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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2011» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου 

 Άγγελος Βότσης Λευτέρης Χριστοφόρου 

 Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού 

 Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος 

 Ντίνος Χατζηνικόλας  Νίκος Κουτσού 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στις 7 Οκτωβρίου 2010 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 έγινε και φέτος εντός των 

προβλεπόμενων συνταγματικών πλαισίων, τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 

επόμενου οικονομικού έτους στην πρώτη συνεδρία της ολομέλειας του σώματος της 

παρούσας συνόδου. 

Η συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού άρχισε στις 14 Οκτωβρίου 2010 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Χαρίλαο Σταυράκη και έληξε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 με την ολοκλήρωση 

της παρουσίασης των επιμέρους προϋπολογισμών όλων των υπουργείων και 

ανεξάρτητων υπηρεσιών.  Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαεννέα συνεδρίες της 

επιτροπής, ως ακολούθως:   

• Δεκαπέντε συνεδρίες για τη συζήτηση των επί μέρους προϋπολογισμών των 
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υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών και ειδικότερα για την ανάλυση των 

στόχων και της πολιτικής τους, 

• τρεις συνεδρίες για την κατ� άρθρον συζήτηση των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011 για όλα τα υπουργεία, 

• μία συνεδρία στην παρουσία του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κ. 

Αθανάσιου Ορφανίδη για την κατάθεση των θέσεων και εκτιμήσεων της εποπτικής 

αρχής αναφορικά με την ευρύτερη οικονομική κατάσταση, και  

• μία συνεδρία για σκοπούς έγκρισης του προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής, όπως 

και αριθμού τροποποιήσεων1 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, οι οποίες 

κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την επίσημη 

κατάθεση του υπό αναφορά προϋπολογισμού. 

Ακολούθως, ο Υπουργός Οικονομικών στις 9 Δεκεμβρίου 20102 ανέλυσε ενώπιον της 

ολομέλειας του σώματος τη γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τη δημοσιονομική 

κατάσταση, καθώς και τις προτεραιότητες και τους στόχους της κυβέρνησης για το έτος 

2011, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

2. Διαδικαστικά ζητήματα 

 Το πρόγραμμα συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 καταρτίστηκε κατά 

πάγια πρακτική σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας.  Οι 

διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό έγιναν για 

λόγους που κρίθηκαν ως απολύτως δικαιολογημένοι.    

 Η επιτροπή πριν από την έναρξη της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, σε 

δύο συνεδρίες της ημερομηνίας 20 και 27 Σεπτεμβρίου 2010, συζήτησε διαδικαστικά 

θέματα και έλαβε αποφάσεις αναφορικά με την ακολουθητέα διαδικασία συζήτησης του 

κρατικού προϋπολογισμού.  Στο στάδιο αυτό, βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν 

διάφορες εισηγήσεις με στόχο την αποτελεσματικότερη συζήτηση του κρατικού 

                                                 
1  Μέχρι την έναρξη συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, στις 14 Δεκεμβρίου 2010 είχαν κατατεθεί 

συνολικά δώδεκα τροποποιήσεις. 
2  Στοιχεία της ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος δεν έχουν περιληφθεί 

στην παρούσα έκθεση. 
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προϋπολογισμού, οι οποίες έγιναν δεκτές και υιοθετήθηκαν από την επιτροπή, ως 

ακολούθως: 

• Να προηγηθεί της κυρίως συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην παρουσία 

των αρμοδίων υπουργών, κατ� άρθρον συζήτηση και ανάλυση των δαπανών κάθε 

υπουργείου στην παρουσία των αρμοδίων γενικών διευθυντών και άλλων 

τεχνοκρατών με στόχο την αποσαφήνιση της πραγματικής εικόνας του υπό εξέταση 

προϋπολογισμού.   

• Να κληθεί ενώπιον της επιτροπής αμέσως μετά τον Υπουργό Οικονομικών, ο 

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να καταθέσει τις εκτιμήσεις της 

εποπτικής αρχής για τον κρατικό προϋπολογισμό και την παρούσα δημοσιονομική 

κατάσταση, ώστε η επιτροπή να σχηματίσει εξ αρχής σφαιρική εικόνα για τα υπό 

συζήτηση θέματα.  Όπως είναι γνωστό, κατά πάγια μέχρι σήμερα, ακολουθούμενη 

πρακτική, ο υπό αναφορά αξιωματούχους κατέθετε τις θέσεις του στην επιτροπή 

στο τέλος της όλης διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του κρατικού 

προϋπολογισμού.  

