν αύξηση κατά 1%.   

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που έχει κατατεθεί ενώπιον της επιτροπής, η 

κατάσταση βαθμού υλοποίησης του προϋπολογισμού του ίδιου υπουργείου σε σύγκριση με τα τρία 

τελευταία έτη έχει ως ακολούθως: 
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Έτος Εγκριμένος 
Προϋπολογισμός 

€ 

Πραγματικές 
Δαπάνες 

€ 

Βαθμός 
Υλοποίησης 

% 

Τακτικές Δαπάνες 

2007 643.539.419 643.853.781 100,05 

2008 693.994.820 735.015.210 105,91 

2009 777.901.404 549.369.483 70,62 (μέχρι σήμερα) 

Αναπτυξιακές Δαπάνες 

2007 265.378.712 213.575.180 80 

2008 257.739.099 226.004.129 88 

2009 293.243.218 139.169.514 47 (μέχρι σήμερα) 

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του ιδίου υπουργείου 

δαπανάται για έργα σχολικής υποδομής (κτίρια, εξοπλισμός, πληροφορική) για σκοπούς πλήρους 

ανανέωσης της υλικοτεχνικής υποδομής της παιδείας.  Οι δαπάνες που αφορούν την ανέγερση, 

βελτίωση και επεκτάσεις των σχολικών κτιρίων παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 8,5%. 

 Στον ίδιο προϋπολογισμό (αναπτυξιακές δαπάνες), σημαντικά κονδύλια αποτελούν οι δαπάνες για 

τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κυβερνητική χορηγία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(€95,6 εκ.), το ΤΕΠΑΚ (€47,7 εκ.) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο (€8 εκ.).  Σύμφωνα πάντα με τα 

κατατεθέντα στοιχεία, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη με τις μεγαλύτερες δημόσιες 

δαπάνες για την παιδεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2006 με βάση την οποία η Κύπρος μετά τη Δανία και την Ισλανδία καταλαμβάνει 

την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες 

για την παιδεία.   

Σημειώνεται η συμπερίληψη ξεχωριστού κονδυλίου για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (€5 εκ. για 

το 2010) και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών για τη συμπερίληψη 

πρόσθετων €7 εκ. για σκοπούς της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ειδικότερα για τις ανάγκες 

υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

Σημειώνεται επίσης ότι οι σημαντικότερες δαπάνες που αφορούν στην υλοποίηση μέτρων που 

εμπίπτουν στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, όπως η μείωση του μέγιστου αριθμού 

μαθητών κατά τάξη, οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, το πρόγραμμα εισαγωγικής 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, η ενισχυτική διδασκαλία, τα προγράμματα για αλλόγλωσσους 

μαθητές και το Ολοήμερο Σχολείο, καταχωρούνται στον τακτικό προϋπολογισμό και όχι στον 

αναπτυξιακό και το άρθρο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, λόγω του ότι αναφέρονται κυρίως σε 

μισθούς. 
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10. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Κεφ. 21) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2010 προβλέπει 
συνολικές δαπάνες ύψους €403.668.585 έναντι €403.925.161 για το 2009 (εγκεκριμένες) και 
€302.786.642 για το 2008 (πραγματικές). 
Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €3.067.000 αφορά δαπάνες 
που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €280.442.615 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€288.090.651 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €230.160.842 (πραγματικές) για το 2008.  
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €120.158.970 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €112.401.600 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €69.663.156 (πραγματικές) για το 2008. 
Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
Όραμα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και 

αξιόπιστου συστήματος μεταφορών, η ανάπτυξη των επικοινωνιών περιλαμβανομένης της 

πληροφορικής των επικοινωνιών (ICT), 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 2010-2012 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 περιβάλλοντος και 

η προστασία και βελτίωση των ακτών της νήσου, η ολοκλήρωση της υλοποίησης του Στρατηγικού 

Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2005-2010 και η εκπόνηση και εφαρμογή νέου σχεδίου δράσης 

για την περίοδο 2011-2015 κ.ά. 

Παρατηρήσεις: 
Οι προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

παρουσιάζουν για το 2010 αύξηση κατά €7.757.370 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου 

για το 2010 παρουσιάζουν μείωση κατά €7.648.036.   

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 έναντι του ιδίου ύψους 

δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης της δαπάνης 

αγοράς υπηρεσιών συμβούλων για τη σχεδίαση και υλοποίηση του προγράμματος 

δημοσίων μεταφορών. 
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• Εκστρατεία πρόληψης οδικών ατυχημάτων [€300.000 έναντι €260.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης δραστηριοτήτων στα πλαίσια του 

Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2005-2010 με στόχο τη μείωση των οδικών 

ατυχημάτων. 

• Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας-Λεμεσού [+€8.750.000 έναντι €10.250.000 (εγκεκριμένες) 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης βελτιωτικών εργασιών στον 

εν λόγω αυτοκινητόδρομο και ειδικότερα για σκοπούς έναρξης 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).  (Οι 

εργασίες αναμένεται να συμπληρωθούν σε διάστημα 28 μηνών έναντι προϋπολογισθείσας 

δαπάνης ύψους €27.000.000.) 

• Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς [€300.000 έναντι €360.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για σκοπούς κάλυψης των δαπανών για την αμοιβή των 

συμβούλων καθώς και για την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου και 

πληρωμή διάφορων υπηρεσιών.  

• Δημόσιες επιβατικές μεταφορές (+€44.000.010) έναντι μηδενικής δαπάνης το 2009 για 

σκοπούς κάλυψης των υποχρεώσεων του κράτους που απορρέουν από τις συμβάσεις 

παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, με έξι ενιαίους φορείς δημόσιας υπηρεσίας, ένας σε 

κάθε επαρχία και ένας για τη μεταφορά των επιβατών μεταξύ των πόλεων για να παρέχουν 

με χαμηλό κόμιστρο τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές που θα καταγράφονται στις σχετικές 

συμβάσεις (για τους μαθητές δημόσιων σχολείων και για τους κατόχους κοινωνικής κάρτας 

δωρεάν και για τους άλλους επιβάτες προς €0,75 οπουδήποτε εντός της ίδιας επαρχίας και 

προς €3,00 για μεταφορές μεταξύ πόλεων).  

• Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων [€2.000.000 έναντι €8.600.000 (εγκεκριμένες) 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Κτιριακές εγκαταστάσεις - Κυπριακή Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012 [€5.000.000 

έναντι μηδενικής δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009].  Αναμένεται η υπογραφή 

του συμβολαίου τέλος του 2009 και συμπλήρωση του έργου τέλος του 2011.  Εκτίμηση 

€16,7 εκ. περιλαμβανομένης της συντήρησης για δέκα χρόνια.   

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για το 2010 οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 2,6% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 6,9%.   

 Ο βαθμός υλοποίησης των συνολικών δαπανών του ιδίου υπουργείου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 

2009 ανέρχεται σε 57,03%.   

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία σημαντικός στόχος του ιδίου υπουργείου είναι η ευθύνη συντονισμού, 

διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 

2005-2010.   

 Μέχρι το τέλος του 2008 επιτεύχθηκε μείωση κατά 20,4% στους νεκρούς και 45,1% στους 
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τραυματίες, σε σχέση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της πενταετίας 1999-2003 πριν την 

έναρξη εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου.  Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις που 

αφορούν όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες και που στοχεύουν όλους τους βασικούς 

παράγοντες πρόκλησης οδικών δυστυχημάτων, που είναι το επίπεδο της οδικής συμπεριφοράς 

των οδηγών, επιβατών και πεζών, καθώς και το επίπεδο και η ποιότητα των δρόμων και των 

οχημάτων.  Περιλαμβάνει επίσης δράσεις για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της άμεσης 

περίθαλψης των τραυματιών. 

 Το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας στις 13 Μαρτίου 2009 ενέκρινε τις δράσεις που θα εφαρμοστούν 

κατά το 2010 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί δαπάνες 

ύψους €8.004.000.  Οι πιστώσεις έχουν κατανεμηθεί στις προτάσεις των εμπλεκομένων κρατικών 

υπηρεσιών για τον προϋπολογισμό του 2010 και συγκεκριμένα στις προτάσεις της Αστυνομίας, του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος Οδικών 

Μεταφορών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, των Επαρχιακών Διοικήσεων 

καθώς και στις προτάσεις για τη διοίκηση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. 

 Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Διοίκηση) περιλήφθηκε ποσό 

€300.000, μέρος του οποίου θα διατεθεί για τη διοργάνωση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης με στόχο τη μείωση των οδικών δυστυχημάτων.  Οι υπόλοιπες πιστώσεις θα 

διατεθούν για την επιχορήγηση ανάλογων δραστηριοτήτων που θα διοργανωθούν από 

κοινωνικούς φορείς, ιδιωτικούς οργανισμούς και άλλες κρατικές υπηρεσίες.  Στον προϋπολογισμό 

περιλήφθηκε επίσης ποσό ύψους €100.000 για την εκπόνηση νέου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 

Ασφάλειας για την περίοδο 2011-2015. 
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11. Υπουργείο Υγείας (Κεφ. 22) 
Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2010 προβλέπει συνολικές δαπάνες 
ύψους €644.636.335 έναντι €615.733.318 για το 2009 (εγκεκριμένες) και €518.323.014 για το 
2008 (πραγματικές). 
Οι τακτικές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €606.385.148 (προϋπολογισθείσες) έναντι 
€577.802.403 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €502.632.084 (πραγματικές) για το 2008.    
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2010 ανέρχονται σε €38.251.187 (προϋπολογισθείσες) 
έναντι €37.930.915 (εγκεκριμένες) για το 2009 και €15.556.489 (πραγματικές) για το 2008.   
Όραμα και βασικές επιδιώξεις της τριετίας 2010-2012: 
Όραμα του Υπουργείου Υγείας είναι η δημιουργία ενός συστήματος υγείας που να έχει ως 

επίκεντρο τον άνθρωπο, να προσφέρει καθολική κάλυψη, να είναι άμεσα και ισότιμα προσβάσιμος 

σε όσους το χρειάζονται, να είναι δίκαιο και αξιόπιστο και να παρέχουν στον πολίτη ψηλό επίπεδο 

ιατροφαρμακευτικής αγωγής. 

Βασικές επιδιώξεις του Υπουργείου Υγείας για την τριετία 2010-2012 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 προϋπολογιζόμενες αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζουν για το 2010 

αύξηση κατά €320.272 ενώ οι τακτικές δαπάνες του ιδίου υπουργείου για το 2010 παρουσιάζουν 

αύξηση κατά €28.582.745.   

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 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 2009] για σκοπούς του προγράμματος πληθυσμιακού μαστογραφικού ελέγχου γυναικών 

σε παγκύπρια βάση κ.ά. 

• Υγειονομική διαφώτιση και προληπτική ιατρική [€385.000 έναντι €390.000 (εγκεκριμένες) 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] (κάπνισμα, aids, καρκίνος, διατροφή, καρδιοπάθειες 

κ.ά.). 

• Χορηγία στο Αντιναρκωτικό Συμβούλιο [+€1.465.000 έναντι €1.417.200) (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας [+€13.000.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 

• Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής [+€4.830.000 έναντι  

• Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού [+€2.250.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για κάλυψη συνεισφορών βάσει κριτηρίων σε διάφορους 

συνδέσμους εθελοντικής εργασίας. 

• Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό [+€36.000.000 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης 

στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009]. 
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• Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου [€15.200.000 έναντι €13.500.000 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009].   

• Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) [€5.683.620 έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2009) για κάλυψη δαπανών αναδιοργάνωσης των νοσοκομείων μέσα 

στα πλαίσια προώθησης εφαρμογής του ΓεΣΥ. 

• Ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο από μη κυβερνητικές ιατρικές υπηρεσίες [+€15.000.000 

έναντι του ιδίου ύψους δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009] για κάλυψη 

δαπανών για εξετάσεις και θεραπείες που δεν προσφέρονται από τα κυβερνητικά ιδρύματα.  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για το 2010 οι τακτικές δαπάνες του Υπουργείου Υγείας 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 4,95% ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζουν αύξηση 

κατά 0,84%.   

 Ο βαθμός υλοποίησης των δαπανών του Υπουργείου Υγείας (Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας) έχει ως ακολούθως:  

ΕΤΟΣ Βαθμός Υλοποίησης Προϋπολογισμού 

2006 91,89% 

2007 90,90% 

2008 84,51% 

2009 63,24% 

Οι κυριότεροι στόχοι του Υπουργείου Υγείας στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης πολιτικής του 

(τριετής ορίζοντας) είναι οι ακόλουθοι: 

• Εφαρμογή του ΓεΣΥ. 

• Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Υγείας και των Τμημάτων/Υπηρεσιών.  

• Αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και 

πρακτικών διαχείρισής τους/βελτίωσης της παραγωγικότητας τους. 

• Εισαγωγή Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας και Διαχείρισης του Κινδύνου σε όλα τα 

δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους 

χώρους εργασίας με στόχο τη διαπίστευση των Κρατικών Νοσηλευτηρίων και Κέντρων 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

• Πλήρης μηχανογράφηση των κρατικών νοσηλευτηρίων/ιατρικών κέντρων. 

• Δημιουργία μονάδων Γηριατρικής για αντιμετώπιση του προβλήματος του γηράσκοντος 

πληθυσμού. 

• Βελτίωση του τομέα προμηθειών για ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα και αναλώσιμα -στη βάση 

της ισχύουσας νομοθεσίας/κανονισμών- με κύριο γνώμονα πάντοτε την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των ελλείψεων και το σεβασμό προς το δημόσιο χρήμα. 

• Ταχεία και αδιάλειπτη εξασφάλιση και προμήθεια υψηλής ποιότητας φαρμακευτικών 

προϊόντων προς τα κρατικά νοσηλευτήρια και τους καταναλωτές σε προσιτές τιμές.    

• Δημιουργία εξειδικευμένων κλινικών σε τομείς όπου εντοπίζονται σοβαρά κενά. 

• Ανάπτυξη του τομέα δημόσιας υγείας με προτεραιότητα στην πρόληψη των ασθενειών, την 

προαγωγή της υγείας και την παρακολούθηση των εξελίξεων στον ευρύτερο τομέα της 

υγείας.  Εφαρμογή της Νέας Στρατηγικής για τον καρκίνο.  Εφαρμογή του νόμου για την 
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απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή νέας στρατηγικής για το κάπνισμα.  Επίσης, 

προωθείται ολοκληρωμένη πολιτική με συγκεκριμένα σχέδια δράσης για τα θέματα 

επιπτώσεων περιβάλλοντος στην υγεία όπως π.χ. οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην 

υγεία και ασφάλεια των παιδιών και η αποτελεσματική πρόβλεψη και διαχείριση των 

επιπτώσεων των κλιματολογικών αλλαγών στην υγεία. 

• Διεύρυνση της κατ’ οίκον παροχής υπηρεσιών υγείας. 

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες και χρόνια ιατρικά προβλήματα, 

λ.χ. παραπληγικούς, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, διαβητικούς νεφροπαθείς, 

ρευματοπαθείς, φορείς του AIDS, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, κλπ. 

• Εφαρμογή στρατηγικών προγραμμάτων για μείωση των λιστών αναμονής. 

• Συνεχής επιμόρφωση προσωπικού. 

• Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών, κανονισμών, αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την υγεία, συμμετοχή σε επιτροπές/όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασκέψεις με θέμα το κοινοτικό κεκτημένο. 

• Ετοιμασία του Υπουργείου Υγείας για την επιτυχή ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το 2012. 

 Όσον αφορά ειδικότερα την εισαγωγή του ΓεΣΥ, έχει κατατεθεί ότι με την καθοδήγηση συμβούλων 

έχουν συσταθεί  ομάδες οι οποίες έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο, το οποίο αποτυπώνεται στα 

έγγραφα πολιτικής τα οποία  περιγράφουν τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήματος.  Τα 

έγγραφα αυτά αποτελούν τη βάση διαβουλεύσεων/διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές 

υπηρεσιών φροντίδας υγείας με σκοπό να οριστικοποιηθούν. 

 Για την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καταρτίστηκε 

τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  Έχουν 

ολοκληρωθεί οι συζητήσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και σύντομα αναμένεται η 

ψήφισή του από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων. 

 Παράλληλα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ετοιμάζονται οι 

εσωτερικοί κανονισμοί και αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν δυνάμει του νόμου, ενώ παράλληλα 

συνεχίζονται οι εργασίες για την χάραξη στρατηγικής και ετοιμασία σχεδίου επικοινωνίας για 

ενημέρωση του κοινού και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.  

 Στο μεταξύ, συμβουλευτικός οίκος ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας 

την αναλογιστική μελέτη για την κοστολόγηση του ΓεΣΥ, ενώ αναμένεται σύντομα να προχωρήσει 

και η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση του έργου της ανάπτυξης, 

λειτουργίας και υποστήριξης μιας συνολικής λύσης για το σύστημα πληροφορικής. 

 Προωθείται η εφαρμογή μεθόδου αποζημίωσης για την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία (ομάδες 

συγγενών ασθενειών – DRG´s).  Επιπλέον μελετήθηκε το μέλλον των κρατικών, αστικών και 

αγροτικών Κέντρων Υγείας και γενικά της ευρύτερης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσα στα 

πλαίσια του ΓεΣΥ. 

 Η εκπαίδευση των προσωπικών και ειδικών ιατρών του κρατικού και του ιδιωτικού τομέα θεωρείται 

απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να εργαστούν μέσα στο νέο περιβάλλον του ΓεΣΥ.  Το 

περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει καταρτιστεί με συνεργασία του Υπουργείου 
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Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.  Το έργο 

βρίσκεται στις διαδικασίες της κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

 Με βάση τα ισχύοντα χρονοδιαγράμματα, η εισαγωγή του ΓεΣΥ έχει προγραμματιστεί για το 

δεύτερο εξάμηνο του 2011, με την παροχή των υπηρεσιών υγείας για εξωτερικούς ασθενείς, ενώ η 

έναρξη της παροχής ενδονοσοκομειακής περίθαλψης προγραμματίζεται να γίνει έξι με δώδεκα 

μήνες μετά.  Η περαιτέρω πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες και το 

συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. 

Αναφορικά με το βαθμό υλοποίησης άλλων τμημάτων του ιδίου υπουργείου, σύμφωνα με τα 

κατατεθέντα στοιχεία, αναφέρεται ότι ειδικά για τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας δεν υπήρξε καμία 

πρόοδος στην υλοποίηση δαπανών που αφορούν την ανέγερση νέων κτιρίων όπως είναι το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης και Ψυχολογικής Απεξάρτησης 

στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, των οποίων η έναρξη εργασιών έχει ανασταλεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών και η υλοποίησή τους έχει μετατεθεί σε χρόνο που αρχίζει μετά το 2010.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Στα πλαίσια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2010, η επιτροπή συζήτησε τους 

προϋπολογισμούς των ακόλουθων ανεξάρτητων υπηρεσιών και/ή ανεξάρτητων γραφείων29: 

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. Ζ. Τουλούρας, Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 

Προσφορών). 

ι. Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (κ. Κ. Λύρας, Έφορος Εποπτείας 

και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών). 

κ. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων (ανεξάρτητη υπηρεσία) (κ. Γιάννης Κοφτερός, Πρόεδρος 

Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων ). 

λ. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού (κ. Λ. 

Κουρσουμπά, Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού). 

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 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 τους, όπως και για άλλα επιμέρους θέματα που αφορούν το έργο τους.   

Κατά πάγια πρακτική, στην παρούσα έκθεση δε γίνεται εκτενής ανάλυση των προϋπολογισμών εκάστης 

υπηρεσίας.  Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, στην παρούσα έκθεση αναλύονται μόνο ζητήματα που 

αφορούν αιτήματα εκάστης υπηρεσίας, τα οποία η επιτροπή κρίνει σκόπιμο να θέσει ενώπιον της 

εκτελεστικής εξουσίας προς μελέτη και ενημέρωσή της σε εύθετο χρόνο για τις τελικές της 

θέσεις/αποφάσεις επί των τεθέντων ζητημάτων.   

Κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 ειδικότερα ζητήματα που ηγέρθηκαν στα 

πλαίσια των συζητήσεων ενώπιον της επιτροπής και τα οποία κρίνεται σκόπιμο να τεθούν ενώπιον των 

                                            

29  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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κυβερνητικών αρμοδίων αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
α. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας: 
 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση του 

Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας με τρεις (3) θέσεις Νομικών Λειτουργών (Κλ. Α9-11-12) και 

μίας θέσης Διοικητικού Λειτουργού (Κλ. Α8-10-11).  Με τη στελέχωση αυτή το εν λόγω 

γραφείο θα σταματήσει να αγοράζει υπηρεσίες αφού η τακτική αυτή κρίνεται παντελώς 

ασύμφορη για το δημόσιο τόσο από οικονομικής απόψεως όσο και από απόψεως ποιότητας 

εργασίας.  Η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα δε διασφαλίζει την αναγκαία ποιότητα 

εργασίας ούτε εξυπηρετεί της διευρυμένες αρμοδιότητες του Επιτρόπου Νομοθεσίας σε 

σχέση με τις αρμοδιότητες των προκατόχων της θέσης αυτής.  Παράλληλα δε διασφαλίζεται 

η απαιτούμενη εχεμύθεια και το κυριότερο η συνέχεια της κτηθείσας γνώσης ενώ το κράτος 

επιβαρύνεται οικονομικά χωρίς ουσιαστικό όφελος.  Υφίσταται επίσης κίνδυνος σε σχέση με 

τη συνέχιση της βάσης δεδομένων που τηρείται στο εν λόγω γραφείο αναφορικά με τις 

διεθνείς συμβάσεις. 

 Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για σκοπούς βελτίωσης της απόδοσής τους, ούτε να παρευρίσκονται 

σε συσκέψεις στις οποίες θα έπρεπε να παρίσταται ο Επίτροπος Νομοθεσίας, με 

αποτέλεσμα το γραφείο να μην είναι σε θέση να συμμετέχει σε αρκετές συσκέψεις λόγω 

έλλειψης οργανικών θέσεων.   

 Επιπρόσθετα όπως κατατέθηκε, η μη στελέχωση του γραφείου στη βάση οργανικής δομής 

καθιστά αδύνατη τη σύσταση τμηματικής επιτροπής προσφορών με τις επακόλουθες 

συνέπειες.   

 Τέλος σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία σημειώνεται ότι παρά τις παρεμβάσεις της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την τοποθέτηση στο εν 

λόγω γραφείο δύο Νομικών Λειτουργών από τη Νομική Υπηρεσία και την κατάργηση (++) 

αντίστοιχων θέσεων Δικηγόρου της Δημοκρατίας μετά την πλήρωση των θέσεων αυτών, 

τούτο δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί στην πράξη.  Απορρίφθηκε επίσης από το 

Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών για απασχόληση στο εν 

λόγω γραφείο τριών (3) νομικών σε έκτακτη βάση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

β. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του 

θεσμού του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, είναι απαραίτητη η 

επιπλέον στελέχωση του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού με τουλάχιστον 

ακόμη τέσσερις (4) λειτουργούς, δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς και δύο (2) λειτουργούς 

με νομική κατάρτιση, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αρμοδιότητες που καθορίζει 

ο νόμος ότι η Επίτροπος οφείλει να ασκεί.  Η εξυπηρέτηση του Γραφείου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού 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. 
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 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, η αρμόδια επίτροπος έθεσε και πάλι ενώπιον της επιτροπής 

την ανάγκη παράθεσης σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού του Γραφείου 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, επισημαίνοντας όπως και στην 

περσινή συζήτηση ότι η συμπερίληψη των σχετικών κονδυλίων που αφορούν το θεσμό αυτό 

και τη λειτουργία του αντίστοιχου γραφείου στον προϋπολογισμό του Επιτρόπου 

Νομοθεσίας ο οποίος με τη σειρά του εντάσσεται στον προϋπολογισμό της Νομικής 

Υπηρεσίας, τακτική η οποία ακολουθείται από της ιδρύσεως του εν λόγω γραφείου, 

αντενδείκνυται.  Όπως η ίδια αρμόδια ανέφερε σχετικά, η θεσμική νομοθεσία για τη 

λειτουργία του εν λόγω γραφείου δε συνδέει με οποιοδήποτε τρόπο τη λειτουργία του με το 

Γραφείο του Επιτρόπου Νομοθεσίας, αντίθετα κατοχυρώνει την πλήρη ανεξαρτησία του 

Επιτρόπου για το Παιδί από την εκτελεστική εξουσία.  Συνεπώς, ο προϋπολογισμός που 

αφορά το θεσμό αυτό επιβάλλεται να είναι ανεξάρτητος και η παρούσα κατάσταση συνιστά 

παρανομία. 