Το τελικό πρόγραμμα συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 

2011, έχει ως ακολούθως: 

• Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010 -  Υπουργός Οικονομικών 

 α.  Ανάλυση κρατικών εσόδων 

 β. Δημοσιονομικοί δείκτες 

 γ. Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική 

κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γραφείο Προγραμματισμού 

• Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010 - Κατ� άρθρο συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011  

• Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 - Κατ� άρθρο συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

 (Συνέχιση της συζήτησης) 

• Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 - Κατ� άρθρο συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 
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 (Συνέχιση της συζήτησης) 

• Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010 - Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις 

• Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

(κονδύλια διαφώτισης) 

• Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

• Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

• Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  

• Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010 - Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

• Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Νομική Υπηρεσία 

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

• Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 

Εταιρειών 

- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

• Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010 - Υπουργείο Υγείας 

• Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010 - Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

- Υπουργείο Άμυνας 

• Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010 - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής 

 Στα πλαίσια των ειδικότερων διαδικασιών που ακολουθούνται κάθε χρόνο για τη 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού βάσει σχετικών αποφάσεων, 

τηρήθηκαν/κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα: 

• Πλήρη στενογραφημένα πρακτικά για όλες τις συζητήσεις, τα οποία 
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αποστενογραφήθηκαν και βρίσκονται στη διάθεση όλων των βουλευτών.   

• Ειδικό παρουσιολόγιο, προσυπογραφέν από τον πρόεδρο της επιτροπής σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.   

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

εμφαίνονται στο παρουσιολόγιο, το οποίο περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ Δ.) 

• Γραπτά σημειώματα/ομιλίες με συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες 

κάθε υπουργείου, τους στόχους και την πολιτική, το βαθμό υλοποίησης δαπανών 

και άλλα συναφή στοιχεία, κατ� απαίτηση της επιτροπής.   

• Ειδική διαδικασία ερωτήσεων, με βάση την οποία όλοι οι βουλευτές έχουν το 

δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήσεις επί ειδικών κονδυλίων του υπό 

αναφορά προϋπολογισμού, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως στα αντίστοιχα 

υπουργεία/υπηρεσίες για κατάθεση γραπτώς των σχετικών απαντήσεων.   

• Ειδικός κατάλογος όλων των στοιχείων, των οποίων των οποίων η επιτροπή ζήτησε 

την κατάθεση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. 

3. Κατ� άρθρο συζήτηση 

 Κατά τη διάρκεια της κατ� άρθρο συζήτησης, η οποία προηγήθηκε της συζήτησης επί των 

στόχων και της πολιτικής κάθε υπουργείου που γίνεται στην παρουσία των αρμοδίων 

υπουργών, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να διεξέλθει κατά κεφάλαιο και άρθρο το κείμενο 

του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και να υποβάλει ερωτήσεις επί συγκεκριμένων 

άρθρων αναφορικά με διάφορα θέματα αρμοδιότητας όλων των υπουργείων.   

 Η επιτροπή είχε επίσης την ευκαιρία να ζητήσει την κατάθεση συγκεκριμένων γραπτών 

στοιχείων για σωρεία κονδυλίων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια που αντιστοιχούν σε 

όλα τα υπουργεία, τα οποία η εκτελεστική εξουσία δεσμεύτηκε να καταθέσει ενώπιον της 

επιτροπής, ει δυνατό πριν την έναρξη της σύμφωνα με τα πιο πάνω κυρίως συζήτησης.   

 Η κατ� άρθρο συζήτηση, σύμφωνα με τα πιο πάνω, έγινε στην παρουσία των γενικών 

διευθυντών όλων των υπουργείων, οι οποίοι πλαισιώθηκαν από ανώτερους τεχνοκράτες 

των υπουργείων τους και οι οποίοι έδωσαν τις αναγκαίες επεξηγήσεις σε όλα τα 

ερωτήματα που τους υποβλήθηκαν εκ μέρους της επιτροπής. 
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 Η όλη συζήτηση κατά τον τρόπο που διεξήχθη, κρίνεται ότι υποβοήθησε την επιτροπή να 

σχηματίσει εξ αρχής πλήρη και σφαιρική εικόνα για τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό και 

να σκιαγραφήσει τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, όπως αυτή 

αντικατοπτρίζεται στον εν λόγω προϋπολογισμό.   

 Το αναλυτικό πρόγραμμα συνεδριών της επιτροπής για σκοπούς της κατ� άρθρο 

συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2011, έχει ως ακολούθως: 

• Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010 Κεφάλαιο 20 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

Κεφάλαιο 15 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Κεφάλαιο 13 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Κεφάλαιο 14 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

• Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 Κεφάλαιο 11 - Υπουργείο Άμυνας 

Κεφάλαιο 18 - Υπουργείο Οικονομικών 

Κεφάλαιο 17 - Υπουργείο Εξωτερικών 

Κεφάλαιο 16 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010 Κεφάλαιο 12 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο 21 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

Κεφάλαιο 22 - Υπουργείο Υγείας 

4. Στοιχεία/Πληροφορίες  

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα στοιχεία των τριών τόμων του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011 (Α, Β, Γ), στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα 

αυτού που συνοδεύουν τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στα στοιχεία που κατατέθηκαν 

ενώπιον της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών κατά την έναρξη της συζήτησης3, 

όπως και στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες για τα μεγέθη του 

προϋπολογισμού και τους μακροοικονομικούς δείκτες (2006-2011), οι οποίοι κατατέθηκαν 

μαζί με τον υπό αναφορά προϋπολογισμό. 

 Στο Μέρος Α της παρούσας έκθεσης παρατίθεται η ανάλυση του Υπουργού Οικονομικών 

αναφορικά με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, το οικονομικό 

πλαίσιο επί του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 και άλλα συναφή 

ζητήματα (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βαθμός υλοποίησης, συμπληρωματικοί 

                                                 
3  Προϋπολογισμός 2011 - Οικονομικές Εξελίξεις 2010-2011 - Παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού - Υπουργός Οικονομικών, 14 Οκτωβρίου 2010. 
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προϋπολογισμοί, τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2011). 

 Στο Μέρος Β της παρούσας έκθεσης παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τις δαπάνες 

(τακτικές και αναπτυξιακές) που αφορούν τα επιμέρους κεφάλαια του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011, τα οποία αντιστοιχούν στα έντεκα υπουργεία, όπως και 

στοιχεία αναφορικά με τα κονδύλια για τη “Διαφώτιση”, θέμα για το οποίο διεξάγεται ειδική 

συζήτηση στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού. 

 Στο Μέρος Γ παρατίθενται οι παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων 

κομμάτων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011.  

 Στο Μέρος Δ παρατίθεται το παρουσιολόγιο για τις πραγματοποιηθείσες συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011. 

 Στο Μέρος Ε παρατίθενται διάφοροι πίνακες για τους οποίους γίνεται αναφορά στην 

παρούσα έκθεση, όπως και άλλοι πίνακες οι οποίοι κρίνεται ότι συμβάλλουν στην 

αποτύπωση της γενικότερης δημοσιονομικής κατάστασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οικονομική πολιτική της κυβέρνησης  

Αναλύοντας ενώπιον της επιτροπής στις 14 Οκτωβρίου 2010 την οικονομική πολιτική της 

κυβέρνησης, ο Υπουργός Οικονομικών4 κατέθεσε τους γενικότερους κυβερνητικούς στόχους, 

όπως και τους επί μέρους στόχους και ενέργειες προς υλοποίησή τους, ως ακολούθως: 

• Οικονομική ανάπτυξη - βελτίωση βιοτικού επιπέδου. 

 Επί μέρους στόχοι/ενέργειες: 

− Διατήρηση ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος. 

− Μείωση εταιρικού φόρου στους ημικρατικούς οργανισμούς. 

− Κατάργηση διπλών μεταβιβαστικών τελών. 

− Χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

− Ενίσχυση υποδομών - αυξημένες αναπτυξιακές δαπάνες. 

− Μείωση διοικητικού φόρτου. 

− Προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

• Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. 

 Επί μέρους στόχοι/ενέργειες: 

− Αύξηση κοινωνικών δαπανών: 

2008:15% 

2009:11% 

2010:12% 

(Συνολική αύξηση σε ποσοστό που υπερβαίνει το 42%.) 

− Στοχευμένη καταβολή πασχαλινού επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά 

εισοδήματα και σε λήπτες κοινωνικής σύνταξης. 

− Αύξηση δαπανών για παροχή δημόσιου βοηθήματος από €176 εκατομ. το 2008 σε 

€240 εκατομ. το 2010. 