 Η επιτροπή υπό το φως της ενημέρωσης που έτυχε σύμφωνα με τα πιο πάνω για τα 

ζητήματα που άπτονται του Γραφείου του Επιτρόπου Νομοθεσίας και του Γραφείου 

Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού δηλώνει τα ακόλουθα: 

Στη βάση επανειλημμένων επισημάνσεών της αναφορικά με τα θέματα στελέχωσης του Γραφείου 

της Επιτρόπου Νομοθεσίας σε προηγούμενες εκθέσεις της, κρίνοντας ότι για την εύρυθμη 

λειτουργία του εν λόγω γραφείου επιβάλλεται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με τη δημιουργία 

οργανικής δομής, το οποίο να μπορεί να εκπαιδεύεται και να στηρίζει αποτελεσματικά την 

Επίτροπο Νομοθεσίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να 

επανεξετάσει τη θέση της σε σχέση με τις πιο πάνω αναφερόμενες ανάγκες και να ενημερώσει 

ανάλογα την επιτροπή σε σχέση με τις τελικές αποφάσεις της σε εύθετο χρόνο.   

Η επιτροπή καλεί επίσης την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη θέση της σε σχέση με την ανάγκη που 

επισήμανε ενώπιόν της η αρμόδια επίτροπος, σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός του 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού θα πρέπει να καταχωρηθεί σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο του κρατικού προϋπολογισμού, αφού τούτο επιβάλλεται τόσο από τη φύση του θεσμού 

όσο και από την ίδια τη νομοθεσία με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που άπτονται αυτού.   

Σημειώνεται τέλος ότι βάσει ομόφωνης θέσης των μελών της επιτροπής, η κυβέρνηση θα πρέπει 

πριν από τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 στην ολομέλεια του σώματος να 

ενημερώσει την επιτροπή για τις τελικές της αποφάσεις σε σχέση με τα ζητήματα που εγείρονται 

πιο πάνω και να προχωρήσει με την κατάθεση σχετικής τροποποίησης σε διαχωρισμό του πιο 

πάνω αναφερόμενου προϋπολογισμού και καταχώρησή του σε ξεχωριστό κεφάλαιο κατά τρόπο 

που ο προϋπολογισμός αυτός να συνάδει με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εν λόγω γραφείου.  

Αν η θέση αυτή δεν υλοποιηθεί στο μεταξύ από την κυβέρνηση, η επιτροπή επιφυλάσσει το 

δικαίωμα των μελών της για κατάθεση σχετικής τροπολογίας κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του 

σώματος ώστε ο προϋπολογισμός αυτός να διαχωριστεί και να καταχωρηθεί σε ξεχωριστό 

κεφάλαιο.   

2. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας: 
Σύμφωνα με τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, διαχρονικά υφίσταται ζήτημα σε σχέση με την 
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ανάγκη αυτονόμησης του προϋπολογισμού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.  Το πρόβλημα του ελέγχου 

του εν λόγω προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών και κατ’ επέκταση από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, προτού αυτός προωθηθεί μέσω του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων προς έγκριση, έχει επί σειρά ετών κατατεθεί στην επιτροπή, ότι σύμφωνα με 

ευρωπαϊκές υποδείξεις θεωρείται ως περιορισμός της οικονομικής ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας.  Η εκτελεστική εξουσία ως κατ’ εξοχήν ελεγχόμενη από το Γενικό Ελεγκτή έχει τη 

δυνατότητα να περιορίσει τους οικονομικούς πόρους που αφορούν την εν λόγω υπηρεσία με 

απώτερο στόχο την αποφυγή ελέγχου.   

Συναφώς σημειώνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η μόνη 

αντίστοιχη υπηρεσία για την οποία γίνεται ειδική αναφορά στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ η υφιστάμενη διαδικασία συνιστά επίσης απόκλιση από τις θεμελιώδεις αρχές της 

ανεξαρτησίας όπως τις καθορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων 

(INTOSAI). 

Επειδή όπως κατατέθηκε ενώπιον της επιτροπής, η οριστική διευθέτηση του όλου ζητήματος 

προϋποθέτει τροποποίηση του Συντάγματος η οποία δεν ενδείκνυται, ενώπιον των ευρωπαίων 

αρμοδίων υποστηρίχθηκε ότι το ζήτημα μπορεί να διευθετηθεί με τη συμπερίληψη των προτάσεων 

για τον προϋπολογισμό της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στον κρατικό προϋπολογισμό όπως ακριβώς 

αυτές υποβάλλονται από το Γενικό Ελεγκτή χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση ή έγκριση εκ μέρους του 

Υπουργού Οικονομικών. 

3. Βουλή των Αντιπροσώπων: 
Μέσα στα πλαίσια της συζήτησης του προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για το 

2010 προέκυψαν τα ακόλουθα ζητήματα: 

• Η ανάγκη οικονομικής αυτονόμησης της νομοθετικής εξουσίας κατά τρόπο που να λειτουργεί 

χωρίς προηγούμενη έγκριση του προϋπολογισμού της από τον Υπουργό Οικονομικών.  

Όπως έχει κατατεθεί, η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοβουλίων των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει οικονομική αυτονομία, η οποία βασίζεται στο ανάλογο 

συνταγματικό πλαίσιο.  Η κυβέρνηση θα πρέπει να επανέλθει επί του θέματος δηλώνοντας 

κατά πόσο συμφωνεί με τη συμπερίληψη του προϋπολογισμού της Βουλής των 

Αντιπροσώπων στον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς οποιαδήποτε έγκριση ή παρέμβαση εκ 

μέρους του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τις προτάσεις που υποβάλλονται από την 

ίδια τη Βουλή. 

• Στο κονδύλι που αφορά την ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων και ειδικότερα την ανέγερση του 

νέου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων έχει περιληφθεί συμβολική μόνο πρόνοια €10 

έναντι προταθείσας πρόνοιας ύψους €35 εκ.  (Πραγματική δαπάνη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 

2009 €264.500 και εγκριθείσα δαπάνη για το ίδιο έτος €3 εκ.)   

Η επιτροπή θεωρεί ότι οι διεργασίες για την ανέγερση του νέου κτιρίου της Βουλής, θα 

πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα ώστε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2010 να ξεκινήσουν οι 

εργασίες ανέγερσής του με στόχο το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου να είναι έτοιμο μέχρι την 

ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 από την Κυπριακή Δημοκρατία το 

δεύτερο εξάμηνο το 2012, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες επί του θέματος. 
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4. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών: 
Όπως καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία με την οποία συστάθηκε η Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών, το σώμα έχει αρμοδιότητα να εξετάζει ιεραρχικές προσφυγές εναντίον πράξεων ή 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, οι οποίες παραβιάζουν οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος 

δικαίου και προηγούνται της σύναψης συμβάσεων προμηθειών και έργων όπως και δημοσίων 

συμβάσεων υπηρεσιών. 

Για τη διεκπεραίωση των εργασιών της αρχής δεν υφίστανται οργανικές θέσεις και το προσωπικό 

που εργάζεται σ΄ αυτή είναι τοποθετημένο από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του 

Υπουργείου Οικονομικών.  Συγκεκριμένα, η αρχή στελεχώνεται από ένα διοικητικό λειτουργό που 

εκτελεί χρέη γραμματέα, ένα γραμματειακό λειτουργό που εκτελεί χρέη αναπληρωτή γραμματέα, 

μία ανώτερη στενογράφο που εκτελεί χρέη ιδιαιτέρας του προέδρου, μία έκτακτη γραφέα και τρεις 

έκτακτες στενογράφους.  Από το Μάϊο του 2009 υπηρετούν επίσης τρεις έκτακτοι δικηγόροι της 

δημοκρατίας που είναι αποσπασμένοι από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

5. Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατέθεσε στην επιτροπή ότι η 

κατάσταση που αφορά το εν λόγω γραφείο σε σχέση με τη στελέχωσή του παραμένει στάσιμη.  

Όπως ανέφερε και κατά την περσινή συζήτηση, 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 δεδομένων, η οποία 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. 

Παρατηρήσεις: 

Η επιτροπή καλεί και πάλι την κυβέρνηση όπως και σε προηγούμενές της εκθέσεις να επανεξετάσει τη 

θέση της σε σχέση με την ανάγκη προώθησης της δημιουργίας μόνιμων οργανικών δομών στα 

ανεξάρτητα γραφεία όπου αυτά στελεχώνονται με αποσπάσεις ή με έκτακτο προσωπικό.  Πέραν των 

επισημάνσεων που έγιναν στην επιτροπή από τους διάφορους αξιωματούχους  σε σχέση με την ανάγκη 

δημιουργίας οργανικής δομής, από τα οργανογράμματα των υπηρεσιών που κατατέθηκαν στην επιτροπή 

προκύπτει ότι το πρόβλημα της ανυπαρξίας οργανικής δομής πέραν του Γραφείου του Επιτρόπου 

Νομοθεσίας υφίσταται επίσης στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, στην Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφύγων και στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Για τις 

ανάγκες του τελευταίου αυτού γραφείου υπάρχουν σχετικές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Για 

το λόγο αυτό η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει σφαιρικά την πολιτική της σε σχέση με τα 

ζητήματα που εγείρονται και να επανέλθει με ορθολογικές προτάσεις που να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές 
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υποδείξεις 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ 
(17.02-03701.2) - Υπουργείο Εξωτερικών 
(16.11-03701.2) - Υπουργείο Εσωτερικών 
Κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική των τελευταίων χρόνων, η επιτροπή συζήτησε και πάλι θέματα 

που αφορούν το κεφάλαιο “Διαφώτιση”, θέμα του οποίου απώτερος στόχος είναι η προώθηση και 

διαφώτιση επί του κυπριακού προβλήματος στο διεθνή χώρο.  Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στην 

ταυτόχρονη παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου δεδομένου του 

γεγονότος ότι κονδύλια για σκοπούς διαφώτισης προνοούνται τόσο στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εξωτερικών όσο και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κάτω από το ΓΤΠ.   

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2010, το κονδύλι για τη 

διαφώτιση (+ δεσμευμένη πρόνοια) ανέρχεται σε €3.135.700 έναντι €3.135.752 (εγκεκριμένες) στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2009 και €1.597.843 (πραγματικές) για το 2008.   

Το αντίστοιχο κονδύλι κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών – Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

ανέρχεται σε €1.430.000 έναντι €1.513.000 (εγκεκριμένες) στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009 και 

€1.419.936 (πραγματικές) για το 2008.   

Η Επιτροπή ενημερώθηκε τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και από τον Κυβερνητικό 

Εκπρόσωπο για την ανάληψη, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 68.995, 

ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, της όλης προσπάθειας για αναβάθμιση της μέχρι σήμερα διενεργούμενης 

διαφωτιστικής προσπάθειας του κράτους όπως και για τις ειδικότερες ενέργειες που έχουν μέχρι τώρα 

αναληφθεί.  Όπως κατατέθηκε, μέσα στα πλαίσια αυτά, η καινοτομία που έχει εισαχθεί αφορά την 

ανάθεση από την Υπουργική Επιτροπή Διαφώτισης (προεδρεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών) του 

συντονισμού και της παρακολούθησης της διεκπεραίωσης των αποφάσεων και της υλοποίησης των 

στόχων της διαφώτισης στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.  Με τον τρόπο αυτό, ο Κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος θα ενεργεί πλέον ως ο συντονιστής της όλης προσπάθειας και θα έχει συνολική εικόνα για 

την πολιτική που ακολουθείται στον τομέα αυτό.  Ο ίδιος αρμόδιος θα έχει επίσης τον πολιτικό 

συντονισμό του έργου των Γραφείων Τύπου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και θα δίνει κατευθυντήριες 

γραμμές για τα θέματα που προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.   

Για τη στήριξη του συντονιστικού ρόλου του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προβλέπεται ακόμη η 

δημιουργία Υπηρεσίας Διαφώτισης στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία θα στελεχώνεται με 

αποσπασμένους λειτουργούς από άλλα υπουργεία και τμήματα και με πρόσληψη λειτουργών με 

συμβόλαιο, καθώς και η δημιουργία θέσης Διευθυντή της Υπηρεσίας.  Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα 

έχει επίσης τον πολιτικό συντονισμό του έργου των Γραφείων Τύπου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. 

Από το Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό προκύπτουν τα ακόλουθα:  

(α) Δαπάνες έκδοσης, δημοσιότητας και διαφώτισης όπως εγκρίνονται από τη Συμβουλευτική 

Επιτροπή Διαφώτισης (κονδύλια ΓΤΠ):  

• Φιλοξενία ξένων δηµοσιογράφων και προσωπικοτήτων και φιλοξενία 

κυπρίων δηµοσιογράφων από το Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Διευθυντή 

Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών  

 

 

100.000
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• Παραγωγή ταινιών και οπτικοακουστικών προγραµµάτων και συνεισφορά σε 

ταινίες διαφωτιστικού περιεχοµένου που ετοιµάζονται από ξένους 

 

 

170.000

• Παραγωγή ειδικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραµµάτων 165.000

• Διαφωτιστικές εκδόσεις, ψηφιακοί δίσκοι 373.000

• Προβολή και δημοσιότητα µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης του εξωτερικού  

43.000

• Οργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων  

50.000

• Συµµετοχή σε συνέδρια και αποστολές για σκοπούς διαφώτισης και 

συνέδρια για οπτιοακουστικά 

 

80.000

• Συγγραφή και αγορά βιβλίων και ψηφιακών δίσκων για τη Κύπρο και 

μεταφράσεις διαφωτιστικών εκδόσεων σε διάφορες γλώσσες 

 

 

150.000

• Διεθνής Ακαδημαϊκή Επιτροπή για την Κύπρο 20.000

• Αποστολή διαφωτιστικού υλικού 160.000

• Αξιοποίηση διαδυκτίου και τεχνολογίας 10.000

• Προβολή της Κύπρου στις χώρες που αναλαμβάνουν την προεδρία της Ε.Ε. 

και προετοιμασία της προεδρίας της Κύπρου για το 2012 

 

 

40.000

• Υλικά απαραίτητα για σκοπούς διαφώτισης (χαρτί και αναλώσιµα 

πολυγράφων, µικροφίλµ, μπαταρίες, κασέτες μαγνητοφώνων) 

 

 

35.000

• Κυβερνητική διαδυκτιακή τηλεόραση 6.000

• Δημοσιογραφικά βραβεία 4.000

• Διάφορα/Απρόβλεπτα 24.000

(β) Υπουργείο Εξωτερικών 

• Απασχόληση Οίκων Δημόσιων Σχέσεων  

• Διαφωτιστική εκστρατεία των διπλωματικών αποστολών και ενίσχυση οργανώσεων  

• Έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου από τα πιο κάτω Γραφεία Τύπου στο εξωτερικό 

 - Λονδίνο 

 - Ουάσιγκτων 

 - Βερολίνο 

 - Κάιρο 

 - Μ.Α. Βρυξελλών 

 - Πρεσβεία Βιέννης 

 - Πρεσβεία Ρώμης 

• Ετήσια Χορηγία ΠΣΕΚΑ  

• Ετήσια επιχορήγηση Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής (ΚΟΑ) 
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• Ετήσια επιχορήγηση Οργάνωσης Coordinated Effort of Hellenes 

• Ετήσια επιχορήγηση American Hellenic Institute 

• Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης το οποίο καταρτίστηκε από την Υπουργική Επιτροπή 

Διαφώτισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στην 
επιτροπή για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2010  

(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα  
δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία επί της ουσίας  

εκ μέρους της γραμματείας της επιτροπής.) 
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Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις:  
 Η εξάπλωση της οικονομικής κρίσης παγκόσμια και η ολοένα αυξανόμενη ένταση και επίδραση της σ’ 

όλες τις οικονομικές δραστηριότητες έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία παγκόσμιας οικονομικής 

ύφεσης η οποία συνεχίζει να αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό του 2009. 

 Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και λόγω των μεγάλων διαστάσεων που πήρε, η οικονομική κρίση θα 

συνεχίσει και μέσα στο 2010 να κρατά καθηλωμένη τη παγκόσμια οικονομία. Οι προβλέψεις για την 

πορεία της διεθνούς οικονομίας τόσο για το 2009, όσο και για το 2010 είναι δυσοίωνες, χωρίς να είναι 

στο παρόν στάδιο, δυνατή μια ενιαία εκτίμηση για το βάθος και τη διάρκεια της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. 

 Η παρούσα οικονομική κρίση μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν η μεγαλύτερη σε ένταση και σφοδρότητα, 

σε καιρό ειρήνης, γι’ αυτό και συγκρίνεται μόνο με τη μεγάλη οικονομική ύφεση που ξέσπασε το 1929 

και συνεχίσθηκε μέχρι και το 1933. 

 Με το ξέσπασμα και τη συνεχιζόμενη ένταση της παγκόσμιας αυτής οικονομικής κρίσης, που 

συνεχίζεται τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα βασικότερα οικονομικά 

μεγέθη όπως η παραγωγή (ακαθάριστο εθνικό προϊόν), και η απασχόληση με όλες τις 

συνεπακόλουθες επιπτώσεις στον κοινωνικό τομέα. 

 Ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε ότι ׃ 

- Τα αίτια της κρίσης πρέπει να αναζητηθούν στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και ιδιαίτερα 

στην ακραία του μορφή αυτή του συντηρητικού νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης, το 

οποίο μετά την κρίση για πρώτη φορά αμφισβητείται τόσο έντονα.  

- Καμιά χώρα δεν έμεινε αλώβητη από την κρίση όμως η σφοδρότητα και η ένταση της είναι 

διαφορετική στις διάφορες χώρες. 

- Περισσότερο επλήγησαν οι χώρες που σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται χρηματοδοτικά από το 

διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, τις ξένες επενδύσεις και χώρες με έντονο εξαγωγικό 

προσανατολισμό. 

- Ίσως για πρώτη φορά υπήρξε σε τόσο μεγάλο βαθμό κρατική παρέμβαση, δαπανώντας 

τεράστια ποσά του δημοσίου ιδίως από τις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, για συγκράτηση 

της οικονομίας από την πλήρη κατάρρευση και δη του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος. 

Παρατηρήθηκε και καταγράφεται στην ιστορία το φαινόμενο της κρατικοποίησης των ζημιών 

φορτώνοντας το κόστος για τα επόμενα χρόνια στους ώμους των φορολογουμένων. 

- Το απρόβλεπτο βάθος χρόνου που θα παραταθεί αυτή η οικονομική κρίση.          

 Το 2009 είναι ο δεύτερος χρόνος διακυβέρνησης υπό την Προεδρία του Δ. Χριστόφια και ο δεύτερος 

χρόνος από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη και την υιοθέτηση του Ευρώ. 

 Στόχος της Κυβέρνησης Χριστόφια είναι η υλοποίηση του «Προγράμματος Διακυβέρνησης», του 

οποίου οι βασικοί άξονες καθορίζονται στην ανάπτυξη τη σταθερότητα την κοινωνική συνοχή και την 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της πολιτικής που εξήγγειλε η Κυβέρνηση ότι θα ακολουθήσει 

άρχισε να πραγματοποιείται μέσω των πολλών και ποικίλων παροχών που ήδη έχει παραχωρήσει η 

κυβέρνηση με στόχο τον πολίτη, τον εργαζόμενο και πρωτίστως τον χαμηλά αμειβόμενο. 
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 Σε λιγότερο από δύο χρόνια διακυβέρνησης η Κυβέρνηση Χριστόφια δαπάνησε υπό μορφή 

παροχών, χορηγιών, επιδομάτων, δημοσίων βοηθημάτων, συντάξεων(αυξήσεις) κ.α. πέραν των 

€2,0δις, σημειώνοντας μια αύξηση ανά έτος της τάξης του 15%. Αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι 

όλες αυτές οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές έγιναν μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, τότε η 

όλη προσπάθεια της κυβέρνησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. 

 Πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η Κυβέρνηση  Χριστόφια με την ανάληψη της διακυβέρνησης της 

χώρας βρέθηκε αντιμέτωπη με πολύ αντίξοες οικονομικές συνθήκες αφού πρώτα είχε να 

αντιμετωπίσει τις πολύ ψηλές τιμές στα πετρελαιοειδή και τα σιτηρά την έλλειψη νερού και αμέσως 

μετά την αρνητική επίδραση που είχε στην Κυπριακή οικονομία η παγκόσμια οικονομική κρίση η 

οποία δεν φαίνεται να τερματίζεται σύντομα. 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το δεύτερο εξάμηνο του 2008, ουσιαστικά δεν επηρέασε 

στο σύνολο της την κυπριακή οικονομία αφού σημειώθηκε ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της τάξης του 

+3,6% ενώ η ανεργία σημείωσε μείωση σε σχέση με το 2007 και από 3,9% μειώθηκε στο 3,7%. Η 

ίδια εικόνα συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2009 με την οικονομία να σημειώνει θετικό βαθμό 

ανάπτυξης (+0,8%) και την ανεργία να παραμένει στα ίδια επίπεδα του 2008. 

 Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει η οικονομία σταδιακά ξεκινώντας από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 

αφού παρατηρείται ύφεση της οικονομικής ανάπτυξης της τάξης του (-0,7%) αύξηση της ανεργίας στο 

5,6% τον Σεπτέμβριο του 2009 και επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος αφού για την 

περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2009 το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε στο -2,7% του ΑΕΠ. 

 Ενόψει της επιδεινούμενης κατάστασης η Κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει τα απαραίτητα 

οικονομικά μέτρα για ενίσχυση της οικονομίας και της ρευστότητας όπως και μέτρα για τον 

περιορισμό της ανεργίας και προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης. 

 Πιο έντονα γίνεται αισθητή η οικονομική κρίση με την έναρξη του 2009. Ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο, αν και θετικός, μόλις που φθάνει το 0,8% για να ακολουθήσει το 

δεύτερο τρίμηνο με το ρυθμό να παρουσιάζει μείωση της τάξης του -0,7%. Σαν αποτέλεσμα κατά το 

πρώτο εξάμηνο του 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης παρουσιάζει μηδενική αύξηση. Με βάση τα μέχρι 

στιγμής δεδομένα φαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για ολόκληρο το 2009 θα είναι 

αρνητικός και θα κυμανθεί στα επίπεδα του -1% εκτός και εάν η ένταση της οικονομικής κρίσης πάνω 

στην κυπριακή οικονομία αυξηθεί οπότε και θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού 

ανάπτυξης. 

 Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται στην ύφεση που παρατηρείται στους τομείς των 

κατασκευών, των ξενοδοχείων, της μεταποίησης και του εμπορίου ενώ ο ευρύτερος τομέας των 

υπηρεσιών, οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και ο δημόσιος τομέας παρουσιάζουν αυξήσεις 

στους ρυθμούς ανάπτυξης.  

 Παρά τη σημαντική επιβράδυνση που παρουσίασε η οικονομία, την αυξανόμενη ανεργία και τη 

διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, εντούτοις η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των χωρών 

μελών της Ε.Ε. που έχουν τους καλύτερους δείκτες σ’ ότι αφορά την οικονομική ανάπτυξη. Το πρώτο 

τρίμηνο του 2009 η Κύπρος ήταν η μοναδική χώρα τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και της Ε.Ε. 

γενικότερα με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ με τη λήξη του 2009 υπολογίζεται ότι ο ρυθμός 



 

 

 

 

85

ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αν και αρνητικός 

(-1%) θα είναι από τους καλύτερους. 

 Όσον αφορά την ανεργία παρά την αυξημένη τάση που παρατηρείται η Κύπρος είναι στην τρίτη 

καλύτερη θέση με το χαμηλότερο ποσοστό μετά από την Ολλανδία και την Αυστρία. 

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κύπρου μέχρι και τον Αύγουστο του 2009 βρισκότανε κάτω από το 

όριο των κριτηρίων του Μάαστριχτ, δηλ. κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Να σημειωθεί ότι από τις 16 

χώρες της Ευρωζώνης οι 13 χώρες έχουν ξεπεράσει αυτό το όριο και ευρίσκονται κάτω υπό 

οικονομική επιτήρηση. 

 Το ότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει πιο ήπια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας 

οφείλεται κυρίως στον πολυμορφικό χαρακτήρα της οικονομίας, και στο μικτό σύστημα ανάπτυξης 

της οικονομίας μέσα από τα οποία αντικατοπτρίζεται ο υγιής χαρακτήρας της κυπριακής οικονομίας. 

 Με βάση τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η 

κυβέρνηση την οικονομική κρίση, λαμβάνοντας τα απαραίτητα και συνάμα στοχευόμενα μέτρα η 

Κύπρος έχει κάθε λόγο να ελπίζει στη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας, αρχίζοντας από το 2010. 

 Βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, οι οποίοι προωθούνται στοχευόμενα, 

μέσω του προϋπολογισμού του 2010 είναι: 

• Οικονομική ανάπτυξη 

• Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής 

• Υγιή δημόσια οικονομικά 

• Εξυπηρέτηση του πολίτη 

 Βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης που επίσης προωθούνται δια του προϋπολογισμού 

του 2010 είναι: 

• Άνοδος βιοτικού επιπέδου 

• Αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας 

• Βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και δημοσιονομική πειθαρχία 

• Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και βελτίωση της αποδοτικότητας του φορολογικού 

συστήματος 

• Ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων και αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας υπηρεσίας: 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

- Επιτάχυνση της μηχανογράφησης της δημόσιας υπηρεσίας 

- Αποτελεσματική συμμετοχή στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι παρά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία επέδρασε 

επί της κυπριακής οικονομίας, κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο ρυθμός ανάπτυξης 

υπήρξε ικανοποιητικός. Μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σημειώθηκε κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2009, όπως επίσης δραματική μείωση των δημοσίων εσόδων και αύξηση της δημόσιας 

κατανάλωσης. Ταυτόχρονα υπήρξε σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Η 

επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης, οφείλεται σε παράγοντες όπως 
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είναι το δυσμενές ψυχολογικό κλίμα, ο διαχρονικά παρατηρούμενος υπερβολικός δανεισμός των 

νοικοκυριών και τα ψηλά επιτόκια. 

 Φυσικά η Κυβέρνηση δεν παραμένει θεατής των εξελίξεων. Αντίθετα πήρε μέτρα προς 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της κυπριακής οικονομίας, 

όπως τα δύο πακέτα στοχευόμενης στήριξης συνολικής αξίας €470εκ (πρώτο πακέτο: Δεκέμβριος 

2008 / δεύτερο πακέτο: Φεβρουάριος 2009) προς την οικονομία, στην επίσπευση των αναπτυξιακών 

έργων (€270εκ), στον τουρισμό (€63εκ) και στον κατασκευαστικό τομέα (χαμηλότοκα δάνεια μέσω 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Στέγης €200 εκ). 

 Επίσης εξασφαλίστηκε ρευστότητα χαμηλού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για έργα 

υποδομής ύψους €300 εκ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έγινε έκδοση εννεάμηνων 

γραμματίων δημοσίου ύψους €2,4 δις για άντληση φτηνής ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ), αξιοποιήθηκαν υφιστάμενα δάνεια με κυβερνητική εγγύηση για άντληση φτηνής 

ρευστότητας επίσης από την ΕΚΤ, ύψους €1 δις, και εκδίδονται ειδικά τριετή ομόλογα για 

παραχώρηση τους στα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς ενίσχυσης της ρευστότητας και μείωσης των 

επιτοκίων, έναντι επαρκών εξασφαλίσεων. 

 Ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε τέλος ότι στόχος του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 είναι η ελαχιστοποίηση 

των συνεπειών της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με τη συγκράτηση των μη παραγωγικών 

δαπανών, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη διατήρηση της ανάπτυξης με την υλοποίηση 

αναπτυξιακών έργων κατά ιεράρχηση, με απώτερο σκοπό τη διατήρηση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος σε ικανοποιητικά υπό τας περιστάσεις επίπεδα.  
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού:  

 Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών 

και Προϋπολογισμού διεξάγεται σε μια περίοδο σημαντικών αρνητικών εξελίξεων για την Κυπριακή 

οικονομία.  Οι ανησυχίες μας για επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης έχουν επαληθευτεί και αυτό 

αντικατοπτρίζεται καθαρά στις μειώσεις που κατέγραψε το πραγματικό ΑΕΠ κατά την διάρκεια του 

2009.  Οι εξωπραγματικές προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για ρυθμό 

ανάπτυξης 3,7% για το 2009, δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 0,7%, και οι εκτιμήσεις τους 

πως η οικονομική κρίση δεν θα επηρέαζε την Κυπριακή οικονομία και πως αυτή θα εξερχόταν της 

κρίσης αλώβητη, διαψεύστηκαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. 

 Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχιακά διορθωμένο ΑΕΠ μειώθηκε 

κατά 1,4% το τρίτο τρίμηνο του 2009 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,9% σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, το χειρότερο σε όλη την Ευρώπη.  Επίσης, ο ρυθμός ανάπτυξης του 

πρώτου εξαμήνου του 2009 έχει και αυτός αναθεωρηθεί  σημαντικά προς τα κάτω.  Η επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης φαίνεται και από τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτές το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 0,7% το 2009 και 

να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητο το 2010 (αύξηση 0,1%) σε σύγκριση με θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης που αναμενόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προβλέψεις της την άνοιξη που 

πέρασε.  Ανάκαμψη της οικονομίας και θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το 2011, όπου το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 1,3%.  Σημειώνεται 

πως οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προηγήθηκαν της δημοσίευσης των στοιχείων για το 

τρίτο τρίμηνο από την Στατιστική Υπηρεσία και συνεπώς δεν έλαβαν υπόψη την χειροτέρευση της 

κατάστασης στην Κυπριακή οικονομία.  Επομένως η οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει η Κύπρος 

είναι εντονότερη από ότι παρουσιάζεται στις προβλέψεις της Επιτροπής και αυτό αναμένεται να 

αποτυπωθεί στις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας που είναι προγραμματισμένες να δοθούν στην 

δημοσιότητα περί τα μέσα Δεκεμβρίου.  Σύμφωνα με αυτές το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να 

σημειώσει μείωση πέραν του 1% το 2009, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης το 2010 αναμένεται να σημειώσει 

οριακή άνοδο.  Δυστυχώς και οι δικές μας προβλέψεις κειμένονται σε παρόμοια επίπεδα. 

 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε πως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην 

Κύπρο, κατά την διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2009, καταγράφεται την ίδια στιγμή που στην 

Ευρωζώνη παρατηρείται βελτίωση του οικονομικού κλίματος.  Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 

ΑΕΠ στην Ευρωζώνη σημείωσε άνοδο 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2009, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί 

κατά 0,7% το 2010.  Σημειώνεται επίσης πως αρχικά είχε προβλεφθεί ελαφρά μείωση για το 2010. 

 Η μείωση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης για το 2009 είχε ως αποτέλεσμα την ραγδαία 

αύξηση της ανεργίας.  Μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2009 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι έφτασαν τους 

20.892 και το ποσοστό αυτό αναμένεται να ανέλθει στο 6,6% το 2010 με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΕ.  

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι πως η ανεργία αναμένεται να συνεχίζει να αυξάνεται και το 2011 όταν 

η οικονομία θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.  Η αυξητική τάση της ανεργίας και η 

απώλεια των εισοδημάτων των νοικοκυριών αυτών θα έχει σοβαρές επιπτώσεις  στην κοινωνία μας.  

Μετά λύπης διαπιστώνουμε πως δεν γίνεται καμιά ιδιαίτερη πρόνοια για τις ανάγκες των συμπολιτών 
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μας που βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας στον προϋπολογισμό του 2010. 

 Άλλα στοιχεία που χαρακτήρισαν το 2009 είναι η απώλεια ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής 

οικονομίας που αντανακλάται σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας όπως ο τουρισμός.  Η 

απόδοση της τουριστικής βιομηχανίας την παρούσα χρονιά είναι η χειρότερη της δεκαετίας, κυρίως 

λόγω της κρίσης που χτύπησε την παγκόσμια οικονομία.  Αυτό σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση του 

ευρώ έναντι της στερλίνας και τον μη εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος έφεραν την 

κατάσταση στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.  Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2009 τα 

έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1.389,6 εκ σε σύγκριση με €1.668,8 εκ.  την αντίστοιχη 

περίοδο του 2008, σημειώνοντας μείωση 16,7%.  Την ίδια στιγμή οι αφίξεις περιηγητών στη  χώρα 

μας την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2009 σημείωσαν μείωση 11,1%.  Η κατάσταση θα 

μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη εάν τελικά η κυβέρνηση δεν λάμβανε μέτρα στήριξης της 

τουριστικής βιομηχανίας την άνοιξη που πέρασε με ακόμα πιο δυσμενή αποτελέσματα για την εθνική 

οικονομία και σε επέκταση και στα δημόσια οικονομικά.  Θα μπορούσε όμως να ήταν και καλύτερα εάν 

τα μέτρα λαμβάνονταν έγκαιρα. 

 Άλλο σημείο που χαρακτήρισε το 2009 είναι τα υψηλά επιτόκια που υπήρχαν στην Κυπριακή αγορά.  

Αυτό ξεκίνησε από τον έντονο ‘πόλεμο’ που ξέσπασε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να 

προσελκύσουν καταθέσεις με αποτέλεσμα τα καταθετικά επιτόκια να ξεπεράσουν το 7% στην αρχή 

του έτους.  Ως άμεσο αποτέλεσμα, τα δανειστικά επιτόκια δεν μπορούσαν να μειωθούν και αυτό 

λειτούργησε αποτρεπτικά στην πρόσβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ρευστότητα.  

Αυτό με τη σειρά του έδρασε αρνητικά στην ιδιωτική χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων και στις 

επενδύσεις.  Δυστυχώς όμως το κράτος περιορίστηκε σε ανακοινώσεις και παρακλήσεις και έβλεπε 

σαν θεατής τα επιτόκια να αυξάνονται ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαν αρχίσει να μειώνονται.  Το 

αποτέλεσμα ήταν να έχουμε ψηλότερα επιτόκια από την υπόλοιπη Ευρώπη κατά 2% - 3%.  Το 

νομοσχέδιο για τα ειδικά κρατικά ομόλογα για ενίσχυση της ρευστότητας είναι θετικό βήμα για να 

μειωθούν τα επιτόκια, απλά θα έπρεπε να είχε γίνει μήνες πριν. 

 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, 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.  Αυτή η έλλειψη 

οράματος από τον προϋπολογισμό του 2010, σχολιάζεται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, που δεν βλέπει να λαμβάνονται κάποια επιπρόσθετα μέτρα, παρά μόνο συνέχιση των 

πολιτικών που ακολουθήθηκαν το 2009 (“The 2010 draft budget does not incorporate any additional 

measures to the previous year thus foreseeing a continuation of the 2009 policies”). 

 Μετά από εξέταση των προϋπολογισμών του 2010, έχουμε προβεί σε κάποιες διαπιστώσεις οι οποίες 

μας προβληματίζουν και μας απασχολούν.   

 Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2010 είναι ελλειμματικός εξαρχής.  Με βάση την παρουσίαση του 

προϋπολογισμού στην Βουλή, στις 16 Οκτωβρίου 2009, το έλλειμμα του 2009 υπολογιζόταν στο 2,9% 
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του ΑΕΠ και σε 4,5% για το 2010.  Από εκείνη την ημέρα τα δεδομένα άλλαξαν και έχουμε το 

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να αποδέχεται τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3,5% για το 2009, στο 5,75% για το 2010 και να 

πλησιάζει το 6% το 2011.   

 Ανησυχητική είναι η πρόβλεψη για αύξηση του ελλείμματος κατά το 2011, χρονιά στην οποία 

αναμένεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης και ανάκαμψη της οικονομίας.  Το συμπέρασμα που προκύπτει 

είναι ότι η επιδείνωση αυτή είναι δομικής φύσεως και μπορεί να οδηγήσει την χώρα μας σε διαχρονικά 

ψηλά ελλείμματα.   

 Η οικονομική πολιτική του κράτους πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που όχι μόνο να στηρίξει άμεσα την 

οικονομία αλλά και να θέσει τις βάσεις για το μέλλον.  Οι προϋπολογισμοί του κράτους θα πρέπει να 

καταρτίζονται με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό ώστε η δημοσιονομική πολιτική να βοηθήσει στην 

έξοδο από την κρίση και να θέσει γερά θεμέλια για επιστροφή των δημόσιων οικονομικών σε 

διατηρήσιμη βάση.  Τα έσοδα του κράτους θα πρέπει να αναλύονται και να διαπιστώνεται πια από 

αυτά είναι επαναλαμβανόμενα ώστε να μπορεί να γίνει σωστός σχεδιασμός.  Επίσης για κάθε μέτρο 

που συνεπάγονται επαναλαμβανόμενα έξοδα θα πρέπει να γίνεται ανάλυση για τον τρόπο 

χρηματοδότησης, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά αλλά σε βάθος χρόνου.  Με αυτά σαν δεδομένα θα 

μπορεί να γίνεται μακροχρόνιος σχεδιασμός για να μειωθεί το έλλειμμα σε σταθερή βάση. 

 Οι προϋπολογισμοί του κράτους θα πρέπει να διέπονται από δημοσιονομική πειθαρχία και ευελιξία.  Η 

δημοσιονομική πειθαρχία είναι σημαντική για την αξιοπιστία του κράτους και επιτρέπει τη χάραξη 

μακροχρόνιας πολιτικής, η οποία συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους χρηματοδότησης και στην 

αύξηση της παραγωγικότητας.  Η δημοσιονομική ευελιξία είναι απαραίτητη για την διαχείριση 

απροσδόκητων κλονισμών στο οικονομικό περιβάλλον.  Όταν η δημοσιονομική πολιτική του κράτους 

βασίζεται διαχρονικά σε αυτές τις αρχές, τότε ο προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

εργαλείο για τόνωση της συνολικής ζήτησης.  Όταν οι δύο αυτές αρχές τηρούνται ευλαβικά, 

εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης για να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε περιόδους ύφεσης για τόνωση της οικονομίας. 

 Στην δεδομένη στιγμή όμως βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσμενή κατάσταση.  Υπάρχει από τη μία η 

ανάγκη για χρησιμοποίηση πόρων για διευκόλυνση της ανάπτυξης της οικονομίας που πλήγηκε από 

την διεθνή κρίση, και από την άλλη ο περιορισμός των πόρων αυτών αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα 

έχει φτάσει σε επίπεδα διαχρονικά μη διατηρήσιμα.  Το πιο ανησυχητικό της κατάστασης είναι πως 

στον προϋπολογισμό του 2010 μειώνονται οι δαπάνες για στήριξη της ανάπτυξης ενώ οι τακτικές 

δαπάνες του κράτους συνεχίζουν να αυξάνονται. 

 Κρατικά Έσοδα και Έξοδα 
 Ο προϋπολογισμός για το 2009 προέβλεπε έσοδα 6,417εκ., ενώ αυτά έχουν αναθεωρηθεί σε 5,374εκ, 

δηλαδή μείωση της τάξης του 16,2%.  Για το 2010 προβλέπονται έσοδα 5,729εκ., δηλαδή αύξηση 

6,6% σε σύγκριση με τα αναμενόμενα έσοδα του 2009.  Αυτή είναι μια αισιόδοξη πρόβλεψη μιας και το 

δημοσιονομικό έλλειμμα προβλέπεται να αυξηθεί κατά την διάρκεια του 2010.  Με βάση τον 

καταθετημένο προϋπολογισμό για το 2010 αναμένεται μια αύξηση από τον φόρο εισοδήματος της 

τάξης του 7,1% χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τις οικονομικές εξελίξεις που προβλέπουν ραγδαία 
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άνοδο της ανεργίας κατά την διάρκεια του 2010.  Επίσης αύξηση 7,3% προϋπολογίζεται για το 2010 

στα έσοδα από το ΦΠΑ, ενώ το σενάριο για μειωμένη κατανάλωση είναι ορατό.  Επίσης οι προβλέψεις 

αυτές δεν υπολογίζουν την μείωση που θα προκύψει από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 

ξενοδοχεία και εστιατόρια μετά από την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης του τουρισμού και την 

πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου. 

 Τα έξοδα του κράτους για το 2009 προϋπολογίζονταν στα 7,375εκ., ενώ τελικά αναθεωρήθηκαν στα 

7,645εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,7%.  Για το 2010 τα κρατικά έξοδα υπολογίζεται να ανέλθουν σε 

7,858εκ., σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 2,8%.  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε την 

προβολή που δίνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην δήθεν μείωση των 

προϋπολογιζόμενων λειτουργικών δαπανών για το 2010.  Στον προϋπολογισμό του 2009, είχαν 

εγκριθεί 1,297εκ.  ως λειτουργικές δαπάνες ενώ κατά την διάρκεια της χρονιάς αυτές σημείωσαν 

αύξηση της τάξης του 13,3% και έφτασαν στα 1,470εκ.  Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών 

προϋπολογίζει λειτουργικές δαπάνες 1,264εκ. ια το 2010 και προβάλει μείωση των δαπανών κατά 

14%, ενώ στην ουσία το ύψος των δαπανών αυτών είναι ουσιαστικά στα επίπεδα του εγκριμένου 

προϋπολογισμού του 2009. 

 Οι τακτικές δαπάνες του κράτους για το 2010 αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό 4,6% ενώ μείωση 

αναμένεται στις αναπτυξιακές δαπάνες του κράτους για το 2010 της τάξης του 9,2%.  Είναι προφανές 

πως ενώ οι ανελαστικές δαπάνες του κράτους θα αυξάνονται, οι δαπάνες που έχουν σκοπό να 

τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη θα μειωθούν.  Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως αυτήν 

που διανύουμε, θα έπρεπε να γίνει ακριβώς το αντίθετο.  Οι ανελαστικές δαπάνες θα έπρεπε να 

περιοριστούν και να δοθούν πόροι για την προώθηση αναπτυξιακών έργων με σκοπό την δημιουργία 

θέσεων εργασίας και στήριξης της ανάπτυξης. 

 Το φαινόμενο αυτό είναι το ίδιο που προκάλεσε την διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος την 

παρούσα χρονιά.  Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μπορεί να επικαλείται τον αυξημένο 

αναπτυξιακό προϋπολογισμό, αλλά τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο μας παρουσιάζουν μια 

διαφορετική εικόνα.  Το ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού μέχρι 31.10.2009 

παρέμεινε μόλις στο 42% και πολύ μακριά από τον στόχο που έθεσε η κυβέρνηση για ποσοστό 

υλοποίησης πέραν του 80% μέχρι το τέλος του χρόνου. 

 Φυσικά είναι αμφίβολο κατά πόσο οι λειτουργικές δαπάνες θα παραμείνουν στα επίπεδα του 

προϋπολογισμού.  Ενδεικτικά, κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Επιτροπή 

Οικονομικών, σχεδόν όλα τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες δήλωσαν πως τα κονδύλια δεν θα τους είναι 

αρκετά και θα στείλουν συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς για έγκριση αργότερα.   

 Δημόσιο Χρέος 
 Σαν επακόλουθο του αρνητικού ρυθμού ανάπτυξης και της αύξησης του δημοσιονομικού ελλείμματος, 

το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί το 2009 στο 53,2% του ΑΕΠ, στο 58,6% το 2010 και στο 63,4% το 2011 

με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΕ.  Το ποσοστό πιθανώς να είναι και ψηλότερο με δεδομένη την 

χειροτέρευση των δημοσίων οικονομικών. 

 Δημόσια Υπηρεσία και Παραγωγικότητα 

 Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως διαθέτουμε μια υπεράριθμη δημόσια υπηρεσία που αποτελεί το 
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πιο ευδιάκριτο σύγχρονο οικονομικό πρόβλημα στα μάτια του φορολογούμενου πολίτη.  Μέτρα πρέπει 

να παρθούν άμεσα για να συγκρατηθούν τα λειτουργικά κόστη της κρατικής μηχανής.  Σίγουρα δεν 

φταίει η παρούσα κυβέρνηση μόνο, για την κατάσταση της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά σίγουρα πρέπει 

να πάρει κάποια δραστικά και άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που παρουσιάζεται.  Ο 

ρυθμός αύξησης του κρατικού μισθολογίου υπολογίζεται στο 10% για το 2009 παρά τον αρνητικό 

πληθωρισμό και στο 4,8% για το 2010.   

 Το μέγεθος του κρατικού μισθολογίου αποτελεί το πιο σοβαρό από τα διαρθρωτικά προβλήματα της 

Κυπριακής οικονομίας και οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών δαπανών του κράτους 

πρέπει να το έχει στόχο την μείωση του κρατικού μισθολογίου.  Το 2008 το κρατικό μισθολόγιο 

αποτελούσε το 14,1% του ΑΕΠ, ποσοστό που θα είναι ψηλότερο το 2009 μιας και το ΑΕΠ μειώνεται 

ενώ το κρατικό μισθολόγιο αυξάνεται κατά 10%.   

 Η κυβέρνηση λέει πως θα πρέπει να επιβληθεί μορατόριουμ στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, 

αλλά αυτό δεν φαίνεται μέσα από τον προϋπολογισμό του 2010.  Πρέπει άμεσα να γίνουν τομές και να 

βρεθεί τρόπος να συγκρατηθεί η αύξηση του κρατικού μισθολογίου, πράγμα που δεν φαίνεται στον 

προϋπολογισμό.  Δεν βλέπουμε κανένα μέτρο στον προϋπολογισμό προς αυτή την κατεύθυνση.  Αυτό 

θα μπορούσε να γίνει με μια σειρά από μέτρα όπως μείωση των κλιμάκων εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία και με θέσπιση του θεσμού της εναλλαξιμότητας Οι υπερωρίες στο δημόσιο θα πρέπει να 

μειωθούν στις απόλυτα αναγκαίες και.  θα πρέπει να αυξηθούν και οι έλεγχοι για να εξασφαλίζεται η 

φυσική παρουσία κάποιου στον τόπο εργασίας του όταν δηλώνει υπερωρίες και να ελέγχεται και η 

δουλεία του ώστε οι υπερωρίες αυτές να δικαιολογούνται.  Επίσης, θα ήταν καλό να ρυθμιστεί με νόμο 

το ανώτατο όριο που κάποιος δημόσιος υπάλληλος θα δικαιούται να λαμβάνει σε υπερωρίες.  Επίσης 

εξοικονομήσεις μπορούν να γίνουν με αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στα 63 έτη σε όλο το δημόσιο 

τομέα και με περικοπές στα κονδύλια της Αγοράς Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (€80,8εκ.) και στο 

κονδύλι Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια (€40,7εκ.) 

 Επίσης το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί με την 

υιοθέτηση νέων μετρήσιμων μεθόδων ελέγχου ώστε να αυξηθεί και η παραγωγικότητα.  Κίνητρα θα 

πρέπει να προσφέρονται στους υπαλλήλους με βελτιωμένη απόδοση και όχι σε αυξήσεις που έχουν 

σαν βάση τον πληθωρισμό.  Ακόμα ο θεσμός της ΑΤΑ θα μπορούσε να εκσυγχρονιστεί ώστε τα 

οικονομικά μειονεκτήματα να αντισταθμίζονται από τα κοινωνικά οφέλη, μεταφέροντας τις αυξήσεις 

στους μισθούς από τους υψηλόμισθους στους χαμηλόμισθους.  Αυτό θα είχε και θετικό αντίκτυπο στα 

δημόσια οικονομικά, αφού το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων υπαλλήλων είναι υψηλόμισθοι. 

 Δυστυχώς στον προϋπολογισμό του 2010 λάμπουν δια της απουσίας τους οποιαδήποτε μέτρα προς 

μείωση των τακτικών δαπανών του κράτους και του κρατικού μισθολογίου. 

 Παιδεία 
 Είναι αλήθεια ότι διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και υπάρχει δημοσιονομική στενότητα.  Όταν 

όμως οι συνολικές δαπάνες του κράτους αυξάνονται κατά 3% και οι δαπάνες για την παιδεία 

αυξάνονται με τον ίδιο περίπου ρυθμό (3,5%), τότε αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση αυτή δεν δίνει καμία 

ιδιαίτερη σημασία στην παιδεία και στο σχεδιασμό του μέλλοντος της κοινωνίας.  Αυτό σημαίνει απλά 

ότι δεν υπάρχει καμία αυξημένη προσοχή και σημασία στην εκπαίδευση –και πολύ λιγότερο στον 
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πολιτισμό.    

 Στην ομιλία του στη Βουλή, ο υπουργός ρητορικά ταυτίζει τις δαπάνες για την παιδεία με την 

«υλοποίηση των οραματισμών και επιδιώξεών μας για ένα δημιουργικό μέλλον».  Ορθά.  Με αυτή την 

ίδια λογική θα έλεγε κανείς ότι το μέλλον αφορούν περισσότερο οι αναπτυξιακές παρά οι τακτικές 

δαπάνες του προϋπολογισμού του υπουργείου του.   

 Οι τακτικές δαπάνες  για το 2010 είναι €812,2 εκατ.  και  οι αναπτυξιακές €296,0 εκατ.  Οι τακτικές 

δαπάνες αυξάνονται δηλαδή κατά 4,4% και οι αναπτυξιακές δαπάνες μόνο 1%.  Θα πρέπει, λοιπόν, 

να παρατηρήσουμε, ότι με αυτά τα δεδομένα ο φετινός προϋπολογισμός δεν δίνει έμφαση στο μέλλον, 

δεν αφορά τόσο αυτό που ο υπουργός χαρακτηρίζει ως «υλοποίηση των οραματισμών και επιδιώξεών 

μας για ένα δημιουργικό μέλλον», όσο μια στενή διαχείριση των πραγμάτων.    

 Υγεία 
 Το φετινό μερίδιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας επί του ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά μία 

ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 3,7% όμως απουσιάζουν ουσιαστικά κονδύλια που δυσχεραίνουν 

σε τεράστιο βαθμό την άσκηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον πολυσήμαντο και πολυδιάστατο 

τομέα της Υγείας.  Πιο συγκεκριμένα, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κονδύλι για την 

άμεση λειτουργία του Κέντρου Αίματος, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  Επίσης, δεν υπάρχει κονδύλι για την στελέχωση με εξειδικευμένους ιατρούς, 

εμπειρογνώμονες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και βοηθών νοσηλευτικού προσωπικού της 

Πτέρυγας Παραπληγικών καθώς και της αγοράς του απαραίτητου εξοπλισμού για την νοσηλεία και 

αποκατάσταση των ατόμων.  Παράλληλα, δεν έχει γίνει μνεία για την δέσμευση κονδυλίου με σκοπό 

την δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού βάσει των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Γραμμών.  

Τέλος, παρουσιάζεται αποκοπή ουσιαστικού ποσού του ΑΣΚ κάτι το οποίο θέτει σε μεγάλο κίνδυνο τη 

μη υλοποίηση μεγάλων δράσεων που εμπερικλείονται στην Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά 

2009-2013. 

 Περιβάλλον 
 Με την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης, αναμέναμε πως θα δούμε στον 

προϋπολογισμό του 2010 μέτρα με σκοπό την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα.  Δυστυχώς δεν βλέπουμε κανένα μέτρο να παίρνεται προς την κατεύθυνση αυτή.  Η 

αναχρονιστική μέθοδος φορολογίας των οχημάτων παραμένει σε ισχύ και δεν προσφέρονται κίνητρα 

προς αντικατάσταση παλαιών οχημάτων.  Επίσης η Κύπρος είναι πολύ πίσω σε χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παρόλο που έχουμε άφθονη ηλιοφάνεια.   Θα 

μπορούσε η Κύπρος να αποτελέσει πεδίο δοκιμής και εφαρμογής ηλιακών συστημάτων 

ηλεκτροπαραγωγής με χρηματοδότηση από κονδύλια της ΕΕ.  Θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο 

για την εκπαίδευση και επίδειξη ολοκληρωμένων λύσεων ηλιακών συστημάτων και πόλο έλξης 

επιστημονικού ενδιαφέροντος.  Απλά και σε αυτόν τον τομέα απουσιάζει το όραμα και ο μακροχρόνιος 

σχεδιασμός. 

 Έρευνα και Καινοτομία 
 Οι επιδόσεις της χώρας μας στην έρευνα και την καινοτομία είναι χαμηλές με αποτέλεσμα η Κύπρος 

να καταλαμβάνει την τελευταία θέση στις σχετικές μελέτες επιδόσεων στην Ευρώπη.  Επίσης 
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αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας σε ότι αφορά στην ευρυζωνική διείσδυση, 

τη δια βίου μάθηση, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα και τα επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού 

κινδύνου (venture capital). 

 Η τεράστια μείωση που παρατηρείται στον φετινό προϋπολογισμό για τον τομέα της Έρευνας και 

Καινοτομίας έχει δικαίως προκαλέσει την έντονη αντίδραση των πανεπιστημίων, ερευνητικών 

ιδρυμάτων αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου.  Η Κύπρος είναι τελευταία όχι μόνο στις επενδύσεις 

της στην Έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ 0,45% συγκριτικά με το 1,85% που είναι ο μέσος όρος της 

υπόλοιπης Ε.Έ.  αλλά και στην εργοδότηση προσωπικού για θέματα έρευνας και καινοτομίας με 0,7% 

σε σύγκριση με το 1,6% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.  Είναι αδιανόητο το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας από 25,4 εκ.  ευρώ που πήρε στον προϋπολογισμό του 2009 να παίρνει μόλις 10 εκ.  ευρώ 

για το 2010, η χορηγία στο κυπριακό ερευνητικό και ακαδημαϊκό δίκτυο να μειώνεται στις 300,000 

ευρώ από 424,000 που ήταν πέρυσι και τέλος είναι η χορηγία στο κυπριακό ερευνητικό ίδρυμα από 

8,3 εκ.  ευρώ να μειώνεται στα 3 εκ.  ευρώ. 

 Η Κύπρος χρειάζεται επειγόντως αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού της πλαισίου για την 

έρευνα και την καινοτομία.  Χρειάζεται την προώθηση νομοθεσίας αλλά και διοικητικών μέτρων που να 

διασφαλίζουν τον συντονισμό, τον σχεδιασμό της πολιτικής, την ορθολογική διαχείριση και τον έλεγχο 

της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας.  Μα πάνω απ’ όλα χρειάζεται το όραμα, την 

τόλμη και την πολιτική βούληση για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης ενός τομέα που μπορεί να 

κάνει τη μεγάλη διαφορά για την Κύπρο.  Που μπορεί να βγάλει την πατρίδα μας από την υστέρηση 

και να τη θέσει στην πρωτοπορία των χωρών που ανιχνεύουν το βιώσιμο μέλλον του πλανήτη μας.   

 Χρειάζεται τέλος μεγαλύτερη εξωστρέφεια του ερευνητικού μας συστήματος, με επιθετικότερη 

συμμετοχή στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και καινοτομίας και στις συναφείς διεθνείς πρωτοβουλίες.  

Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ευρωπαϊκή και 

διεθνής δικτύωση με την συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και υποδομές με απώτερο 

πάντοτε στόχο να αναδείξουμε την στρατηγική μας θέση ως συνδέσμου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τις γειτονικές μας χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.  
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος: 
 Διαχρονική θέση του ΔΗΚΟ, ήταν και είναι ότι η οικονομία αποτελεί Εθνική υπόθεση στη βάση του 

τρίπτυχου: Γερή οικονομία-Ανάπτυξη –κράτος κοινωνικών παροχών. 
 Ως ΔΗΚΟ εκτιμούμε πως ο Κρατικός Προϋπολογισμός τη 2ετία 2009-2010 δεν ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά στους πιο πάνω άξονες αφού ο μεν Προϋπολογισμός για το 2009 έχει αναθεωρηθεί 

αρκετές φορές χωρίς να επιτυγχάνει τους στόχους του για γερή οικονομία, δημοσιονομική πειθαρχία 

και ανάπτυξη ενώ ο Προϋπολογισμός για το 2010 επαναφέρει την κυπριακή οικονομία σε ψηλά 

δημοσιονομικά ελλείμματα, αύξηση του δημόσιου χρέους και κατ΄ επέκταση σε κατάσταση 

δημοσιονομικής επιτήρησης όπως και το 2002. 

 Η Κυπριακή οικονομία μετά από μια επιτυχή προσπάθεια για άσκηση ορθολογιστικής πολιτικής, 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικό ορθολογισμό  την πενταετία 2003-2007, οπισθοχωρεί σε 

αρνητικά οικονομικά πρόσημα με αποτέλεσμα το υπόβαθρό που είχε κτιστεί ώστε η κυπριακή 

οικονομία να αναχαιτίσει με αποτελεσματικό τρόπο τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

να έχει ουσιαστικά εξουδετερωθεί. 

 Η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντας μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική 

κρίση ωστόσο ως ΔΗΚΟ εκτιμούμε πως δεν ασκήθηκε σωστή δημοσιονομική πολιτική και πειθαρχία 

αφού οι μη στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη αύξηση των δημόσιων 

δαπανών, ειδικότερα σε τομείς χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος και υψηλής προστιθέμενης αξίας 

έργα, είχαν ως αποτέλεσμα το δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2007 ύψους €550εκ. να εξαλειφθεί και 

να μετατραπεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε δημοσιονομικό έλλειμμα πέραν του 3%. 

 Ο Υπουργός Οικονομικών καταθέτοντας τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής όπως 

αντικατοπτρίζονται στον Κρατικό προϋπολογισμό για το 2010, αναφέρθηκε σε οικονομική ανάπτυξη, 

υγιή δημόσια οικονομικά, άνοδο του βιοτικού επιπέδου, αναδιάρθρωση της οικονομίας, βιωσιμότητα 

των δημοσίων οικονομικών και δημοσιονομική πειθαρχία. 

 Ως ΔΗΚΟ εκτιμούμε πως οι βασικοί άξονες της κυβέρνησης δεν είναι υλοποιήσιμοι αφού η 

δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας έχει επιδεινωθεί δραματικά. Οι ανησυχίες μας εστιάζονται 

στους πιο κάτω οικονομικούς άξονες: 

 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: 
1. Το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να ξεπεράσει σημαντικά το όριο του 3%, θέτοντας την 

Κυπριακή Οικονομία σε κατάσταση επιτήρησης. Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το 

γεγονός πως η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης θα συνεχιστεί το 2010 καθώς και το 

2011, όταν η κυπριακή οικονομία αναμένεται πως θα σημειώσει έστω μικρή ανάκαμψη. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέπεις της Eurostat όπως έχουν δημοσιευθεί στις 13 Νοεμβρίου 

2009, το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται πως θα εκτοξευθεί στο 5.75% το 2010 ενώ το 2011 

αναμένεται να ξεπεράσει το 6%, ειδικότερα εάν δεν ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά 

δημοσιονομικά μέτρα. 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
2. Παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση έγιναν περισσότερο αισθητές το 

2009, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας παραμένει αρνητικός στο -
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0.7% και αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά στάσιμος το 2010. Ο ρυθμός ανάπτυξης της 

κυπριακής οικονομίας το 3ο τρίμηνο συρρικνώθηκε περαιτέρω στο -1.4%, την ίδια ώρα που στη 

ζώνη του ευρώ παρατηρείται βελτίωση του οικονομικού κλίματος. 

  Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κυπριακή Οικονομία παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη αδυναμία ώστε να εξέλθει από την ύφεση, αφού χώρες όπως την Λιθουανία και 

Λετονία με ρυθμό ανάπτυξης στο -18% για το 2009, σημειώνουν θεαματική βελτίωση κατά 14% 

το 2010, ενώ το 2011 θα σημειώσουν θετικό ρυθμό ανάπτυξης και μάλιστα, μεγαλύτερο από 

εκείνο της Κυπριακής Οικονομίας. 

  Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η επιδείνωση αυτή είναι δομικού χαρακτήρα και τείνει 

αναπόφευκτα να οδηγήσει τη χώρα μας σε διαχρονικά ψηλά ελλείμματα αλλά και υπό 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και συνεπώς επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

γεγονός που επαναφέρει την αναγκαιότητα για λήψη διορθωτικών μεταρρυθμίσεων για 

επαναπροσδιορισμό της οικονομίας προς νέες κατευθύνσεις και δραστηριότητες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ: 
3. Παρά την σημαντική πρόοδο που σημείωσε η κυπριακή οικονομία με τη δραστική μείωση του 

δημόσιου χρέους από 70.4% το 2004 στο 48.4% το 2008, το δημόσιο χρέος εκτιμάται πως θα 

σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση τα επόμενα έτη. 

  Σύμφωνα με τον κατατεθέντα προϋπολογισμό, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στο 53.8% το 2009, 

το 2010 εκτιμάται πως θα σημειώσει περαιτέρω επιδείνωση και θα ξεπεράσει το 58% ενώ το 

2011 θα εκτοξευθεί στο 63.4%. 

  Σύμφωνα με την Έκθεση Βιωσιμότητας (Sustainability Report) των δημόσιων οικονομικών που 

δημοσίευσε τον περασμένο Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

των δημοσίων οικονομικών της Κύπρου, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο. Και αυτό διότι η 

μακροπρόθεσμη επίδραση της γήρανσης του πληθυσμού είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο 

ευρωπαϊκό όρο. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση μέχρι το 2060, το δημόσιο χρέος αναμένεται να 

ξεπεράσει το 300%. 

  Η επιδείνωση του δημόσιου χρέους θέτει την Κυπριακή Δημοκρατία εκτός του Προγράμματος 

Σταθερότητας (το πρώτο που κατέθεσε ως Μέλος της Ευρωζώνης), στο οποίο προβλέπεται το 

δημόσιο χρέος να κυμανθεί στο 45.4% το 2010 και 44.2% το 2011 και το 2012. 

  Σημειώνεται πως οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μειώθηκαν δραστικά τα 

τελευταία χρόνια από €739εκ. το 2008, στα €632εκ. το 2009, γεγονός που αποτρέπει την 

επίτευξη του διπλού στόχου, για σημαντική εξοικονόμηση μέσω της εξυπηρέτησης του 

δημόσιου χρέους από την μία και την απελευθέρωση σημαντικών κεφαλαίων για κοινωνικές και 

αναπτυξιακές δαπάνες από την άλλη, μία πολιτική που δοκιμάστηκε και έφερε θετικά 

αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
4. Όπως έχει τονιστεί και αρχικά, ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2009, είχε αρχικά κατατεθεί 

προβλέποντας πως η κυπριακή οικονομία θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης στο 3.7%. Λόγω της 



 

 

 

 

96

κακής εκτίμησης, κρίθηκε αναγκαία η κατάθεση 5 συμπληρωματικών προϋπολογισμών ύψους 

€383εκ. επιφέροντας πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση.  

  Επιπλέον, όπως διαφαίνεται και από τους προϋπολογισμούς τα τελευταία χρόνια, οι τακτικές 

δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά 1δις, από €4.6δις το 2008 σε €5.5δις. καθιστώντας τον στόχο για 

συγκράτηση των τακτικών δαπανών ως μη υλοποιήσιμο και επιφορτίζοντας τον 

προϋπολογισμό με πρόσθετες ανελαστικές δαπάνες. 

  Ταυτόχρονα, εάν υποθέσουμε πως οι λειτουργικές δαπάνες παραμείνουν αναλλοίωτες όπως 

έχουν κατατεθεί, καταρρίπτεται και ο στόχος για μείωση τους κατά 14% αφού η μείωση θα είναι 

μόνο κατά 2.6%. Σημειώνεται πως για να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη όμοια μέτρα σύγκρισης, αφού στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να 

συγκρίνονται οι πραγματικές δαπάνες για το 2009 σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες του 2010. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 
5. Παράλληλα με τις τακτικές και λειτουργικές δαπάνες, ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι οι 

αναπτυξιακές δαπάνες σημειώνουν μείωση κατά 9.2% σε σύγκριση με το 2009, ενώ πιο 

ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ο βαθμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προγράμματος 

παραμένει δραματικά χαμηλός, μόλις στο 42% σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Γενικό Λογιστή της 

Δημοκρατίας για την περίοδο 1/1/2009 – 31/10/2009.  

  Εν μέσω οικονομικής κρίσης κατά τη διάρκεια της οποίας η πραγματική οικονομία απαιτεί 

τόνωση της μέσω αναπτυξιακών έργων με παράλληλη μείωση των ανελαστικών και 

λειτουργικών δαπανών, στην Κύπρο γίνεται ακριβώς το αντίθετο με αποτέλεσμα το 

δημοσιονομικό έλλειμμα να εκτοξεύεται σε ανησυχητικά επίπεδα χωρίς ωστόσο να 

επιτυγχάνεται ο στόχος για μείωση της ανεργίας και ώθηση της οικονομίας ώστε να εξέλθει από 

την ύφεση. 

ΑΝΕΡΓΙΑ: 
6. Ένας άλλος τομέας που ως ΔΗΚΟ θεωρούμαι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω του οποίου 

αντικατοπτρίζεται κατά πόσο η οικονομία είναι υγιής, είναι ο δείκτης της ανεργίας. Ο 

εκτροχιασμός του δείχτη της ανεργίας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, εκτιμούμε πως θα είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη η προσπάθεια ώστε η ανεργία να επανέλθει στα ποσοστά των 

προηγούμενων ετών κατά τη διάρκεια των οποίων επικρατούσε κατάσταση πλήρους 

απασχόλησης. Δυστυχώς το ποσοστό της ανεργίας έχει αυξηθεί στο 5.5% το 2009 ενώ το 2010 

αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να φτάσει το 6.5%. 

 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ-ΤΚΑ: 
7. Σύμφωνα με τον κατατεθέντα προϋπολογισμό, παρατηρείται αύξηση των συντάξεων και των 

φιλοδωρημάτων κατά €94εκ. σε σχέση με το 2009 ενώ η αύξηση αγγίζει τα €150εκ σε σχέση με 

το 2008. Το στοιχείο αυτό, ως ΔΗΚΟ θεωρούμε πως θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν 

υιοθετείτο η εισήγηση μας για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης και σε άλλους 

επαγγελματικούς κλάδους, εκεί και όπου ενδείκνυται. Το όφελος σε αυτή την περίπτωση θα 
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ήτανε διπλό αφού ούτε η δημοσιονομική κατάσταση θα επιβαρυνόταν αλλά ούτε και έθετε σε 

κίνδυνο τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ. 

Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε για ακόμα μια φορά πως η πρόσφατη 

τροπολογία για αύξηση των εισφορών στο ΤΚΑ δεν επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα γι΄ 

αυτό και κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή ενός δομημένου διάλογου με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υιοθετηθούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις με τις οποίες η βιωσιμότητα 

του ΤΚΑ θα τεθεί σε μακροπρόθεσμη βάση. 

  Επισημαίνεται επίσης πως εκκρεμεί ακόμα η δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση τον 

περασμένο Μάρτιο για να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο που 

όσον αφορά την επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, μια δέσμευση που δυστυχώς παραμένει 

ανεκπλήρωτη. 

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ: 
8. Η προσπάθεια της κυβέρνησης για περικοπές των δημοσίων δαπανών θα πρέπει να είναι σε 

τομείς που δεν θα επηρεάσουν τις προοπτικές για ανάπτυξη. Επισημαίνεται πως ο 

Προϋπολογισμός παρουσιάζει σημαντικές αποκοπές των κονδυλίων για την έρευνα κατά 75% 

με αποτέλεσμα η Κύπρος να αποκλίνει από το στόχο για επένδυση του 1% του ΑΕΠ ως το 2010 

για σκοπούς έρευνας και τεχνολογίας.  

 ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
9. Ως ΔΗΚΟ οφείλουμε να τονίσουμε εμφαντικά για ακόμα μια φορά πως η Κυπριακή Δημοκρατία 

θα βρισκόταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και η οικονομία της θα βρισκόταν σε κατάσταση 

κατάρρευσης εάν δεν εκπληρωνόταν ο στόχος για εισδοχή στην Ευρωζώνη. Η 

στοχοπροσήλωση που επέδειξε η προηγούμενη κυβέρνηση καταδεικνύει πως ο στόχος για 

συνετή δημοσιονομική πολιτική μπορεί να επιτευχθεί εάν και εφόσον υπάρχει σωστός και 

μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός. 

  Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί ειλημμένη υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας για κατάθεση 

3ετούς μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Ως ΔΗΚΟ θεωρούμε πως ο καταρτισμός 

ενός 3ετούς προϋπολογισμού θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση να ασκεί 

περισσότερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο των δημόσιων δαπανών. 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: 
10. Τέλος ανησυχία και προβληματισμό θα πρέπει να δημιουργεί η αυξητική τάση που σημειώνει ο 

δείκτης του πληθωρισμού, αφού από 1% το 2009, αυξάνεται στο 2.5% και μάλιστα σε συνθήκες 

ύφεσης της Οικονομίας. 

 Από την άλλη πλευρά, ως ΔΗΚΟ σημειώνουμε την αύξηση των κοινωνικών δαπανών στο σύνολο 

τους. Οι κοινωνικές παροχές (άμεσα χορηγήματα προς τους δικαιούχους) αυξάνονται το 2010 κατά 

8.9% και  προβλέπεται να ανέλθουν στα €1.243 εκατ. . 

 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 2010 κατά 10.6% και προβλέπεται να ανέλθουν στα €3.626 εκατ.  

 Ωστόσο, μας προβληματίζει το γεγονός κατά πόσο το κράτος έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε μη 
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στοχευμένες και δαπανηρές κοινωνικές δαπάνες σ΄ αυτή την χρονική περίοδο. 

 Το ΔΗΚΟ χαιρετίζει αυξήσεις σε στοχευμένες κοινωνικές παροχές 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 περιέχει κονδύλια που δεν είναι κοινωνικά στοχευμένα, 

(όπως το πασχαλινό επίδομα, το δημόσιο βοήθημα κλπ), κάτι που μας προβληματίζει έντονα και 

καλούμε την κυβέρνηση για ακόμα μια φορά όπως προωθήσει άμεσα τη σύσταση του Συμβουλευτικού 

Σώματος Κοινωνικής Πολιτικής το οποίο θα χρηματοδοτηθεί άμεσα ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει 

την αποστολή του για ενοποίηση των χορηγιών και χορηγημάτων με στόχο τα επιδόματα να δίνονται 

στοχευμένα και σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.  

 Ταυτόχρονα ως ΔΗΚΟ χαιρετίζουμε την πρόθεση της κυβέρνησης για παγοποίηση νέων προσλήψεων 

στο δημόσιο τομέα. Αναμένουμε όπως κατατεθούν πρόσθετα μέτρα για συγκράτηση των τεράστιων 

δαπανών που δαπανώνται στο κρατικό μισθολόγιο.  

 Επίσης καταγράφουμε ως θετική εξέλιξη την έξοδο της Κύπρου από την λεγόμενη “μαύρη λίστα” της 

Ρωσσίας καθώς επίσης και την έκδοση 3 ετών ομολόγων, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση 

περιορίζοντας δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό για πιο αποτελεσματική επίδραση στην πραγματική 

οικονομία. 

 Τέλος, ως ΔΗΚΟ δεσμευόμαστε πως θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, στηρίζοντας κάθε 

συλλογική προσπάθεια προς ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης και 

επαναφορά της Κυπριακής οικονομίας σε συνθήκες σταθερότητας και υγιών οικονομικών ώστε η 

Κύπρος να μπορέσει να εκπληρώσει το στόχο της ώστε καταστεί σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό 

κέντρο.  

 Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις διασφαλίζοντας την 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. 
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Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ: 
 Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010 ουσιαστικά καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έχουν 

προκύψει, σαν αποτέλεσμα της πρωτοφανούς παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  Η κυπριακή οικονομία 

επηρεάσθηκε ετεροχρονισμένα με εκδήλωση των επιπτώσεων κύρια το 2ο εξάμηνο του 2009 και οι 

οποίες θα συνεχισθούν και το 2010. 

 Ο προβλεπόμενος χαμηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης (0.5%), η μείωση των δημόσιων εσόδων, 

αλλά κύρια το ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος (4.5%), η αύξηση του δημόσιου χρέους (58.2%) 

και η αύξηση της ανεργίας (6.5%), προκαλούν εύλογες ανησυχίες. Οι ανησυχίες επιτείνονται 

δεδομένου του κινδύνου οι προβλέψεις στο τέλος του χρόνου να μην επιβεβαιωθούν και οι δείκτες να 

είναι ακόμα πιο αρνητικοί. 

 Το ενδεχόμενο η οικονομία-μας το 2010 να τεθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος προκαλεί 

πρόσθετη ανησυχία, δεδομένου ότι αυτή θα θέσει σε κίνδυνο το κοινωνικό κράτος. 

 Η από ετών προσπάθεια για δημοσιονομική εξυγίανση και επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας, 

φαίνεται από το μέγεθος των επιπτώσεων ότι δεν έχει επιτευχθεί. Παρά τα μέτρα τα οποία είχε 

εξαγγείλει η κυβέρνηση τα αποτελέσματα ήσαν φτωχότερα των προβλέψεων αλλά και των 

προσδοκιών. Αυτό ενδεχόμενα να οφείλεται σε τρεις παράγοντες 

 1. Να ήσαν ανεπαρκή για το μέγεθος της κρίσης 

 2. Παρά το ότι στρέφονταν προς την ορθή κατεύθυνση να μην υπήρξε σωστή υλοποίηση, και 

 3. Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, να ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό 

για την αποτυχία της προσπάθειας επαρκούς αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής 

κρίσης. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

- Είναι αδιανόητο τη στιγμή που τα κρατικά έσοδα παρουσιάζουν σημαντική μείωση, κρατικές 

υπηρεσίες να παρουσιάζουν απαράδεκτη γραφειοκρατική αγκύλωση, αποστερώντας από το 

κράτος σημαντικά έσοδα, επηρεάζοντας αρνητικά την ανάπτυξη 

- Η παραγωγικότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας εξακολουθεί να είναι χαμηλή. 

- Η μη παραγωγική αύξηση των δαπανών σε διάφορα τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας 

προκαλεί αδικαιολόγητη αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος 

- Ο ρυθμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού στις δοσμένες συνθήκες είναι 

χαμηλός (το πρώτο 10μηνο του χρόνου ανήλθε στο 42% σε σχέση με 46% στο αντίστοιχο του 

2008) 

- Απουσιάζουν από τον κυβερνητικό προγραμματισμό τα έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα, τα 

οποία θα ανατροφοδοτήσουν το κράτος με έσοδα, για να χρησιμοποιηθούν στη χρηματοδότηση 

άλλων έργων. 

- Διενεργούνται ή/και προγραμματίζονται δαπάνες για τη χρηματοδότηση έργων αμφίβολης 

χρησιμότητας. 

- Η μείωση των δαπανών για την έρευνα ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι αδιανόητη. 

 Συμφωνούμε με τους τέσσερις βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτοί τέθηκαν από 

τον υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις στρατηγικές επιδιώξεις της κυβέρνησης. 
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 Η μείωση των λειτουργικών δαπανών (έστω και οριακά), η σχετική συγκράτηση των δαπανών, η 

εφαρμογή του σχεδίου χαμηλών συντάξεων, είναι ενέργειες προς την ορθή κατεύθυνση, τις 

επικροτούμε και τις στηρίζουμε. 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση για 

εξορθολογισμό της κυπριακής οικονομίας και αντιμετώπισης των χρόνιων διαρθρωτικών-της 

προβλημάτων. 

 Ταυτόχρονα, επίκεντρο των δράσεων της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η ανακατανομή του εθνικού 

εισοδήματος προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων και η σταδιακή σμίκρυνση της 

οικονομικής ανισότητας ανάμεσα στα χαμηλά και τα ψηλά εισοδήματα. Τόσο ο τρόπος παραχώρησης 

των αυξήσεων στους μισθούς αλλά και στις συντάξεις, όσο και η συνεχής αύξηση του ποσοστού των 

έμμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους, κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

 Ως εκ τούτου κατά την άποψη του Κ.Σ.ΕΔΕΚ η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μέτρα 

μείωσης των δαπανών και αύξησης των εσόδων. 

 Μέτρα μείωσης των δαπανών 
1. Μείωση των μη παραγωγικών δαπανών 

2. Αύξηση της παραγωγικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Προώθηση μετρήσιμων κριτηρίων 

καθορισμού της παραγωγικότητας ώστε οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες να κατανέμονται 

ανάλογα. Η αύξηση της παραγωγικότητας θα μειώσει και τις ανάγκες σε προσωπικό. 

3. Περαιτέρω μείωση των καθολικών επιδομάτων και αντικατάσταση με στοχευμένα επιδόματα 

νέου τύπου 

4. Αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για συγχρηματοδότηση έργων 

5. Θέσπιση αυστηρής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό της δαπάνης εκτέλεσης διαφόρων 

έργων 

6. Καθορισμός νέου τρόπου παραχώρησης των συντάξεων και των μισθολογικών αυξήσεων με 

στόχο της ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων 

7. Αναστολή εκτέλεσης έργων αμφίβολης χρησιμότητας αυτή την περίοδο. 

 Μέτρα αύξησης των εσόδων 
1. Προώθηση της εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα 

2. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας που μπορούν να 

συμβάλουν στην αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και κατ΄ επέκταση των κρατικών 

εσόδων π.χ. Κτηματολόγιο, Πολεοδομία. 

3. Πολεοδομική αμνηστία 

4. Φορολόγηση της υπεραξίας που δημιουργείται από τις χαλαρώσεις που εγκρίνει η κυβέρνηση, 

καθώς και από την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών. 

5. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 

6. Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων εταιρειών και φυσικών προσώπων 
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7. Ορθολογιστική κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας για σκοπούς χρέωσης των 

ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των αλλοδαπών που περιθάλπονται στα δημόσια 

νοσηλευτήρια 

8. Περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας 

 Για τις επιμέρους παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν τα διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες, καθώς και 

για τις εισηγήσεις και προτάσεις του Κ.Σ.ΕΔΕΚ, θα αναφερθούν ο πρόεδρος και οι βουλευτές του 

κόμματος στις ομιλίες-τους, κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών στην ολομέλεια του σώματος. 
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος: 
1. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΥΦΕΣΗ 
 Η κρίση της παγκόσμιας οικονομίας με μια χρονική καθυστέρηση έχει επηρεάσει και την Κύπρο 

οδηγώντας την οικονομία του τόπου σε πτωτική πορεία. Ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο του 2009, 
καταγράφεται στην Κύπρο μια επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αντικατοπτρίζεται στα 
δημόσια οικονομικά και που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική σμίκρυνση του πλεονάσματος που 
υπήρχε στα κρατικά ταμεία το 2008. 

 Παρά τις αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις, για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας για το 2009 
θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ κατά -5% ενώ για το 2010 προβλέπεται θετικός ρυθμό ανάπτυξης της 
τάξης του + 0.5%. Ακόμα μέχρι το τέλος του Οκτώβρη η ανεργία έφθασε το 6% του εργατικού 
δυναμικού, σε σχέση με 3.2% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2008. Σε ότι αφορά στο 
δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται ότι αυτό θα φτάσει το 3.5% του ΑΕΠ το 2009, ενώ το 2010 θα 
κυμανθεί γύρω στο 5.7%. 

 Τα ανωτέρω στοιχεία επαληθεύουν την εκτίμηση ότι η Κυπριακή Οικονομία διανύει περίοδο ύφεσης η 
οποία αναμένεται να διαρκέσει και στο επόμενο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται ο 
προϋπολογισμός που είναι προς συζήτηση και ψήφιση ενώπιον της βουλής.  

 Για το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ ο κρατικός προϋπολογισμός είναι το βασικό εργαλείο που μπορεί να 
υπηρετήσει την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο μας. Ειδικά για το επόμενο έτος, ένας ορθά 
σχεδιασμένος προϋπολογισμός θα μπορούσε να οδηγήσει την κυπριακή οικονομία στην έξοδο από 
την ύφεση. 

 Η τοποθέτηση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για τον προϋπολογισμό του 2010 έγινε αφού λήφθηκε 
υπόψη αν ο προϋπολογισμός που έχουμε ενώπιον μας: 

 (1) Μπορεί να αντιμετωπίσει τις σημερινές ανάγκες των πολιτών με δεδομένη τη νέα οικονομική 
πραγματικότητα που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση και στον τόπο μας και  

 (2) Κατά πόσον ο προϋπολογισμός αυτός μπορεί να στηρίξει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 
αλλαγές που χρειάζεται άμεσα η Κύπρος. 

2. Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010 
 Η εκτίμηση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το οικονομικό 

έτος 2010, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ύφεσης που αντιμετωπίζουμε, ούτε μπορεί να 
υπηρετήσεις τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται άμεσα ο τόπος. 

 Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για χρησιμοποίηση δημοσιονομικών πόρων προς διευκόλυνση της 
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. Την ίδια ώρα υποδεικνύουμε ότι οι δημοσιονομικοί πόροι του 
κράτους είναι περιορισμένοι αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα φαίνεται να φτάνει πλέον σε υψηλά 
επίπεδα. Επομένως η μείωση των λειτουργικών δαπανών του κράτους και η τήρηση δημοσιονομικής 
πειθαρχίας στην υλοποίηση, είναι επιτακτικές ανάγκες που θα έπρεπε να υπηρετούνται μέσα από τον 
προϋπολογισμό του 2010. 

 Συμφωνούμε με τον κυβερνητικό στόχο, ότι ο προσανατολισμός του προϋπολογισμού για το 2010 
πρέπει να είναι η έμφαση στο ανθρώπινο κράτος. Συμφωνούμε με τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού, όμως ταυτόχρονα επιμένουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει στοχευμένες 
παροχές με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αφού οι δαπάνες αυτές αποτελούν το 18% 
περίπου του προϋπολογισμού για το 2010.  

 Ακόμα για το 15% του προϋπολογισμού που προορίζεται για αναπτυξιακές δαπάνες η κυβέρνηση 
πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τέτοια αναπτυξιακά προγράμματα που θα αποδίδουν άμεσα 
στην αύξηση της απασχόλησης και στην αναθέρμανση της αγοράς εργασίας προκειμένου να μειωθεί η 
σημερινή υψηλή ανεργία. 
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3. ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
 ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ στεκόμαστε αντικειμενικά αλλά και κριτικά απέναντι στον προτεινόμενο 

προϋπολογισμό και καταθέτουμε τις δικές μας παραγωγικές προτάσεις και εισηγήσεις για την 
ανάπτυξη και την πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας μας. 

 Οι πυλώνες των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κόμματος επικεντρώνονται μεταξύ άλλων στα 
ακόλουθα: 
1. Στη μεταρρύθμιση του κράτους για να γίνει πιο αποτελεσματικό για να εξυπηρετεί αντί να 

ταλαιπωρεί τους πολίτες. 
2. Στην ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και στη λήψη μέτρων για προστασία των κλάδων που 

ενισχύουν τα κρατικά ταμεία. 
3. Στην υιοθέτηση πολιτικών ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λειτουργήσουν με πρόθεση 

λιγότερης κερδοφορίας και με βάση το μακροπρόθεσμο όφελος του τόπου. 
4. Στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης ως της κυρίαρχης παραγωγικής δύναμης του τόπου. 
5. Στην αναθέρμανση της επιχειρηματικής αγοράς με αναστολή με εξατομικευμένα κριτήρια 

διαταγμάτων διάλυσης εταιριών, έκδοσης πτωχεύσεων και εκποίησης ακίνητης περιουσίας, για 
δανειολήπτες που αδυνατούν λόγω της κρίσης να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

6. Στην άμεση εφαρμογή του Σχεδίου Απόσυρσης Κλινών με ενίσχυση των κινήτρων του για 
υποστήριξη του τουρισμού και του οικοδομικού τομέα.  

7. Στη μείωση των αερολιμενικών τελών με αποποίηση μέρους των εσόδων της Κυβέρνησης με 
στόχο την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού. 

8. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών εγγραφής νέων εταιριών και στην ενίσχυση των κινήτρων 
προσέλκυσης νέων στρατηγικών επενδυτών. 

9. Στη μεταφορά στις ελεύθερες περιοχές αναπτυξιακών δικαιωμάτων υπό την μορφή συντελεστή 
δόμησης προκειμένου να ενισχυθεί ο προσφυγικός κόσμος. 

10. Στην κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών με τη δημιουργία Φορέα Ξένων εργατών και 
πολιτικών προσφύγων. 

11. Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων 
με ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

12. Στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για οικονομική και κοινωνική σύγκλισή μας με την 
Ευρώπη. 

13. Στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της περιφέρειας του τόπου μας. 
14. Στην αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
15. Στην ενίσχυση των δράσεων για περιβαλλοντική αειφορία και τη συμμετοχή μας στην 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.  
4. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
 Παρόλο που η κρίση μαστίζει πλέον την κυπριακή οικονομία, εντούτοις οφείλουμε να προσβλέπουμε 

με κάποια αισιοδοξία το μέλλον. Ακόμα και αυτή η σοβαρότατη κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, 
δεν μπορεί να συγκριθεί με το τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον Ιούλιο του 1974.  

 Τότε με θάρρος, ευελιξία, αμφίδρομη συνεργασία όλων των κομμάτων και κοινωνικών τάξεων, αλλά 
και με αποφασιστικότητα πετύχαμε την οικονομική ανάκαμψη. Τώρα αυτά τα χαρακτηριστικά 
καλούμαστε να ενεργοποιήσουμε με σκοπό να εξασφαλίσουμε την οικονομική βάση που χρειαζόμαστε 
για τον αγώνα που διεξάγουμε για μια βιώσιμη και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος και τη 
ενίσχυση της ποιότητας ζωής του λαού μας.  

 Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2010 δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκυρίας που διανύουμε. Ως εκ τούτου θα τον καταψηφίσει 
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με εξαίρεση κάποιες από τις δαπάνες του, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν κατά 
τις τοποθετήσεις των βουλευτών του κόμματος στη συζήτηση ενώπιων της ολομέλειας της 
βουλής. 
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών: 
 Η μελέτη των προϋπολογισμών του 2010 δυστυχώς αυξάνει τις ανησυχίες μας για επιδείνωση της 

κατάστασης της κυπριακής οικονομίας. Η είσοδος της Κύπρου σε ύφεση, τη στιγμή που οι χώρες που 

χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση ήδη ανακάμπτουν, δεν μας αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.  

 Η διαχείριση του ελλείμματος με μείωση των δαπανών και νοικοκύρεμα των δημοσιοοικονομικών, 

μπορεί να επιφέρει κάποια πρόσκαιρη βελτίωση,  αλλά δε δίνει μακροπρόθεσμες λύσεις  στα σοβαρά 

προβλήματα που ταλανίζουν την οικονομία μας. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα για την 

οικονομία  που θα δώσει προοπτική στη νεολαία μας και στις επερχόμενες γενιές. 

 Η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για μεταρρύθμιση που θα μας οδηγήσει στη νέα 

οικονομία, την πράσινη και ψηφιακή, που θα μας καταστήσει περισσότερο αυτάρκεις, περιορίζοντας 

την επιβλαβή εξάρτηση μας από τις εισαγωγές ενέργειας. Τα έργα ανάπτυξης πρέπει να συμβάλλουν 

στην οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία. 

 Σε μία εποχή που η «Πράσινη Ανάπτυξη» γίνεται κεντρικό ζήτημα της οικονομικής πολιτικής όλων των 

εθνικών κυβερνήσεων (από τις ΗΠΑ ως την Κίνα) αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί 

αλγεινή εντύπωση η απουσία ενός συγκροτημένου, συνεκτικού και φιλόδοξου πλαισίου «πράσινης 

ανάπτυξης» από την κυβερνητική οικονομική πολιτική όπως αντανακλάται από τους 

προϋπολογισμούς του 2010.  

 Αρκούμαι μόνο να υποδείξω ότι ο κατάλογος των έργων που έχουν παρουσιαστεί στη συνεδρίαση της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού κάτω από τον τίτλο Περιβαλλοντικά 

Έργα (€21.3) αντιστοιχούν σε δαπάνες που «χωρούν» στο νέο κτίριο της Αστυνομίας (€20.5) ή 

τέσσερις σχεδόν φορές στις δαπάνες για τις αποζημιώσεις για το νέο δρόμο Πόλης Χρυσοχούς – 

Πάφου (€76) κ.ο.κ. 

 Είναι για μας ολοφάνερο ότι οι Προϋπολογισμοί του 2010 πέραν της προσπάθειας περικοπής 
των δαπανών στερούνται περιβαλλοντικού οράματος και υλοποίησης πολιτικών «πράσινης 
ανάπτυξης». 

 Ως Οικολόγοι πιστεύουμε ότι η απάντηση στην κρίση δεν  είναι τα μεγάλα έργα (οι αυτοκινητόδρομοι-

μαμούθ, οι εκτρωματικές μαρίνες, τα δημόσια μέγαρα και τα έργα βιτρίνας), αλλά τα ΣΩΣΤΑ ΕΡΓΑ.  

 Ζητούμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας με προγράμματα που θα παράγουν κοινωνικό έργο 
υποδομής, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, 
προγράμματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίοι και οι μη προνομιούχοι. 

 Το πεδίο του περιβάλλοντος, αναδεικνύεται ως πεδίο νέων δυνατοτήτων απασχόλησης και στη χώρα 

μας. Οι κλιματικές αλλαγές, εκτός από επιστημονικό θέμα με περιβαλλοντικές, οικονομικές και 

πολιτικές πτυχές, είναι ταυτόχρονα και θέμα κοινωνικό, αφού η αντιμετώπιση τους συνεπάγεται 

αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία. Η επένδυση στην πράσινη οικονομία θα επιφέρει την αειφορία 

στην εσωτερική αγορά, την αύξηση εισοδημάτων και κατά συνέπεια την αύξηση των δημοσίων 

εσόδων.  

 Είναι με απορία λοιπόν που βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση να δίνει αυξημένα κονδύλια για 

κατασκευαστικά έργα σε αυτοκινητόδρομους, ενώ μηδενίζει κονδύλια για την προώθηση της έρευνας 

και για προστασία του περιβάλλοντος π.χ. πρόγραμμα απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων. Πως γίνεται 
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να δίνεται έμφαση σε κατασκευαστικά έργα που δεν προωθούν την αειφορία, ούτε θα δράσουν 

εποικοδομητικά προς την ανάκαμψη της οικονομίας μας, και δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την 

ανεργία στις κοινωνικές ομάδες που δεινοπαθούν περισσότερο από την κρίση, δηλαδή τους νέους 

επιστήμονες (24-35 ετών) και τους συνταξιούχους;  

 Καταπολέμηση Κλιματικών Αλλαγών 
 Δυστυχώς δεν βλέπουμε κανένα αποτελεσματικό σχεδιασμό από μέρους της κυβέρνησης για μείωση 

των εκπομπών ρύπων στην Κύπρο. Η ενεργειακή πολιτική του κράτους μας είναι ατερμάτιστη. Δεν 

υπάρχει αποτελεσματικός σχεδιασμός εξοικονόμησης ενέργειας, αύξησης της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων 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. Ήδη η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου χρεώνεται με «πρόστιμο» 15 εκατομμυρίων ετησίως 

από την Ε.Ε. (με την μορφή εξαγοράς δικαιωμάτων στα πλαίσια του προγράμματος δικαιωμάτων 

ρύπων), ποσά τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής μέσω αυξήσεων στο κόστος της τιμής του 

ρεύματος. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για μείωση των ρύπων για την παραγωγή ηλεκτρισμού; 

Το ταμείο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει σπαταληθεί ατελέσφορα (αφού οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας καλύπτουν μόλις το 0,7% της παραγωγής ηλεκτρισμού) και δεν προγραμματίζεται να 

γίνουν επενδύσεις σε διάφορους τομείς παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να υπάρχει 

ισοζυγισμένη παραγωγή από πηγές ενέργειας που συμπληρώνουν η μια την άλλη (αιολική το 

χειμώνα, ηλιακή το καλοκαίρι). Και τι γίνεται με το πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών, ρυπογόνων 

αυτοκινήτων; Η κυβέρνησή αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή του φιλολαϊκού και 

φιλοπεριβαλλοντικού αυτού προγράμματος. Συνεπακόλουθο της απόφασης αυτής δεν θα είναι μόνο η 

συνέχιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας μας, αλλά θα υπάρχουν και άμεσες επιπτώσεις στην 

δημόσια υγεία και ασφάλεια, τόσο λόγω των καρκινογόνων σωματιδίων που δημιουργούν τα 

καυσαέρια όσο και από τα συνεπακόλουθα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα που προκαλούνται στους 

δρόμους μας από τα σαράβαλα. Γενικά φαίνεται ότι η κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί τις δυνατότητες 

προώθησης ριζοσπαστικών φιλολαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας. Πραγματικά φιλολαϊκά 

μέτρα δεν είναι μόνο η μείωση των φόρων ή η παροχή επιδομάτων, αλλά κυρίως είναι το κτύπημα των 

ολιγοπωλίων και των καρτέλ μέσω της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής της ενέργειας.  

 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 Οι Χώροι Υγειονομικής Διαχείρισης των Αποβλήτων καθυστερούν και έχει μειωθεί κατακόρυφα το 

κονδύλι για την προώθηση της κατασκευής τους (από τα περσινά 38 εκατομμύρια στα μόλις 10,65 

εκατομμύρια για φέτος). Σημειώνεται ότι πρόκειται για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. Οι υφιστάμενοι σκυβαλότοποι είναι εστίες μόλυνσης και οι συνεχείς 

ανεξέλεγκτες καύσεις σκυβάλων μολύνουν τις παραπλήσιες γεωργικές, κτηνοτροφικές και οικιστικές 

ζώνες με διοξίνες. Παράλληλα, μολύνονται και τα υπόγεια στρώματα νερού και απελευθερώνονται 

τόνοι μεθανίου καθημερινά, που επιδεινώνουν το πρόβλημα του θερμοκηπίου. Και ποια είναι η 

πολιτική του κράτους μας για αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα; Έχει αφαιρέσει εντελώς το κονδύλι 

για επαναφορά περιβάλλοντος στους υφιστάμενους σκυβαλότοπους (που για το έτος 2009 έφτανε τα 

7 εκατομμύρια ευρώ). Η εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε 200 
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περίπου απαγορευμένους σκυβαλότοπους στην κυπριακή ύπαιθρο θα δημιουργούσε εκατοντάδες 

θέσεις εργασίας για εγχώριο προσωπικό και ανυπολόγιστη αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Αντί 

διακοσίων σκυβαλότοπων θα είχαμε διακόσια πάρκα ή δασύλλια. Μέσα από την μελέτη του 

προϋπολογισμού προκύπτει ότι εκκρεμεί η προώθηση της πολιτικής για τη δημιουργία πράσινων 

σημείων για την συγκέντρωση μη συνήθων σκυβάλων. Δεν βλέπουμε να υλοποιείται αυτή η πολιτική 

εντός του 2010, αφού το προϋπολογιζόμενο κονδύλι έχει μειωθεί από τα 2.6 εκατομμύρια στα μόλις 

€200.000. 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 αυστηρότερος έλεγχο της παράνομης απόρριψης 

στερεών αποβλήτων. Τέλος, στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων πρέπει να υιοθετηθούν 

αειφόρες και βιώσιμες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.  

 Δημόσιες Συγκοινωνίες 
 Στον προϋπολογισμό του 2010 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 τη σχέση 

της χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και της λειτουργίας/ανάπτυξης των πόλεων δεν επηρεάζουν 

τους σχεδιασμούς. Ούτε οι αντιδράσεις των πολιτών που συσπειρώνονται για να διαφυλάξουν τους 

λιγοστούς χώρους πρασίνου (π.χ. δάσος Ακαδημίας, δάσος Αθαλάσσας) φαίνεται να διαφοροποιούν 

τους σχεδιασμούς της Πολεοδομίας. Διατυπώνουμε για πολλοστή φορά την αντίθεσή μας στην άποψη 

ότι η προώθηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων (και ιδιαίτερα οδικών έργων), καθώς και η 

επίσπευση και παράκαμψη διαδικασιών κοινωνικού και περιβαλλοντικού ελέγχου, αποτελεί μέτρο 

αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαπιστωμένη 

σπατάλη δημόσιων πόρων για την κατασκευή με τεχνικά χαρακτηριστικά υπερμεγέθη και δυσανάλογα 

των δεδομένων της Κύπρου του αυτοκινητόδρομου Αγίας Μαρινούδας Πάφου – Λίμνης Πόλης 

Χρυσοχούς.  

 Τουριστική Πολιτική 
 Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η τουριστική πολιτική του κράτους μας πρέπει να τύχει άμεσης 

αναθεώρησης. Τι να πρωτοαναφέρουμε; Την σκανδαλώδη προώθηση των αναπτύξεων γηπέδων 

γκολφ, που αποδεδειγμένα πλέον δεν μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικό όφελος στην τουριστική 

βιομηχανία; Την επιχορήγηση τεραστίων ποσών προς τους ξενοδόχους αλλά την αποτυχία να 

διατηρηθούν στις εργασίες τους Κύπριοι εργαζόμενοι; Την άρνηση της κυβέρνησης να παραχωρήσει 

ελαφρύνσεις στους μικρομεσαίους που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα για να αναβαθμιστούν 

οι υπηρεσίες που προσφέρονται και να πέσουν οι τιμές για περαιτέρω προσέλκυση τουρισμού καθώς 

ταυτόχρονα έχει επιδοτήσει τους τουριστικούς πράκτορες για να στείλουν τουρίστες στην Αίγυπτο και 

την Τουρκία; Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η παταγώδης αποτυχία του κράτους μας να 

καταστήσει την Κύπρο ελκυστικό προορισμό για επαναληπτικές διακοπές. Αντίθετα, οι μέχρι στιγμής 

σχεδιασμοί έχουν καταστήσει την Κύπρο προορισμό της μιας φοράς, με πακέτα χαμηλού κόστους να 

κρατάνε τους επισκέπτες κλεισμένους στους τέσσερεις τοίχους των ξενοδοχείων τους.  

 Μετά από πολλά χρόνια η κυβέρνηση φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη σημασία του αγροτουρισμού και 
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να προωθούνται συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα. Άλλες όμως 

μορφές εναλλακτικού τουρισμού, όπως π.χ. κατασκηνωτικός τουρισμός, ακόμη αντιμετωπίζονται 

αρνητικά. Αντί να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον πολιτιστικό τουρισμό εξακολουθείται η επιδότηση 

ακριβών διαφημιστικών προγραμμάτων π.χ. Star Factory. Δεν γίνεται καμία επένδυση στον τομέα 

προβολής του πολιτισμού και των μνημείων μας. Συνεπακόλουθο και αυτό του γεγονότος ότι 

εξακολουθούμε να έχουμε το Τμήμα Αρχαιοτήτων κάτω από την ευθύνη του υπ. Συγκοινωνιών. Και 

πως μπορούμε να αναμένουμε πρόοδο από ένα τμήμα όταν ο βαθμός υλοποίησης του 

προϋπολογισμού του Τμήματος είναι μόλις 44,98% για το έτος 2009 και όταν περιορίζονται οι 

προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά 25% περίπου;   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Παρουσιολόγιο για τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες  

της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού  
για τη μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού του 2010 

 

 
Ημερομηνία 
Συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/Ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Παρασκευή 
16 Οκτωβρίου 2009  

• Υπουργός Οικονομικών 
 (Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση) 
 
Επιμέρους προϋπολογισμοί: 

• Υπουργείο Οικονομικών 
• Γενικό Λογιστήριο 
• Γραφείο Προγραμματισμού 
    
 Υπουργός Οικονομικών:   
 Χαρίλαος Σταυράκης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 

   
Δευτέρα 
19 Οκτωβρίου 2009  
 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 

 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 

 Νίκος Νικολαϊδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Φειδίας Σαρίκας, εκπροσωπώντας τον       
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Αντώνης Αντωνίου 
Ανδρέας Φακοντής 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Γιώργος Γεωργίου 
Τάσος Μητσόπουλος 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Σκεύη Κουκουμά Κούτρα 
Γιώργος Περδίκης 

   
Τετάρτη  
21 Οκτωβρίου 2009    

• Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφύγων 

 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφορών: 
Γιάννης Κοφτερός 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
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 • Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών 

 
Έφορος Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Μουσκάλλης 

   
Δευτέρα 
26 Οκτωβρίου 2009 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 

 
Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού: 
Ανδρέας Δημητρίου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Γεώργιος Τάσου 
Γιώργος Περδίκης 

   
• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 

Κρατικών Ενισχύσεων 
 

Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Χρίστος Ανδρέου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 

  
• Νομική Υπηρεσία της 

Δημοκρατίας 
 
Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 
Πέτρος Κληρίδης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Ανδρέας Αγγελίδης 

  

Τετάρτη 
4 Νοεμβρίου 2009 

• Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Γενικός Διευθυντής: 
Σωκράτης Σωκράτους 

  

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Θωμά  
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Ιωνάς Νικολάου 



 

 

 

 

111

   
Πέμπτη 
5 Νοεμβρίου 2009 

• Γραφείο Επιτρόπου 
Νομοθεσίας και Γραφείο 
Επιτρόπου Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού 

 
Επίτροπος Νομοθεσίας και 
Επίτροπος Προστασίας των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού: 
Λήδα Κουρσουμπά 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

Δευτέρα  
9 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Υπουργός Εξωτερικών: 
Μάρκος Κυπριανού 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Γιώργος Βαρνάβα 
Γιώργος Περδίκης 
Άριστος Αριστοτέλους 

   

 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
(κονδύλια διαφώτισης) 

 
 Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 
 Στέφανος Στεφάνου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Γιώργος Βαρνάβα 
Γιώργος Περδίκης 
Άριστος Αριστοτέλους 

   
Τετάρτη 
11 Νοεμβρίου 2008 

• Ελεγκτική Υπηρεσία 
 
Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
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 • Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού 
 

Πρόεδρος Επιτροπής 
Προστασίας του 
Ανταγωνισμού: 
Κωστάκης Χριστοφόρου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Γιαννάκης Γαβριήλ 

   
 • Αναθεωρητική Αρχή 

Προσφορών 
 
 Πρόεδρος Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών: 
 Ζαχαρίας Τουλούρας 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

   
Πέμπτη 
12 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος 
 
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος: 
Μιχάλης Πολυνείκης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντρέας Φακοντής  
Σοφοκλής Φυττής 
Πανίκκος Σταυριανός  
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Πανίκος Χάμπας 
Γεώργιος Τάσου 
Κυριάκος Χατζηγιάννη 
Γιώργος Βαρνάβα 
Γιώργος Περδίκης 

   

Τετάρτη 
16 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 
Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού: 
Αντώνης Πασχαλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας τον κ. 
Νίκο Σιζόπουλο 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
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Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Γιώργος Περδίκης 

   

 • Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: 
Ανδρέας Λαμπριανού 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Μαρία Κυριακού 

   
Τετάρτη 
18 Νοεμβρίου 2009 

• Δικαστική Υπηρεσία 
 
Πρόεδρος Ανωτάτου 
Δικαστηρίου: 
Πέτρος Αρτέμης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Γιαννάκης Θωμά 
Άριστος Αριστοτέλους 
Ανδρέας Αγγελίδης 

   
 • Γραφείο Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα: 

 Γούλα Φράγκου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 

   
Πέμπτη  
19 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Υγείας 
 
Υπουργός Υγείας: 
Χρίστος Πατσαλίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Ντίνα Ακκελίδου 
Στέλλα Μισαούλη Δημητρίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Στέλιος Ιερωνυμίδης 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Πανίκκος Σταυριανός 
Γιώργος Περδίκης 
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 • Υπουργείο Άμυνας 
 

Υπουργός Άμυνας: 
Κώστας Παπακώστας 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σωτήρης Σαμψών  
Άριστος Αριστοτέλους 
Σωκράτης Χάσικος 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 

   
Παρασκευή 
20 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 

 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Λουκάς Λουκά 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Ρούλα Μαυρονικόλα, εκπροσωπώντας τον 
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Ανδρέας Αγγελίδης 

   
Δευτέρα 
23 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
Υπουργός Εσωτερικών: 
Νεοκλής Σιλικιώτης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Φειδίας Σαρίκας, εκπροσωπώντας τον       
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 
Αριστοφάνης Γεωργίου 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Σοφοκλής Φυττής 
Γιώργος Βαρνάβα 
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Τετάρτη 
25 Νοεμβρίου 2009 

• Γραφείο Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

 
Επίτροπος Διοικήσεως: 
Ηλιάνα Νικολάου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 

   
Πέμπτη 
26 Νοεμβρίου 2009 

• Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 
Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

 Σωτηρούλα Χαραλάμπους 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Ρούλα Μαυρονικόλα, εκπροσωπώντας τον 
κ. Μαρίνο Σιζόπουλο 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πάμπης Κυρίτσης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Αντώνης Αντωνίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Αντρέας Φακοντής 
Γιώργος Περδίκης 

   
Παρασκευή 
27 Νοεμβρίου 2009 

• Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
(Οικονομική κατάσταση και 
εκτιμήσεις) 
 
 
Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου: 
Αθανάσιος Ορφανίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
 

Τετάρτη 
9 Δεκεμβρίου 2009 

• Έγκριση Προσχεδίου Έκθεσης 
 
• Έγκριση τροποποιήσεων του 

προϋπολογισμού του 2010 που 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας 
τον κ. Νίκο Κουτσού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2010 που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή 

Τροποποίηση αρ. 1 

 Κεφάλαιο: 010100.2 «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Νέο Άρθρο: 03527 «Δαπάνες Προεδρίας Ε.Ε. 2012»: €10 
 Απαιτείται η δημιουργία του Άρθρου αυτού για να καλύψει τις ανάγκες που θα προκύψουν στα πλαίσια 

της προετοιμασίας της Κύπρου για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναγκαίες πιστώσεις 

θα διατεθούν όταν παραστεί ανάγκη από το Άρθρο 03852 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 

Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών» του Κεφαλαίου 1830 «Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 

Αποθεματικό». 

Τροποποίηση αρ. 2 
 Κεφάλαιο 11 «Υπουργείο Άμυνας» 
 Ο Υπουργός Άμυνας ζήτησε να διαφοροποιηθεί ο Προϋπολογισμός του 2010 και να περιληφθούν οι 

υφιστάμενες δεσμεύσεις του Υπουργείου του. Τα πιο κάτω αποτελούν τις ελάχιστες ανάγκες για την 

εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Φρουράς. 

 Κεφάλαιο 110100.2 «Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 03755 «Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις»: €1.000.000 
   Αύξηση της πρόνοιας για τις Ειδικές Συμβατικές Υποχρεώσεις για την ΕΛΔΥΚ κατά €0.55 εκ. (από 

€0.45 εκ. σε €1.0 εκ.) για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων  στο Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ. 

 Κεφάλαιο 110200.2 «Κυπριακός Στρατός-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Δημιουργία 148 νέων θέσεων εκ των οποίων 24 θέσεις αφορούν αξιωματικούς και 124 θέσεις 

υπαξιωματικούς  καθώς και κατάργηση 50 θέσεων Λοχία:   

• δημιουργία 24 πρόσθετων θέσεων προαγωγής Αξιωματικών (οι τρεις αφορούν τη ρύθμιση των 

τριών Συνταγματαρχών που υπηρετούν ως υπεράριθμοι - επακόλουθο ακυρωτικής απόφασης 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου)  

• δημιουργία 124 πρόσθετων θέσεων προαγωγής Υπαξιωματικών έναντι κατάργησης 50 θέσεων 

Λοχία (124-50=74). 

• Το κόστος  δημιουργίας  των πιο πάνω θέσεων σε ετήσια βάση  ανέρχεται περίπου στα €2 εκ.   

 Άρθρο: 02102 «Βασικοί Μισθοί»: €80.060.010 
 Αύξηση της πρόνοιας του Άρθρου κατά €1.236.410 δηλαδή €80.060.010. 

 Εδάφιο (30) Συνταγματάρχες (Κλίμακα Α14(ii)): €3.072.544 
 Πέντε (5) νέες θέσεις. Αύξηση κατά €62.715. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (30) να διαγραφεί η επεξήγηση και να περιληφθεί η φράση: 

«Πέντε νέες θέσεις». 

 Εδάφιο (40) Αντισυνταγματάρχες (Κλίμακα Α13(ii)): €10.841.902 
 Εννέα (9) νέες θέσεις. Αύξηση κατά €175.558. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (40) να περιληφθεί η φράση: «Εννέα νέες θέσεις». 

 Εδάφιο (50) Ταγματάρχες (Κλίμακα Α12(ii)): €11.931.856 
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 Δέκα (10) νέες θέσεις. Αύξηση κατά €164.735. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (40) να περιληφθεί η φράση: «Δέκα νέες θέσεις». 

 Εδάφιο (90) Ανθυπασπιστές (Κλίμακες Α8, Α9 και Α10(i)): €2.762.618 
 Εξήντα μία (61) νέες θέσεις. Αύξηση κατά €547.353. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (90) να περιληφθεί η φράση: «Εξήντα μία νέες θέσεις». 

 Εδάφιο (100) Αρχιλοχίες (Κλίμακα Α8(i)): €8.250.138 
 Εξήντα τρεις (63) νέες θέσεις. Αύξηση κατά €565.299. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (100) να περιληφθεί η φράση: «Εξήντα τρεις νέες θέσεις». 

 Εδάφιο (120) Λοχίες (Κλίμακες Α4 και Α6(ii)): €6.676.950 
 Πενήντα (50) θέσεις καταργήθηκαν. Μείωση κατά -€279.250. 

 Στη στήλη των Επεξηγήσεων στο εδάφιο (120) να περιληφθεί η φράση: «Πενήντα θέσεις 

καταργήθηκαν». 

 Κεφάλαιο 110300.2 «Εθνική Φρουρά-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 03781 «Εθνική Φρουρά»: €105.500.000  
 Η οροφή του Κεφαλαίου δαπανών αυτού να περιορισθεί στα €105,5 εκ. σε σύγκριση με €110 εκ. που 

είναι η πρόνοια του Προϋπολογισμού του 2010.   

 Κεφάλαιο 110400.2 «Αμυντική Θωράκιση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 03782 «Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης»: €115.000.000  
 Η οροφή του Κεφαλαίου αυτού να αυξηθεί στο ποσό των €115 εκ. σε σύγκριση με πρόνοια ύψους €90 

εκ. που περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2010.    

 Από το ποσό των €115 εκ. τα €110 εκ. αφορούν υποχρεώσεις λόγω υπογραμμένων συμβάσεων για 

εξοπλισμούς, έργα και ανταλλακτικά και ποσό €5 εκ. αφορά νέα προγράμματα για τη 

βελτίωση/αναβάθμιση των υφιστάμενων οπλικών συστημάτων/προγραμμάτων προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς και τη συμπλήρωση των 

αποθεμάτων των πυρομαχικών για την Εθνική Φρουρά.      

Τροποποίηση αρ. 3  
 Κεφάλαιο: 180100.2 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 11203 «Αγορά Χρεογράφων»: €25.000.000 
 Απαιτείται η δημιουργία του Άρθρου αυτού και περίληψη πρόνοιας ύψους €25 εκ. η οποία αντιστοιχεί 

σε έσοδα που θα προκύψουν κατά το 2010 από τη διάθεση των ειδικών κυβερνητικών χρεογράφων 

ύψους €3 δις προς τα Τραπεζικά Ιδρύματα.  

 Το προϊόν των εσόδων αυτών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διενέργεια επενδύσεων σε 

κρατικά χρεόγραφα μέχρι την περίοδο λήξης των εν λόγω χρεογράφων σύμφωνα με τις πρόνοιες του 

περί της Έκθεσης Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων Νόμο του 2009 (Νόμος Αρ.118(Ι)/2009). 
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Τροποποίηση αρ. 4 
 Κεφάλαιο: 180500.2 «Στατιστική Υπηρεσία-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 02103 «Αύξηση Μισθών»: €231.600  
 Άρθρο: 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»: €2.109.690 
 Άρθρο: 02108 «Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων»: €213.232  
 Άρθρο: 02141 «Τιμαριθμικά Επιδόματα»: €1.345.770  
 Μέσα στα πλαίσια της διεξαγωγής Ερευνών από τη Στατιστική Υπηρεσία περιλήφθηκε πρόνοια κάτω 

από το άρθρο «Διεξαγωγή Ερευνών» ποσού ύψους €3,8 εκ. Εκ παραδρομής όμως δεν περιλήφθηκε 

αντίστοιχη πρόνοια κάτω από το άρθρο 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες» το οποίο καλύπτει 

τους βασικούς μισθούς εκτάκτου και εποχιακού προσωπικού που θα εργοδοτηθεί για τα θέματα 

διεξαγωγής ερευνών και απογραφών μέσα στο 2010. 

 Οι πιστώσεις που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των απολαβών του εκτάκτου/ εποχιακού 

προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

 Άρθρο: 02103 «Αύξηση Μισθών»: €40.000  

 Άρθρο: 02106 «Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες»: €325.000  

 Άρθρο: 02108 «Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων»: €10.000  

 Άρθρο: 02141 «Τιμαριθμικά Επιδόματα»: €125.000  

Τροποποίηση αρ. 5 

 Κεφάλαιο: 190100.3 «Γραφείο Προγραμματισμού-Κεντρικά Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 04139 «Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας»: €18.000.000  
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2009 αποφάσισε όπως η πρόνοια για 

την κρατική χορηγία προς το ΙΠΕ για το 2010 αυξηθεί στα €18,0 εκ. έναντι €10,0 εκ. που περιλήφθηκε 

στον Προϋπολογισμό του 2010 για κάλυψη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων που έχουν 

προκηρυχθεί τόσο για το 2008 όσο και για το 2009 καθώς και των προγραμμάτων που θα 

προκηρυχθούν εντός του 2010.  

 Άρθρο: 04143 «Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα»: €8.000.000  
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2009 αποφάσισε όπως η πρόνοια της 

χορηγίας στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα αυξηθεί στα €8,0 εκ. έναντι €3,0 εκ. που 

περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2010 για κάλυψη  τόσο των ανειλημμένων δεσμεύσεων του 

Ιδρύματος όσο και των λειτουργικών του δαπανών. 

 Η πιο πάνω ρύθμιση αντισταθμίζεται με μειώσεις στα σχετικά κονδύλια δαπανών του κτιριολογικού 

προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ως ακολούθως: 

Κεφάλαιο- 
Άρθρο 

Περιγραφή Ποσό 
€ 

Νέα Πρόνοια 
Προϋπ. 2010 

€ 

200115 04335 Αθλητισμός: Δημοτικής, Μέσης και 

Τεχνικής 

650.000 5.295.000 

200300 08041 Μέση Εκπαίδευση: Ανεγέρσεις 500.000 15.300.000 

200300 08042 Μέση Εκπαίδευση: Επεκτάσεις 265.000 1.270.000 
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200300 08043 Μέση Εκπαίδευση: Βελτιώσεις 600.000 8.820.000 

200400 08041 Μέση, Τεχνική: Ανεγέρσεις 800.000 1.150.000 

200400 08043 Μέση, Τεχνική: Βελτιώσεις 205.000 540.000 

200500 08041 Δημοτική: Ανεγέρσεις 300.000 12.200.000 

200500 08042 Δημοτική: Επεκτάσεις 1.680.000 16.440.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.000.000  

Τροποποίηση αρ. 6 

 Κεφάλαιο: 210200.2 «Τμήμα Δημοσίων Έργων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 03351 «Συντήρηση Κύριων Δρόμων»: €8.800.000 
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2009 αποφάσισε όπως η πρόνοια του 

πιο πάνω Άρθρου αυξηθεί κατά €2.800.000 για κάλυψη αυξημένων δαπανών περιοδικής συντήρησης 

κυρίων δρόμων.  

 Κεφάλαιο: 210201.3 «Τμήμα Δημοσίων Έργων-Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων 
Λευκωσίας-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 08489 +«Νότιος Παρακαμπτήριος Λευκωσίας»: €200.000 
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2009 αποφάσισε όπως η πρόνοια του 

πιο πάνω δεσμευμένου Άρθρου αυξηθεί κατά €199.990 για ολοκλήρωση των μελετών  για την 

κατασκευή του δρόμου.  
Τροποποίηση αρ. 7 
 Κεφάλαιο 210800.3 «Τμήμα Αρχαιοτήτων-Κεντρικά Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 08907 +«Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου»: €225.000 
 Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 27.10.2009 αποφάσισε όπως η πρόνοια του 

πιο πάνω δεσμευμένου Άρθρου αυξηθεί κατά €224.990 για την ετοιμασία της μελέτης της κατασκευής 

στεγάστρων για προστασία των ψηφιδωτών του Αρχαιολογικού Χώρου της Κάτω Πάφου.  
Τροποποίηση αρ. 8 
 Κεφάλαιο: 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση- Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €2.937.072 
 Εδάφιο: 80 «Λειτουργοί Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11): €213.878 
 Κεφάλαιο: 220200.2 «Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας-Κεντρικά Γραφεία-

Τακτικές Δαπάνες» 
 Άρθρο: 02102  «Βασικοί Μισθοί»: €39.984.924  
 Εδάφιο: 20 «Ανώτεροι Ιατρικοί Λειτουργοί (Κλίμακα Α14(i)) αντί (Κλίμακα Α13(ii))»: €735.988  
 Εδάφιο: 50 «Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α13) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα 

Α9 – 4η βαθμίδα)»: €18.967.692  
 Στον Προϋπολογισμό του 2010 εκ παραδρομής δεν έχουν περιληφθεί οι ακόλουθες ρυθμίσεις ως 

απόρροια του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.4) του 2009 (Νόμος Αρ. 53(ΙΙ) του 

2009)  που αφορούν θέσεις: 

 (α) Η επεξήγηση του εδαφίου (80) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 

 «80. Δύο θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό μετά την πρώτη πλήρωση της κενής θέσης.»   
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 (β) Αναβάθμιση της κλίμακας των θέσεων των Ανώτερων Ιατρικών Λειτουργών σε Α14(i) αντί 

A13(ii) κάτω από το εδάφιο (20). 

 (γ) Η επεξήγηση του εδαφίου (50) διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ακόλουθη: 

  «50. Συνδυασμένες θέσεις. Δύο θέσεις, με ειδικότητα στην Ιατρική της Εργασίας (Occupational 

Medicine), προορίζονται για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Διοίκηση. Πρόνοια για τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις θέσεις μόνο. 

Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 

Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53(ΙΙ)/2009) Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως για την εκτέλεση 

καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται σε βαθμίδα χαμηλότερη της 4ης βαθμίδας της 

Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13 τοποθετούνται στην 4η βαθμίδα της 

Κλίμακας Α11. Τόσο αυτοί, όσο και (α) οι υπηρετούντες Ιατρικοί Λειτουργοί, 1ης Τάξεως για την 

εκτέλεση καθηκόντων ειδικής ιατρικής που βρίσκονται στην 4η βαθμίδα ή/και ψηλότερη βαθμίδα 

της Κλίμακας Α11 των συνδυασμένων Κλιμάκων Α11 και Α13 και (β) οι υπηρετούντες κατά τις 

17.7.2009 Ιατρικοί Λειτουργοί 1ης και 2ας Τάξεως, όταν φθάσουν στην κορυφή της Κλίμακας 

Α13 εντάσσονται στην Κλίμακα Α14. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και οι διοριζόμενοι ή 

προαγόμενοι στη θέση Ιατρικού Λειτουργού 1ης Τάξης για την εκτέλεση καθηκόντων Ειδικής 

Ιατρικής κατά ή μετά την ημερομηνία ψήφισης του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού 

Νόμου του 2009 (Νόμος Αρ.53(ΙΙ)/2009).  
Τροποποίηση αρ. 9 
Μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2010 από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου, 2009 

και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν 

ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του Νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 2010 Νόμου κάποιες 

ρυθμίσεις που αφορούν την κατάργηση θέσεων, μεταφορά καθώς και δημιουργία τους.    

Στον Προϋπολογισμό του 2010 εκ παραδρομής δεν έχουν περιληφθεί οι ακόλουθες ρυθμίσεις κυρίως ως 

απόρροια του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου (Αρ.4) του 2009 (Νόμος Αρ. 53(ΙΙ) του 2009)  

που αφορούν θέσεις, για τις οποίες απαιτούνται ανάλογες τροποποιήσεις στον αριθμό των θέσεων και στις 

αντίστοιχες επεξηγήσεις: 

(α) Κεφάλαιο 120800.2 «Μετεωρολογική Υπηρεσία-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 
02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 50 «Μετεωρολογικοί Βοηθοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))». Δύο 

θέσεις καταργήθηκαν. 

(β) Κεφάλαιο 120900.2 «Τμήμα Αναδασμού-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 02102 
«Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 70 «Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))». Τέσσερις θέσεις 
καταργήθηκαν. 

(γ) Κεφάλαιο 150400.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 20 «Βοηθοί Πρώτοι Λειτουργοί Ευημερίας (Κλίμακα 
Α12)».  Προσθήκη της φράσης «Οι κάτοχοι των θέσεων κατά την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος 

νόμου καθώς και.» πριν την φράση «Οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία ………Νόμος Αρ.53(ΙΙ) του 

2009.» 
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(δ) Κεφάλαιο 151000.2 «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 30 «Λειτουργοί Επιθεώρησης Εργασίας (Κλίμακες Α9, 
Α11 και Α12)». Τρεις νέες θέσεις, έναντι κατάργησης πέντε θέσεων Επιθεωρητή Εργασίας (Κλίμακες 

Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 90.   

(ε) Κεφάλαιο 151000.2 «Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 90 «Επιθεωρητές Εργασίας (Κλίμακες Α5, (2η βαθμίδα), 
Α7 και Α8(i)), Επιθεωρητές Εργασίας 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α8(i)) και 3ης Τάξεως (Κλίμακες Α5  
(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i))». Πέντε θέσεις καταργήθηκαν, έναντι δημιουργίας τριών νέων θέσεων 

Λειτουργού Επιθεώρησης Εργασίας (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 30.   

(στ) Κεφάλαιο 160100.2 «Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 80 «Λειτουργοί Διαχείρισης (Κλίμακες Α8, Α10 και 
Α11)». Οι θέσεις θα σημειωθούν με διπλό σταυρό μετά την πρώτη πλήρωση της κενής θέσης κατά την 

ημερομηνία ψήφισης του παρόντος Νόμου. Κενούμενες οι πρώτες δύο θέσεις καταργούνται και οι 

υπόλοιπες έξι θέσεις κενούμενες καταργούνται και αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις Διοικητικού 

Λειτουργού (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11) κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 18.07.11 «Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-Γενικό Διοικητικό Προσωπικό».   

(ζ) Κεφάλαιο 160800.2 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 80 «Τεχνικοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))». Τέσσερις 
θέσεις καταργήθηκαν έναντι δημιουργίας ισάριθμων θέσεων Τεχνικού Μηχανικού  (Κλίμακες Α5  (2η 

βαθμίδα), Α7 και Α8(i)) κάτω από το εδάφιο 95.   

(η) Κεφάλαιο 160800.2 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο: 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 95 «Τεχνικοί (Κλίμακες Α5  (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)». 
Τέσσερις νέες θέσεις έναντι κατάργησης ισάριθμων θέσεων Τεχνικού (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)) κάτω 

από το εδάφιο 80. Νόμος 53(ΙΙ)/2009.   

(θ) Κεφάλαιο 180400.2 «Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», 
Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 55 «Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων (Κλίμακες Α8, 
Α10 και Α11)». Ο διπλός σταυρός διαγράφηκε. 

(ι) Κεφάλαιο 180712.2 «Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού-Γενικό Γραμματειακό 
Προσωπικό-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο: 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 50 «Βοηθοί 
Γραμματειακοί Λειτουργοί (Κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii))».  Μία νέα θέση έναντι κατάργησης μίας 

θέσης Βοηθού Εμπορικής Ναυτιλίας (Κλίμακες Α1, Α2 και Α5(ii)), κάτω από το εδάφιο 60 του 

Κεφαλαίου 21.10 «Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας».  Η υφιστάμενη σημείωση στον Προϋπολογισμό του 

2010 παραμένει.  

(κ) Κεφάλαιο 190200.2 «Γενικό Λογιστήριο-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 02102 
«Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 65 «Λειτουργοί Γενικού Λογιστηρίου (Κλίμακες Α8, Α10 και Α11)».  
Πέντε θέσεις καταργήθηκαν. 

(λ) Κεφάλαιο 210200.2 «Τμήμα Δημοσίων Έργων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 
02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 30 «Εκτελεστικοί Μηχανικοί  (Κλίμακες Α9 και Α11 και Α12), 
Εκτελεστικοί Μηχανικοί 1ης Τάξεως (Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)». Μία 
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νέα θέση έναντι κατάργησης μιας θέσης Χημικού (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12) κάτω από το εδάφιο 20 

του Κεφαλαίου 2206 «Γενικό Χημείο του Κράτους».   

(μ) Κεφάλαιο 220200.2 «Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας-Κεντρικά Γραφεία-
Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 7 «Ιατρικοί Διευθυντές (Κλίμακα 
Α16 μέχρι €63.735)». Τέσσερις θέσεις καταργήθηκαν. 

 (ν) Κεφάλαιο 220600.2 «Γενικό Χημείο του Κράτους-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες», Άρθρο 
02102 «Βασικοί Μισθοί», Εδάφιο 20 «Χημικοί  (Κλίμακες Α9, Α11 και Α12), Χημικοί 1ης Τάξεως 
(Κλίμακες Α11 και Α12) και 2ας Τάξεως (Κλίμακα Α9)». Μία θέση για τις ανάγκες του Τμήματος 

Δημοσίων Έργων καταργείται και αντικαθίσταται με μία θέση Εκτελεστικού Μηχανικού (Κλίμακες Α9, 

Α11 και Α12)  κάτω από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 2102 «Τμήμα Δημοσίων Έργων».    

(ξ) Κεφάλαιο 120100.3 «Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Διοίκηση-
Κεντρικά Γραφεία-Αναπτυξιακές Δαπάνες», Άρθρο 08957 «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και 
Προγράμματα».  Περίληψη της σημείωσης «Για έργα που υπολογίζεται να στοιχίσουν πέραν των 

€10.000 (μέχρι €20.000) απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2006 
Πραγμ. 

2007 
Πραγμ. 

2007/06 
% Μεταβ. 

2008 
Προϋπολ. 

2008/07 
% Μεταβ. 

2009 
Προϋπολ. 

2009/08 
% Μεταβ. 

2010 
Προϋπολ. 

2010/09 
% Μεταβ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 130,0 179,0 37,7 151,7 -15,3 248,9 64,1 229,1 -8,0 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 285,8 287,1 0,5 301,1 4,9 368,8 22,5 339,3 -8,0 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 239,5 249,0 4,0 349,0 40,1 408,5 17,1 405,2 -0,8 

ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 233,1 251,2 7,7 277,4 10,4 319,8 15,3 363,3 -13,6 

ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ.&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 54,8 48,8 -11,0 41,8 -14,4 67,6 61,8 65,2 -3,7 

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 552,5 618,9 12,0 730,9 18,1 791,3 8,3 884,2 11,7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 458,9 515,7 12,4 600,4 16,4 740,6 23,3 769,0 3,8 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 53,2 61,4 15,5 661, 7,6 80,3 21,4 83,7 4,4 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.988,4 2.955,7 -1,1 3.075,4 4,1 3.418,9 11,2 3.289,4 -3,8 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 691,4 721,9 4,4 961,0 33,1 1.071,2 11,5 1.108,3 3,5 

ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 327,5 280,4 -14,4 302,8 8,0 403,9 33,4 403,7 -0,1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 452,7 467,6 3,3 518,3 10,8 615,7 18,8 644,6 4,7 

ΣΥΝΟΛΟ 6.467,9 6.636,9 2,6 7.375,8 11,1 8.535,6 15,7 8.584,9 0,6 
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Β. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2006 
Πραγμ. 

2007 
Πραγμ. 

2007/06 
% Μεταβ. 

2008 
Προϋπολ. 

2008/07 
% Μεταβ. 

2009 
Προϋπολ. 

2009/08 
% Μεταβ. 

2010 
Προϋπολ. 

2010/09 
% Μεταβ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 102,0 104,5 2,4 117,8 12,7 130,0 10,3 133,6 2,8 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 285,8 287,1 0,5 301,1 4,9 368,8 22,5 339,2 -8,0 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 175,7 171,4 -2,4 289,6 69,0 262,3 -9,4 269,3 2,7 

ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 228,1 243,5 6,8 260,0 6,8 284,1 9,3 304,2 7,1 

ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ.&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22,4 17,3 -22,5 19,7 13,5 23,9 21,4 26,9 12,4 

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 534,6 598,2 11,9 704,8 17,8 772,1 9,5 866,9 12,3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 318,3 320,8 0,8 388,6 21,1 470,3 21,0 470,9 0,1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 46,9 55,9 19,4 63,7 13,9 75,0 17,7 78,5 4,6 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 813,2 1.040,2 27,9 1.006,5 -3,2 1.228,6 22,1 1.314,4 7,0 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 603,1 643,9 6,8 735,0 14,2 778,0 5,8 812,3 4,4 

ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 230,0 209,2 -9,0 230,2 10,0 288,1 25,2 280,4 -2,7 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 405,5 447,8 10,4 502,6 12,2 577,8 15,0 606,4 4,9 

ΣΥΝΟΛΟ 3.765,5 4.139,9 9,9 4.619,6 11,6 5.258,8 13,8 5.503,0 4,6 
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Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2006 
Πραγμ. 

2007 
Πραγμ. 

2007/06 
% Μεταβ. 

2008 
Προϋπολ. 

2008/07 
% Μεταβ. 

2009 
Προϋπολ. 

2009/08 
% Μεταβ. 

2010 
Προϋπολ. 

2010/09 
% Μεταβ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19,6 31,0 58,3 22,0 -29,1 106,0 383,0 84,5 -20,3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 -1,8 0,0 -30,1 0,0 67,4 0,0 -5,0 

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 63,8 77,6 21,5 59,3 -23,6 146,2 146,5 135,9 -7,1 

ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 5,1 7,7 51,0 17,4 125,8 35,7 105,6 59,0 65,3 

ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ.&ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 32,4 31,5 -3,0 22,1 -29,7 43,7 97,7 38,3 -12,4 

ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17,8 20,5 15,1 25,8 25,7 19,2 -25,7 17,2 -10,3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 140,5 194,8 38,7 211,7 8,7 270,1 27,6 298,0 10,3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6,3 5,5 -13,2 2,4 -55,8 5,3 117,2 5,3 0,2 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 44,5 52,9 18,9 34,0 -35,8 219,2 545,6 78,4 -64,2 

ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 88,3 78,1 -11,6 226,0 189,5 293,2 29,8 296,1 1,0 

ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 94,6 68,2 -27,9 69,7 2,2 112,4 61,4 120,2 6,9 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 47,0 19,7 -58,1 15,6 -21,0 37,9 143,8 38,3 0,8 

ΣΥΝΟΛΟ 560,0 587,5 4,9 705,9 20,2 1.289,1 82,6 1.171,1 -9,2 
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Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 

 

      
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1  6  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 0  1  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0  6  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕξΩΤΕΡΙΚΩΝ 1  0  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0  43  

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 1  6  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 0  3  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 0  4  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 0  15  
      

ΣΥΝΟΛΟ 3  84  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Πραγματικά Προϋπολογισμός Πραγματικά Προϋπολογισμός Πραγματικά
1.1.2008 - 1.1.2009 -
31.10.2008 31.10.2009

€ € € € €
Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΕΡΓΑ&ΣΧ.ΣΥΓΧΡ. ΑΠΟ ΚΟΙΝ.ΠΟΡΟΥΣ 44,094,234         80,342,864     22,962,819        29       57,937,116          34,442,616      59         
 ΠΡ ΧΡΗΜ  ΞΕΝ ΟΡΓ Η & ΑΛΛ ΠΗΓ 1,315,120           3,358,438       1,039,383          31       4,845,029            1,559,662        32         
 ΑΓΟΡΑ  ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 71,288,728         34,812,823     28,558,444        82       89,639,291          64,338,243      72         
 ΑΓ ΣΤΑΘΕΡΩΝ & ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ 19,314,486         34,760,615     6,240,441          18       52,130,511          8,667,872        17         
 ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22,870,123         34,287,858     19,307,126        56       45,185,803          12,289,810      27         
 ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤ 1,487,909           3,583,578       290,167             8         1,912,702            554,930           29         
 ΑΝΕΓ ΕΠΕΚΤΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 113,202,157       172,227,407   78,111,639        45       208,154,012        99,063,612      48         
 ΔΡΟΜΟΙ 81,580,695         106,832,100   47,671,552        45       133,971,160        47,265,587      35         
 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 38,943,977         53,539,956     20,082,454        38       136,879,101        59,024,308      43         
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 47,217,179         74,674,324     26,208,472        35       104,725,818        44,152,589      42         
 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 14,268,842         15,390,664     9,196,290          60       15,350,451          9,649,020        63         

Ολικό κεφαλαιουχικών δαπανών 455,583,450         613,810,627     259,668,787       42         850,730,994          381,008,249      45          

Β. ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 21,377,689         27,423,453     15,039,194        55       34,659,788          17,364,355      50         
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 997,315              1,516,437       575,407             38       1,901,872            546,706           29         
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12,783,992         24,721,802     10,047,294        41       23,051,880          8,367,125        36         
 ΣΥΜΒΟΥΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /  ΕΡΕΥΝΕΣ 10,730,965         28,937,413     5,098,576          18       27,708,725          5,050,127        18         
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 9,320,423           13,863,890     6,349,031          46       14,184,366          6,981,840        49         
 ΜΗ ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝΕΣ  & ΑΠΟΘΕΜ -                         9,550,411       -                        -          73,906,643          -                       -            
 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 122,374,495       142,604,319   94,299,339        66       161,699,150        68,073,021      42         
 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,036,581           2,338,537       1,049,626          45       3,038,530            2,072,652        68         
 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 8,595,949           14,754,633     4,583,454          31       19,267,026          3,167,888        16         
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 52,065,543         57,480,209     32,221,477        56       66,281,378          40,895,138      62         
 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ 1,966,856           2,727,799       1,679,581          62       8,696,653            2,214,058        25         
 ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 8,085,289           8,201,287       8,085,289          99       4,101,000            4,042,645        99         

Ολικό άλλων αναπτυξιακών δαπανών 250,335,097         334,120,190     179,028,268       54         438,497,011          158,775,555      36          

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 705,918,547       947,930,817   438,697,055      46       1,289,228,005     539,783,804    42         

2008 % υλοποί
ησης

ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  1.1.2009 - 31.10.2009

ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΑΝΩΝ % 
υλοποί-  
ησης

2008 2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 200829 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. 
Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 12,653.6 13,462.3 14,435.2 15,565.6 16,948.5 17,032.4 17,545.5 
                
Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 4.2 3.9  4.1 4.4 3.6 (0.5) 0.5  
                
Ανεργία ΕΕΔ (%) 4.7 5.3  4.5 3.9 3.7 5.5 6.5  
                
Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 1.9 2.0  2.2 2.2 4.4 1.0 2.5  

Δημοσιονομικό 'Ελλειμμα  -515.6 -325.5 -172.5 505.5 100.6 -493.9 -508.8 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -4.1 -2.4 -1.2 3.2 0.6 -2.9 -2.9 
                
Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα  -98.2 147.6 297.9 1,008.3 599.7 -82.7 -105.8 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -0.8 1.1 2.1 6.5 3.5 -0.5 -0.6 

Δημόσιες Αποταμιεύσεις -7.4 95.5 258.6 989.3 662.5 61.9 102.6 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -0.1 0.7 1.8 6.4 3.9 0.4 0.6 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  508.2 421.0 431.1 476.6 566.2 622.8 622.8 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 4.0 3.1 3.0 3.1 3.3 3.7 3.5 

Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες  -1,844.0 -1,457.2 -1,741.2 -1,346.9 -1,480.8 -2,132.8 -1,547.5 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -14.6 -10.8 -12.1 -8.7 -8.7 -12.5 -8.8 

Δημόσιο Χρέος 8,882.6 9,299.8 9,330.9 9,261.5 8,346.7 9,163.2 10,205.9 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 70.2 69.1 64.6 59.5 49.2 53.8 58.2 

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος  2,422.6 2,295.1 2,049.2 2,132.3 2,354.2 3,635.1 5,241.7 
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 19.1 17.0 14.2 13.7 13.9 21.3 29.9 

                                            

29  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. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘH ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
                          ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2010 (σε εκατομμύρια ευρώ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΕΣΟΔΑ 4,644.7 5,457.5 5,664.5 7,061.7 6,755.9 6,877.7
ΔΑΠΑΝΕΣ 6,074.1 6,627.3 6,954.0 7,509.6 8,131.6 8,584.9

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1,429.5 -1,169.8 -1,289.5 -447.9 -1,375.7 -1,707.2  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (διαφορά)  2006-2010 (σε χιλιάδες ευρώ)

ΠραγματικάΠραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Αναθεωρ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά
Έσοδα ΄Εσοδα ΄Εσοδα Έσοδα ΄Εσοδα
2006 2007 2008 2009 2010

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,570,128 2,311,074 740,946 2,232,394 -78,680 1,875,300 -357,094 1,945,710 70,410

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,458,818 2,936,626 477,808 3,072,093 135,467 2,735,810 -336,283 2,964,080 228,270

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213,170 291,073 77,903 277,776 -13,297 221,000 -56,776 224,007 3,007

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 68,636 98,214 29,578 119,659 21,445 100,000 -19,659 98,391 -1,609 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135,533 131,116 -4,417 130,736 -380 144,000 13,264 223,068 79,068

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247,995 108,279 -139,716 211,912 103,633 212,000 88 145,085 -66,915 
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183,540 49,494 -134,046 98,855 49,361 94,800 -4,055 21,305 -73,495 
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 287 -15 991 704 200 -791 200 -0 
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47,796 42,643 -5,154 52,313 9,670 67,000 14,687 66,458 -542 
 Πρόσοδοι από Τόκους 12,478 6,914 -5,564 17,329 10,415 47,000 29,671 52,092 5,092
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3,879 8,941 5,063 42,424 33,483 3,000 -39,424 5,030 2,030

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4,694,280 5,876,382 1,182,102 6,044,570 168,188 5,288,110 -756,460 5,600,341 312,231

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,560,838 1,082,992 -477,846 190,484 -892,508 715,000 524,516 1,277,404 562,404

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 6,255,118 6,959,374 704,256 6,235,054 -724,320 6,003,110 -231,944 6,877,745 874,635
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2006-2010 (σε χιλιάδες ευρώ)

Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Αναθεωρ. % Προϋπολ. %
Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία ΄Εσοδα αναλογία
2006 2007 2008 2009 2010

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,570,128 33.4 2,311,074 39.3 2,232,394 36.9 1,875,300 35.5 1,945,710 34.7

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,458,818 52.4 2,936,626 50.0 3,072,093 50.8 2,735,810 51.7 2,964,080 52.9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213,170 4.5 291,073 5.0 277,776 4.6 221,000 4.2 224,007 4.0

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟ 68,636 1.5 98,214 1.7 119,659 2.0 100,000 1.9 98,391 1.8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135,533 2.9 131,116 2.2 130,736 2.2 144,000 2.7 223,068 4.0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247,995 5.3 108,279 1.8 211,912 3.5 212,000 4.0 145,085 2.6
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183,540 3.9 49,494 0.8 98,855 1.6 94,800 1.8 21,305 0.4
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 0.0 287 0.0 991 0.0 200 0.0 200 0.0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47,796 1.0 42,643 0.7 52,313 0.9 67,000 1.3 66,458 1.2
 Πρόσοδοι από Τόκους 12,478 0.3 6,914 0.1 17,329 0.3 47,000 0.9 52,092 0.9
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3,879 0.1 8,941 0.2 42,424 0.7 3,000 0.1 5,030 0.1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4,694,280 100.0 5,876,382 100.0 6,044,570 100.0 5,288,110 100.0 5,600,341 100.0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1,560,838 1,082,992 190,484 715,000 1,277,404

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 6,255,118 6,959,374 6,235,054 6,003,110 6,877,745
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   2006-2010 (σε χιλιάδες ευρώ)

1 2 3 4 5
Πραγματικά Πραγματικά Μεταβολή ΠραγματικάΜεταβολή Αναθεωρ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή
΄Εσοδα ΄Εσοδα 2:1 ΄Εσοδα 3:2 ΄Εσοδα 4:3 ΄Εσοδα 5:4

2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 %

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1,570,128 2,311,074 47.2 2,232,394 -3.4 1,875,300 -16.0 1,945,710 3.8

  1. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα 429,776 477,108 11.0 525,701 10.2 580,150 10.4 621,400 7.1
     Υπάλληλοι 357,005 386,697 8.3 431,167 11.5 510,150 18.3 546,500 7.1
     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 24,470 29,384 20.1 31,272 6.4 0 -100.0 0 #DIV/0!
     Αυτοεργοδοτούμενοι 48,302 61,027 26.3 63,262 3.7 70,000 10.7 74,900 7.0

  2. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα 548,030 760,481 38.8 823,006 8.2 640,000 -22.2 660,000 3.1
     Εταιρικός Φόρος 280,250 460,153 64.2 482,786 4.9 350,000 -27.5 370,000 5.7
     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 266,456 297,275 11.6 339,642 14.3 290,000 -14.6 290,000 0.0
     Άλλα 1,324 3,053 130.6 578 -81.1 0 -100.0 0 #DIV/0!

  3. Φόροι Περιουσίας 266,564 587,063 120.2 389,821 -33.6 125,290 -67.9 133,810 6.8
     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 200,557 469,592 134.1 305,134 -35.0 75,440 -75.3 79,810 5.8
     Φόρος επί Μερισμάτων 1,170 271 -76.8 50 -81.6 0 -100.0 0 #DIV/0!
     Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 53,081 101,248 90.7 71,740 -29.1 35,870 -50.0 40,000 11.5
     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 11,755 15,952 35.7 12,897 -19.2 13,980 8.4 14,000 0.1

  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 68,812 82,158 19.4 89,602 9.1 110,000 22.8 93,300 -15.2
  5. 'Αλλοι 256,945 404,264 57.3 404,264 0.0 419,860 3.9 437,200 4.1

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2,458,818 2,936,626 19.4 3,072,093 4.6 2,735,810 -10.9 2,964,080 8.3
  Εισαγωγικοί Δασμοί 44,916 52,721 17.4 56,744 7.6 48,280 -14.9 49,445 2.4
  Φόροι Κατανάλωσης 571,953 619,438 8.3 624,334 0.8 599,050 -4.0 655,469 9.4
  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 1,465,344 1,744,773 19.1 1,943,689 11.4 1,750,000 -10.0 1,877,600 7.3
  Δικαιώματα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας 105,038 201,867 92.2 141,703 -29.8 70,850 -50.0 80,000 12.9
  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 32,458 34,191 5.3 35,841 4.8 14,000 -60.9 31,700 126.4
  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 108,694 120,866 11.2 136,675 13.1 147,610 8.0 170,000 15.2
  Τέλη Χαρτοσήμων 51,373 73,290 42.7 68,141 -7.0 40,880 -40.0 42,531 4.0
  'Αλλοι 79,042 89,481 13.2 64,966 -27.4 65,140 0.3 57,335 -12.0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 2006-2010(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πραγματικές % Πραγματικές % Προϋπολ. % Προϋπολ. % Προϋπολ. %
Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία

2006 2007 2008 2009 2010

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,995,424 30.9 2,039,240 30.7 2,193,471 29.7 2,434,688 28.5 2,621,264 30.5
  α.Σύνολο αποδοχών 1,677,495 25.9 1,676,449 25.3 1,839,064 24.9 2,023,262 23.7 2,118,044 24.7
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317,930 4.9 362,790 5.5 354,407 4.8 411,426 4.8 503,220 5.9
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682,788 10.6 842,328 12.7 948,027 12.9 1,470,075 17.2 1,264,418 14.7
Λειτουργικές Δαπάνες 313,409 4.8 281,720 4.2 353,100 4.8 440,822 5.2 449,672 5.2
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78,167 1.2 64,168 1.0 76,604 1.0 109,443 1.3 107,164 1.2
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 22,671 0.4 20,113 0.3 23,317 0.3 34,149 0.4 40,717 0.5
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63,126 1.0 57,386 0.9 58,191 0.8 87,455 1.0 80,799 0.9
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,507 0.2 17,859 0.3 19,231 0.3 28,468 0.3 30,670 0.4
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14,099 0.2 184,067 2.8 185,838 2.5 239,444 2.8 201,586 2.3
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0.0 0 0.0 0 0.0 238,860 2.8 66,000 0.8
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175,808 2.7 217,015 3.3 231,746 3.1 291,434 3.4 287,810 3.4
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,581,413 24.5 1,901,915 28.7 2,126,889 28.8 2,306,879 27.0 2,487,922 29.0
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555,827 8.6 647,588 9.8 734,776 10.0 812,832 9.5 852,335 9.9
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167,443 2.6 192,415 2.9 211,780 2.9 189,984 2.2 222,460 2.6
Επιχορηγήσεις 97,148 1.5 152,967 2.3 158,792 2.2 129,758 1.5 143,236 1.7
Κοινωνικές Παροχές 734,846 11.4 875,335 13.2 1,003,243 13.6 1,141,122 13.4 1,242,698 14.5
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26,150 0.4 33,609 0.5 18,298 0.2 33,183 0.4 27,193 0.3
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 33,439 0.5 56,193 0.8 45,409 0.6 82,516 1.0 80,164 0.9
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641,182 9.9 656,972 9.9 739,033 10.0 632,137 7.4 652,175 7.6
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641,182 9.9 656,972 9.9 739,033 10.0 632,137 7.4 652,175 7.6
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168,967 2.6 157,514 2.4 133,753 1.8 159,956 1.9 218,160 2.5
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257,647 4.0 221,554 3.3 296,202 4.0 559,059 6.5 533,802 6.2
8. ΔΑΝΕΙΑ 1,107,025 17.1 761,179 11.5 893,042 12.1 890,311 10.4 727,021 8.5
Έκδοση Δανείων 36,880 0.6 45,589 0.7 69,614 0.9 70,366 0.8 118,866 1.4
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65,605 1.0 62,956 0.9 55,792 0.8 65,141 0.8 60,942 0.7
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692,482 10.7 405,423 6.1 579,660 7.9 721,575 8.5 527,261 6.1
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312,057 4.8 247,211 3.7 187,976 2.5 33,229 0.4 19,952 0.2

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6,467,885 100.0 6,636,894 100.0 7,375,826 100.0 8,535,621 100.0 8,584,926 100.0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2006-2010 (σε χιλιάδες ευρώ) 

1 2 % 3 % 4 % 5 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Προϋπολ. 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

2006 2007 2008 2009 2010
 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,995,424 2,039,240 43,815 2.2 2,193,471 154,231 7.6 2,434,688 241,217 11.0 2,621,264 186,576 7.7
  α.Σύνολο αποδοχών 1,677,495 1,676,449 -1,045 -0.1 1,839,064 162,615 9.7 2,023,262 184,198 10.0 2,118,044 94,782 4.7
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317,930 362,790 44,860 14.1 354,407 -8,383 -2.3 411,426 57,019 16.1 503,220 91,794 22.3
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682,788 842,328 159,540 23.4 948,027 105,699 12.5 1,470,075 522,048 55.1 1,264,418 -205,657 -14.0
Λειτουργικές Δαπάνες 313,409 281,720 -31,689 -10.1 353,100 71,380 25.3 440,822 87,722 24.8 449,672 8,850 2.0
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78,167 64,168 -13,999 -17.9 76,604 12,436 19.4 109,443 32,839 42.9 107,164 -2,279 -2.1
Εκπαίδευση 
Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 

22,671 20,113 -2,559 -11.3 23,317 3,204 15.9 34,149 10,832 46.5 40,717 6,568 19.2

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63,126 57,386 -5,740 -9.1 58,191 805 1.4 87,455 29,264 50.3 80,799 -6,656 -7.6
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,507 17,859 2,352 15.2 19,231 1,372 7.7 28,468 9,237 48.0 30,670 2,202 7.7
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14,099 184,067 169,967 1205.5 185,838 1,771 1.0 239,444 53,606 28.8 201,586 -37,858 -15.8
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12,044 181,915 169,871 1410.4 184,000 2,085 1.1 237,000 53,000 28.8 200,000 -37,000 -15.6
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικ 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 238,860 238,860 #DIV/0! 66,000 -172,860 -72.4
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175,808 217,015 41,206 23.4 231,746 14,731 6.8 291,434 59,688 25.8 287,810 -3,624 -1.2
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,581,413 1,901,915 320,502 20.3 2,126,889 224,974 11.8 2,306,879 179,990 8.5 2,487,922 181,043 7.8
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555,827 647,588 91,762 16.5 734,776 87,188 13.5 812,832 78,056 10.6 852,335 39,503 4.9
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167,443 192,415 24,972 14.9 211,780 19,365 10.1 189,984 -21,796 -10.3 222,460 32,476 17.1
Επιχορηγήσεις 97,148 152,967 55,820 57.5 158,792 5,825 3.8 129,758 -29,034 -18.3 143,236 13,478 10.4
Κοινωνικές Παροχές 734,846 875,335 140,489 19.1 1,003,243 127,908 14.6 1,141,122 137,879 13.7 1,242,698 101,576 8.9
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26,150 33,609 7,459 28.5 18,298 -15,311 -45.6 33,183 14,885 81.3 27,193 -5,990 -18.1
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

33,439 56,193 22,754 68.0 45,409 -10,784 -19.2 82,516 37,107 81.7 80,164 -2,352 -2.9

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641,182 656,972 15,791 2.5 739,033 82,061 12.5 632,137 -106,896 -14.5 652,175 20,038 3.2
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641,182 656,972 15,791 2.5 739,033 82,061 12.5 632,137 -106,896 -14.5 652,175 20,038 3.2
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168,967 157,514 -11,453 -6.8 133,753 -23,761 -15.1 159,956 26,203 19.6 218,160 58,204 36.4
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257,647 221,554 -36,092 -14.0 296,202 74,648 33.7 559,059 262,857 88.7 533,802 -25,257 -4.5
8. ΔΑΝΕΙΑ 1,107,025 761,179 -345,846 -31.2 893,042 131,863 17.3 890,311 -2,731 -0.3 727,021 -163,290 -18.3
Έκδοση Δανείων 36,880 45,589 8,709 23.6 69,614 24,025 52.7 70,366 752 1.1 118,866 48,500 68.9
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65,605 62,956 -2,649 -4.0 55,792 -7,164 -11.4 65,141 9,349 16.8 60,942 -4,199 -6.4
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692,482 405,423 -287,059 -41.5 579,660 174,237 43.0 721,575 141,915 24.5 527,261 -194,314 -26.9
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312,057 247,211 -64,847 -20.8 187,976 -59,235 -24.0 33,229 -154,747 -82.3 19,952 -13,277 -40.0

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6,467,885 6,636,894 169,009 2.6 7,375,826 738,932 11.1 8,535,621 1,159,795 15.7 8,584,926 49,305 0.6  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: OIKONOMIKH ANAΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  2006-2010 (σε χιλιάδες Ευρώ)

1 2 % 3 % 4 % 5 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά ΜεταβολήΠραγματικές 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

2006 2007 2008 2009 2010

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1,995,424 2,039,240 43,815 2.2 2,193,471 154,231 7.6 2,434,688 241,217 11.0 2,621,264 186,576 7.7
  α.Σύνολο αποδοχών 1,677,495 1,676,449 -1,045 -0.1 1,839,064 162,615 9.7 2,023,262 184,198 10.0 2,118,044 94,782 4.7
       Απολαβές προσωπικού 1,494,339 1,492,250 -2,090 -0.1 1,621,865 143,547 8.7 1,796,833 161,036 10.8 1,866,575 69,742 3.9
           Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 7,222 7,893 671 9.3 8,204 311 3.9 9,338 1,134 13.8 9,212 -126 -1.3
           Κρατικοί υπαλλήλοι 1,304,941 1,317,298 12,357 0.9 1,439,869 122,571 9.3 1,572,257 132,388 9.2 1,637,347 65,090 4.1
           Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 182,176 167,058 -15,118 -8.3 187,724 20,666 12.4 215,238 27,514 14.7 220,016 4,778 2.2
      Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 9,261 10,318 1,057 11.4 10,816 498 4.8 14,427 3,611 33.4 14,984 557 3.9
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 136,280 136,757 478 0.4 151,492 14,735 10.8 168,036 16,544 10.9 190,330 22,294 13.3
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία 7,907 7,263 -645 -8.2 8,132 869 12.0 9,327 1,195 14.7 9,541 214 2.3
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 46 39 -8 37 -2 25 -12 40 15
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. 29,661 29,824 162 0.5 32,790 2,966 9.9 34,614 1,824 5.6 36,574 1,960 5.7
      
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317,930 362,790 44,860 14.1 354,407 -8,383 -2.3 411,426 57,019 16.1 503,220 91,794 22.3

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682,788 842,328 159,569 23.4 948,027 105,699 12.5 1,470,075 522,048 55.1 1,264,418 -205,657 -14.0
Λειτουργικές Δαπάνες 313,409 281,720 -31,689 -10.1 353,100 71,380 25.3 440,822 87,722 24.8 449,672 8,850 2.0
   α. Οδοιπορικά 6,300 6,153 -146 -2.3 6,496 343 5.6 8,466 1,970 30.3 8,578 112 1.3
   β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου 32,873 36,211 3,337 10.2 40,124 3,913 10.8 48,762 8,638 21.5 53,357 4,595 9.4
   γ.Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 55,477 35,760 -19,717 -35.5 49,863 14,103 39.4 50,959 1,096 2.2 50,046 -913 -1.8
   δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 22,444 21,688 -756 -3.4 27,095 5,407 24.9 35,646 8,551 31.6 38,112 2,466 6.9
   ε. Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 8,333 9,203 870 10.4 11,095 1,892 20.6 15,820 4,725 42.6 15,444 -376 -2.4
   στ. Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 187,982 172,705 -15,277 -8.1 218,427 45,722 26.5 281,169 62,742 28.7 284,135 2,966 1.1
               Αγορά Ύδατος 33,277 26,951 -6,325 -19.0 65,281 38,330 142.2 80,507 15,226 23.3 85,775 5,268 6.5
               Αγορά Φαρμάκων 75,305 84,730 9,425 12.5 98,485 13,755 16.2 100,236 1,751 1.8 105,176 4,940 4.9
               Άλλες Ιατρικές Προμήθειες 29,690 26,381 -3,309 -11.1 17,645 -8,736 -33.1 42,312 24,667 139.8 38,522 -3,790 -9.0

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78,167 64,168 -13,999 -17.9 76,604 12,436 19.4 109,443 32,839 42.9 107,164 -2,279 -2.1
    α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 16,127 15,500 -627 -80.2 18,326 2,826 18.2 25,750 7,424 40.5 26,130 380 1.5
    β. Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 25,217 26,108 891 61.9 30,053 3,945 15.1 43,682 13,629 45.3 38,877 -4,805 -11.0
    γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 993 1,151 158 -95.4 1,270 119 10.4 1,823 553 43.5 1,881 58 3.2
    δ. Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 28,672 14,384 -14,288 1348.9 18,696 4,312 30.0 24,387 5,691 30.4 25,542 1,155 4.7
    ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 6,846 6,819 -27 -76.2 8,046 1,227 18.0 13,288 5,242 65.2 14,252 964 7.3
    στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 311 206 -105 -97.0 213 7 3.2 513 300 140.8 482 -31 -6.0
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1 2 % 3 % 4 % 5 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά ΜεταβολήΠραγματικές 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

2006 2007 2008 2009 2010

Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 22,671 20,113 -2,559 -11.3 23,317 3,204 15.9 34,149 10,832 46.5 40,717 6,568 19.2
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63,126 57,386 -5,740 -9.1 58,191 805 1.4 87,455 29,264 50.3 80,799 -6,656 -7.6
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15,507 17,859 2,352 15.2 19,231 1,372 7.7 28,468 9,237 48.0 30,670 2,202 7.7
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14,099 184,067 169,967 1205.5 185,838 1,771 1.0 239,444 53,606 28.8 201,586 -37,858 -15.8
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12,044 181,915 169,871 1410.4 184,000 2,085 1.1 237,000 53,000 28.8 200,000 -37,000 -15.6
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 238,860 238,860 #DIV/0! 66,000 -172,860 -72.4
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175,808 217,015 41,236 23.4 231,746 14,731 6.8 291,434 59,688 25.8 287,810 -3,624 -1.2
           Επιστροφές Άμεσων Φόρων 27,134 28,603 1,469 5.4 25,064 -3,539 -12.4 32,099 7,035 28.1 28,775 -3,324 -10.4
           Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 113,726 187,367 73,640 64.8 204,866 17,499 9.3 256,537 51,671 25.2 256,357 -180 -0.1
           Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 34,919 1,045 -33,874 -97.0 1,816 771 73.8 2,798 982 54.1 2,678 -120 -4.3
           Επιβαρύνσεις/Τόκοι σε επιστροφές 29 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,581,413 1,901,915 320,502 20.3 2,126,889 224,974 11.8 2,306,879 179,990 8.5 2,487,922 181,043 7.8
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555,827 647,588 91,762 16.5 734,776 87,188 13.5 812,832 78,056 10.6 852,335 39,503 4.9
          Ημικρατικοί Οργανισμοί 191,650 201,059 9,409 4.9 288,940 87,881 43.7 324,337 35,397 12.3 325,956 1,619 0.5
          Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 109,626 114,658 5,033 4.6 127,159 12,501 10.9 152,626 25,467 20.0 147,249 -5,377 -3.5
          Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 10,889 16,428 5,539 50.9 15,680 -748 -4.6 13,010 -2,670 -17.0 16,865 3,855 29.6
          Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 243,662 315,443 71,781 29.5 302,997 -12,446 -3.9 322,859 19,862 6.6 362,265 39,406 12.2
         (Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Τ.Κ.Α.) 219,769 244,816 25,047 11.4 274,775 29,959 12.2 273,000 -1,775 -0.6 335,000 62,000 22.7
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167,443 192,415 24,972 14.9 211,780 19,365 10.1 189,984 -21,796 -10.3 222,460 32,476 17.1
Επιχορηγήσεις 97,148 152,967 55,820 57.5 158,792 5,825 3.8 129,758 -29,034 -18.3 143,236 13,478 10.4
Κοινωνικές Παροχές 734,846 875,335 140,489 19.1 1,003,243 127,908 14.6 1,141,122 137,879 13.7 1,242,698 101,576 8.9
          Παροχές Παιδείας 141,373 224,749 83,376 59.0 233,775 9,026 4.0 244,630 10,855 4.6 234,202 -10,428 -4.3
          Πολιτιστικές Παροχές 5,502 5,976 474 8.6 8,363 2,387 39.9 8,901 538 6.4 17,623 8,722 98.0
          Παροχές Υγείας 46,079 59,447 13,368 29.0 61,876 2,429 4.1 66,985 5,109 8.3 68,666 1,681 2.5
          Παροχές Στέγασης 45,350 44,504 -846 -1.9 63,386 18,882 42.4 98,995 35,609 56.2 98,297 -698 -0.7
          Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 423,048 464,964 41,916 9.9 553,379 88,415 19.0 628,833 75,454 13.6 729,717 100,884 16.0
          Άλλες Κοινωνικές Παροχές 21,920 22,587 667 3.0 26,222 3,635 16.1 30,025 3,803 14.5 26,948 -3,077 -10.2
          Ειδικά Ταμεία 51,574 53,108 1,534 3.0 56,242 3,134 5.9 62,753 6,511 11.6 67,245 4,492 7.2
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26,150 33,609 7,459 28.5 18,298 -15,311 -45.6 33,183 14,885 81.3 27,193 -5,990 -18.1  
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1 2 % 3 % 4 % 5 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά ΜεταβολήΠραγματικές 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

2006 2007 2008 2009 2010

4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 33,439 56,193 22,754 68.0 45,409 -10,784 -19.2 82,516 37,107 81.7 80,164 -2,352 -2.9

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 641,182 656,972 15,791 2.5 739,033 82,061 12.5 632,137 -106,896 -14.5 652,175 20,038 3.2
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641,182 656,972 15,791 2.5 739,033 82,061 12.5 632,137 -106,896 -14.5 652,175 20,038 3.2
         Τόκοι Εσωτερικού 495,310 515,846 20,536 4.1 489,964 -25,882 -5.0 491,252 1,288 0.3 367,654 -123,598 -25.2
         Τόκοι Εξωτερικού 106,087 99,447 -6,640 -6.3 115,497 16,050 16.1 94,330 -21,167 -18.3 146,625 52,295 55.4
          Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 34,811 39,094 4,283 12.3 130,756 91,662 234.5 42,652 -88,104 -67.4 134,431 91,779 215.2
         Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 4,974 2,586 -2,388 -48.0 2,816 230 8.9 3,903 1,087 38.6 3,465 -438 -11.2

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168,967 157,514 -11,453 -6.8 133,753 -23,761 -15.1 159,956 26,203 19.6 218,160 58,204 36.4
          Αγορά Γης και Κτιρίων 34,288 79,910 45,622 133.1 71,289 -8,621 -10.8 34,620 -36,669 -51.4 80,140 45,520 131.5
          Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων 49,804 23,679 -26,125 -52.5 25,753 2,074 8.8 62,455 36,702 142.5 81,594 19,139 30.6
          Αγορά Εξοπλισμού 57,624 28,000 -29,624 -51.4 27,088 -912 -3.3 56,756 29,668 109.5 54,366 -2,390 -4.2
          Κινητά Μηχανήματα 342 1,226 884 258.8 1,538 312 25.4 2,024 486 31.6 2,060 36 1.8
          Επενδύσεις 26,909 24,698 -2,211 -8.2 8,085 -16,613 -67.3 4,101 -3,984 -49.3 0 -4,101 -100.0

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257,647 221,554 -36,092 -14.0 296,202 74,648 33.7 559,059 262,857 88.7 533,802 -25,257 -4.5
          Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 75,013 57,458 -17,555 -23.4 113,202 55,744 97.0 204,173 90,971 80.4 204,009 -164 -0.1
          Δρόμοι 99,502 78,493 -21,009 -21.1 81,581 3,088 3.9 133,077 51,496 63.1 136,144 3,067 2.3
          Έργα Υποδομής 34,989 32,425 -2,564 -7.3 39,721 7,296 22.5 107,106 67,385 169.6 92,419 -14,687 -13.7
           Κατασκευαστικά Έργα 38,044 39,575 1,531 4.0 47,428 7,853 19.8 100,939 53,511 112.8 87,847 -13,092 -13.0
           Άλλα Έργα 10,100 13,604 3,504 34.7 14,270 666 4.9 13,764 -506 -3.5 13,383 -381 -2.8

8. ΔΑΝΕΙΑ 1,107,025 761,179 -345,846 -31.2 893,042 131,863 17.3 890,311 -2,731 -0.3 727,021 -163,290 -18.3
Έκδοση Δανείων 36,880 45,589 8,709 23.6 69,614 24,025 52.7 70,366 752 1.1 118,866 48,500 68.9
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65,605 62,956 -2,649 -4.0 55,792 -7,164 -11.4 65,141 9,349 16.8 60,942 -4,199 -6.4
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692,482 405,423 -287,059 -41.5 579,660 174,237 43.0 721,575 141,915 24.5 527,261 -194,314 -26.9
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312,057 247,211 -64,847 -20.8 187,976 -59,235 -24.0 33,229 -154,747 -82.3 19,952 -13,277 -40.0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6,467,885 6,636,894 169,038 2.6 7,375,826 738,932 11.1 8,535,621 1,159,795 15.7 8,584,926 49,305 0.6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006 - 2010 (σε χιλιάδες Ευρώ)
ΠραγματικέςΠραγματικέςΠραγματικές Προϋπολ. Αναθεωρημένος Προϋπολ.
Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Προϋπολογισμός Δαπάνες

2006 2007 2008 2009 2009 2010
€ € € € € €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 1,548.3 2,166.6 1,737.3 5,410.2 1,650.0 6,667.7
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 0.0 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Βουλή των Αντιπροσώπων 341.7 341.7 341.7 3,342.1 650.0 342.1
Δικαστική Υπηρεσία 1,206.6 1,801.0 1,395.6 2,068.1 1,000.0 6,325.6

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 57.1 86.3 24.8 181.9 35.0 183.8
Νομική Υπηρεσία 32.7 17.9 11.7 86.6 15.0 89.5
Ελεγκτική Υπηρεσία 24.4 68.4 13.2 95.3 20.0 94.3
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49.0 92.5 68.3 252.4 65.0 242.1
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 0.0 0.0 9.4 12.0 10.0 12.0
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 28.9 43.1 3.2 120.1 10.0 120.1
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 9.3 11.4 6.7 16.1 10.0 16.1
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 2.4 11.7 0.0 17.0 0.0 17.0
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1.2 10.0 43.4 39.5 30.0 36.5
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 7.1 16.3 4.3 47.6 5.0 40.2
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 26.6 26.1 18.3 30.6 20.0 29.1
Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση 26.6 26.1 18.3 30.6 20.0 29.1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 63,846.6 77,598.0 59,317.7 146,242.6 113,065.0 135,850.8
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση 1,677.9 3,537.8 3,475.3 6,258.1 3,755.0 514.1
Τμήμα Γεωργίας 11,051.6 28,070.9 5,991.1 11,553.4 7,000.0 12,030.9
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 5,467.2 6,674.5 7,521.1 14,007.2 13,000.0 27,276.3
Τμήμα Δασών 13,392.6 7,270.7 7,415.6 9,711.3 7,000.0 8,721.0
Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων 21,255.2 19,917.0 22,299.8 89,611.8 72,000.0 63,581.0
Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 1,099.0 1,287.0 1,418.0 1,367.9 1,000.0 3,084.5
Μετεωρολογική Υπηρεσία 234.4 720.5 212.8 1,142.4 900.0 868.3
Τμήμα Αναδασμού 2,800.2 3,027.5 3,455.4 3,545.1 3,400.0 3,520.1
Μεταλλεία 309.2 290.5 312.1 387.6 310.0 302.6
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 2,631.7 2,228.5 2,112.6 3,812.7 2,000.0 3,862.5
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 3,927.5 4,573.1 5,103.9 4,845.2 2,700.0 8,203.5
Τμήμα Περιβάλλοντος 0.0 0.0 0.0 3,886.1  
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ΠραγματικέςΠραγματικέςΠραγματικές Προϋπολ. Αναθεωρημένος Προϋπολ.
Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Προϋπολογισμός Δαπάνες

2006 2007 2008 2009 2009 2010
€ € € € € €

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 5,093.8 7,691.5 17,364.9 35,709.3 20,740.0 59,037.9
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση 269.8 402.1 342.5 1,616.6 300.0 481.7
Φυλακές 240.0 1,786.9 2,154.9 5,150.3 3,400.0 7,498.6
Αστυνομία 3,084.4 3,889.0 13,542.0 26,853.9 16,000.0 48,164.1
Πυροσβεστική Υπηρεσία 1,499.5 1,613.5 1,325.5 2,088.6 1,040.0 2,893.6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 32,449.4 31,479.8 22,116.7 43,733.8 24,015.0 38,294.0
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση 7,847.5 9,622.1 4,832.2 10,785.3 4,000.0 4,528.8
Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 24,601.7 21,816.0 17,270.5 32,933.3 20,000.0 33,750.1
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0.2 41.7 14.1 15.1 15.0 15.1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17,833.0 20,531.2 25,804.7 19,173.8 15,637.0 17,192.9
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση 1,008.9 2,058.7 2,692.4 371.6 300.0 438.8
Tμήμα Εργασίας 2,157.4 3,794.3 4,986.2 286.1 240.0 245.1
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 0.5 0.4 3.5 27.1 7.0 22.1
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 9,936.1 10,378.8 13,160.7 11,196.1 11,000.0 10,356.9
Κέντρο Παραγωγικότητας 3,146.8 2,889.9 2,487.7 4,247.0 2,600.0 3,915.5
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 0.0 0.0 0.0 310.3 200.0 311.1
Aνώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 245.3 150.2 138.1 1,552.3 300.0 1,582.6
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 172.0 164.4 53.6 159.1 30.0 10.1
Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων 4.8 7.3 7.3 35.8 10.0 0.1
Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 1,161.1 1,087.1 2,275.2 988.4 950.0 310.7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 140,506.2 194,841.0 211,732.2 270,124.0 270,390.0 297,987.9
Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 18,542.0 18,313.4 34,493.3 64,458.1 45,000.0 26,581.1
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 10,936.8 12,949.4 14,387.7 14,345.7 13,500.0 15,626.4
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 2,583.9 3,229.1 3,128.3 3,770.9 3,550.0 5,405.1
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 8,826.9 10,572.5 11,699.9 12,623.1 11,000.0 14,772.3
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 12,840.4 14,112.2 16,294.0 17,826.9 15,500.0 19,048.1
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 10,061.7 10,775.7 11,260.8 21,005.1 13,500.0 19,808.1
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 41,963.2 46,929.4 46,903.1 93,221.8 75,000.0 109,334.3
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 1,276.1
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 33,967.9 76,715.9 71,563.6 35,099.2 89,000.0 80,659.1
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 362.8 402.6 548.2 662.3 590.0 818.7
Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 0.0 0.0 0.0 170.0 150.0 170.0
Πολιτική ΄Αμυνα 198.3 355.1 823.6 3,824.6 1,800.0 660.0
Υπηρεσία Ασύλου 222.4 485.8 629.8 3,116.3 1,000.0 3,828.8  
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2006 2007 2008 2009 2009 2010
€ € € € € €

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6,339.3 5,504.1 2,431.4 5,281.2 2,400.0 5,291.2
Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 418.3 231.3 328.3 1,831.1 400.0 2,141.2
Εξωτερικές Υπηρεσίες 5,921.0 5,272.8 2,103.0 3,450.0 2,000.0 3,150.0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 44,497.4 52,919.6 33,956.5 219,217.2 36,395.0 78,416.8
Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 28,099.1 26,741.1 9,674.1 4,692.6 4,000.0 414.6
Τελωνεία 284.8 348.0 408.0 5,558.7 500.0 2,015.4
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 34.4 35.8 27.4 200.1 39.0 56.4
Στατιστική Υπηρεσία 2,687.7 2,798.4 3,106.6 3,959.6 3,400.0 3,965.1
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 5.4 0.0 5.4 109.0 6.0 5.1
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 165.5 818.2 736.2 251.1 200.0 172.6
Τυπογραφείο 183.5 78.1 231.1 1,656.7 250.0 2,186.7
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 13,037.0 22,100.0 19,767.6 35,022.5 28,000.0 38,021.1
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και  Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνε 0.0 0.0 0.0 167,767.0 0.0 31,580.0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 17,899.9 28,611.5 20,121.9 100,195.3 40,600.0 77,434.0
Γραφείο Προγραμματισμού 17,460.4 27,700.4 19,732.8 98,258.8 40,000.0 76,764.0
Γενικό Λογιστήριο 439.5 911.1 389.1 1,936.6 600.0 670.0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 88,285.6 78,067.4 226,004.1 293,243.2 238,900.0 296,064.4
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση 8,208.3 10,008.0 21,837.4 20,251.9 15,000.0 15,244.4
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 64,356.7 47,894.3 122,070.3 140,601.4 100,000.0 152,560.8
Μέση Εκπαίδευση 544.1 731.9 30,391.6 37,739.5 40,000.0 32,960.0
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 6.8 5.9 3,127.2 3,126.7 3,000.0 5,734.7
Δημοτική Εκπαίδευση 1,229.4 1,192.6 27,891.3 44,595.4 40,000.0 55,040.4
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1,504.9 2,523.4 3,658.0 4,431.8 3,600.0 4,703.1
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 302.0 188.3 279.2 526.4 300.0 472.9
Πολιτιστικές Υπηρεσίες 12,133.4 15,522.8 16,749.1 41,970.2 37,000.0 29,348.2  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 94,619.1 68,192.4 69,663.2 112,401.6 73,600.0 120,159.0
Υπουργείο Συγκοινωνιών και `Εργων - Διοίκηση 4,451.0 4,781.3 4,582.1 5,356.6 4,300.0 5,014.6
Τμήμα Δημοσίων `Εργων 79,268.8 50,964.6 51,245.0 84,028.3 55,500.0 101,234.5
Τμήμα Ελέγχου 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 382.8
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 595.8 528.7 92.9 1,140.0 3,000.0 740.0
Τμήμα Αρχαιοτήτων 2,168.0 2,284.7 1,957.2 4,289.1 2,000.0 3,283.6
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 2,249.2 2,705.0 4,793.2 3,530.0 2,500.0 2,635.1
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 465.2 689.3 3,460.6 772.5 700.0 572.5
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2,596.6 2,020.0 2,033.1 2,383.5 2,000.0 2,317.3
Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2,353.7 1,701.3 914.7 10,375.1 3,100.0 3,705.1
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 470.8 2,517.6 584.4 526.5 500.0 273.5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 46,961.4 19,680.7 15,556.5 37,930.9 19,680.0 38,251.2
Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 2,881.1 3,150.8 6,283.9 10,009.9 7,500.0 10,168.9
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 42,316.8 13,633.6 7,233.4 24,342.5 10,000.0 23,639.7
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 215.5 259.7 269.6 776.0 300.0 776.0
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 59.8 141.1 163.7 186.3 130.0 149.4
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 67.9 850.2 347.9 701.1 350.0 2,146.5
Γενικό Χημείο του Κράτους 1,420.3 1,645.4 1,258.0 1,915.1 1,400.0 1,370.6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 560,012.7 587,488.7 705,918.5 1,289,128.0 857,192.0 1,171,102.9  
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