− Ενίσχυση στεγαστικής πολιτικής (βελτίωση προνοιών του ενιαίου στεγαστικού και 

                                                 
4  Παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης στην επιτροπή από τον Υπουργό 

Οικονομικών, 14 Οκτωβρίου 2010.  Τα στοιχεία παρατίθενται αυτούσια, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από τον 
Υπουργό Οικονομικών στις 14 Οκτωβρίου 2010. 
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προσφυγικού σχεδίου). 

− Ενίσχυση χαμηλών συντάξεων. 

− Επιπρόσθετη στοχευμένη στήριξη φοιτητών. 

Συναφώς, ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε ότι η Κύπρος ως ανοικτή οικονομία επηρεάστηκε 

αναπόφευκτα από την οικονομική κρίση, σημείωσε όμως ότι με την επεκτατική δημοσιονομική 

πολιτική της κυβέρνησης, οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί (ενίσχυση 

ρευστότητας στην οικονομία, €3 δις τριετή χρεόγραφα και καταθέσεις σε τράπεζες και 

συνεργατικά).   

Ο ίδιος υπουργός κατέθεσε περαιτέρω στοιχεία αναφορικά με το ρυθμό ανάπτυξης της 

κυπριακής οικονομίας και άλλους δείκτες και μεγέθη για το 2010 ως ακολούθως: 

• Ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 0,5%-1% για το 2010 (εκτίμηση με βάση την τάση του 

πρώτου εξαμήνου του 2010). 

• Πληθωρισμός 2010: 2,5%-3%. 

• Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ: 3%-3,5%. 

• Αισθητή βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (εξαγωγές υπηρεσιών). 

Παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

για το 2010, ο ίδιος αξιωματούχος κατέθεσε τα ακόλουθα: 

2010 Κύπρος Ε.Ε. 

Ανεργία (%) 7,0 9,8 

Πληθωρισμός (%) 2,5-3,0 1,8 

Δημοσιονομικό Έλλειμμα (% ΑΕΠ) Στόχος 

6,0 

7,2 

Δημόσιο Χρέος (% ΑΕΠ) 61,0 80,0 

Αναλύοντας περαιτέρω την παρούσα οικονομική κατάσταση, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι 

με βάση τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ (πρώτο εξάμηνο του 2010) παρατηρείται μικρή ανάκαμψη της 

οικονομίας, η ανεργία όμως διατηρείται σε ψηλά επίπεδα.  Παρά ταύτα η Κύπρος διατηρεί το 

χαμηλότερο ποσοστό δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέος σε σύγκριση με την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ειδικότερα, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται στο 6% του ΑΕΠ 

για το 2010 (με την υπόθεση ότι ο συντελεστής εταιρικού φόρου θα διατηρηθεί στα υφιστάμενα 

επίπεδα).   

Περαιτέρω ο ίδιος αξιωματούχος κατέθεσε τα ακόλουθα στοιχεία για το διάστημα Ιανουαρίου-

Αυγούστου 2010: 

• Αύξηση μισθών κατά 1,7% (η μείωση του προσωπικού απορρόφησε την αύξηση των 

δαπανών για την ΑΤΑ και τις προσαυξήσεις).   

• Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 0,5%. 

• Αύξηση δαπανών κατά 6,7%.   

Με βάση τα πιο πάνω, η πραγματική αύξηση των δημοσίων δαπανών για την πιο πάνω 

περίοδο είναι της τάξης του 2%, συναφώς δε το δημοσιονομικό έλλειμμα για το μήνα 

Σεπτέμβριο του 2010 υπολογίζεται να παρουσιάσει βελτίωση κατά €35 εκατομ. σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2009.   

Για το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2010, ο αρμόδιος υπουργός κατέθεσε ότι με βάση 

την υπόθεση ότι οι υπολειπόμενες πιστώσεις για το 2010 κατά υπουργείο και κατά δαπάνη θα 

εκταμιευθούν σε ποσοστό παρόμοιο με το ποσοστό υλοποίησης του 2009 και ότι συνολικές 

δαπάνες (εκτός του μισθολογίου) θα διατηρηθούν στα αντίστοιχα επίπεδα του 2009, οι δημόσιες 

δαπάνες για την πιο πάνω περίοδο θα διατηρηθούν στα αντίστοιχα επίπεδα του 2009.   

Ως κύριους λόγους για την πιο πάνω εξέλιξη ανέφερε τους ακόλουθους: 

− Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά €8 εκατομ. 

− Μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που έγιναν εντός του 2009 (βοήθεια σε γεωργούς €33 

εκατομ., αποζημιώσεις στο προσωπικό των αεροδρομίων €13 εκατομ. και αγορά κτιρίου 

Κτηματολογίου €14 εκατομ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Κρατικός προϋπολογισμός του 2011 

α. Οικονομικό πλαίσιο 

  Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 σύμφωνα με τον Υπουργό 

Οικονομικών έχει καταρτιστεί στη βάση του ακόλουθου οικονομικού 

πλαισίου: 

 2009 2010 2011 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) -1,7 0,5 1,5 

Πληθωρισμός (%) 0,2 2,5-3,0 3,0-3,5 

Ανεργία (%) 5,3 7,0 6,5 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% 

ΑΕΠ) 

-8,5 -8,05
 -7,0* 

  Βασίζεται επίσης στις ακόλουθες υποθέσεις για το 2011: 

• Προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης: 1,5%. 

• Προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ): 

1,8%. 

• Carry-over effect: 1%. 

• Πληθωρισμός: 3%-3,5%. 

• Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ: 4,5%. 

• Ελαστικότητα εσόδων (ΕΕ) σε σχέση με ΑΕΠ: 1.1. 

  Υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων, αναμένεται αύξηση των δημοσίων εσόδων σε 

ποσοστό ύψους 4,7%, ποσοστό που προσεγγίζει το ρυθμό ανάπτυξης του 

ονομαστικού ΑΕΠ (4,5%).  Στην πρόβλεψη αυτή λαμβάνεται υπόψη το οικονομικό 

περιβάλλον, η εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών στα καύσιμα (σε ετήσια 

βάση), η απόσυρση των μέτρων στήριξης της οικονομίας και άλλα προσωρινά 

έσοδα τα οποία έχουν βελτιώσει τα δημοσιονομικά του 2010 (πρόβλεψη για μέρισμα 
                                                 
5  Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το έλλειμμα του πρώτου εξαμήνου του 

2010 ήταν γύρω στο 1,5% του ΑΕΠ.  Ως εκ τούτου η εκτίμηση για το 2010 και η πρόβλεψη για το 2011 θα 
αναθεωρηθούν σημαντικά προς τα κάτω. 
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από Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου πολύ χαμηλότερη από το 2010). 

  Περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 σε σχέση με τις δημόσιες 

δαπάνες, παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Πολύ περιορισμένη αύξηση των δαπανών στο 1,1%, η οποία αναλύεται ως 

ακολούθως: 

- Λειτουργικές δαπάνες - μείωση κατά 3%. 

- Μεταβιβάσεις - οριακή αύξηση κατά 0,5%. 

- Κοινωνικές παροχές - αύξηση κατά 1,1%. 

- Κρατικό μισθολόγιο - αύξηση κατά 5%.  (Χωρίς μείωση προσωπικού 

κατά 1.000 θέσεις, αύξηση κατά 6,5%.) 

  Σε σχέση με τις δαπάνες πολιτικής, ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζει 

αύξηση συντάξεων και δημοσίων βοηθημάτων κατά 30% (από €1 δις το 2008 σε 

€1,3 δις το 2011) ενώ σε σχέση με τις αναπτυξιακές δαπάνες παρουσιάζει 

αύξηση κατά 32% (από €948 εκατομ. το 2008 σε €1,24 δις το 2011).   

  Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, σε σχέση με τις δαπάνες απασχόλησης, ο 

ρυθμός αύξησης των δαπανών αναφορικά με τους μισθούς και τις υπερωρίες 

παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 5,4%.  Η εν λόγω αύξηση προκύπτει από την 

ενσωμάτωση της αύξησης του τιμαριθμικού δείκτη, καθώς και από τις ετήσιες 

προσαυξήσεις.  Οι δαπάνες για υπερωρίες παρουσιάζουν συγκράτηση παρόλο που 

παρουσιάστηκαν νέες δράσεις (άνοιγμα του οδοφράγματος στο Λιμνίτη, χρήση 

ανιχνευτικών σκύλων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, λειτουργία νέου κέντρου 

εξυπηρέτησης του πολίτη στην Πάφο) οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά το ύφος της 

δαπάνης για υπερωρίες. 

  Σημειώνεται επίσης ότι η μεγάλη αύξηση των δαπανών απασχόλησης ύψους 16,1% 

που παρουσιάζεται το 2010, οφείλεται στην αλλαγή της μεθοδολογίας καταχώρισης 

της αποκοπής αναλογικής σύνταξης των κρατικών υπαλλήλων, η οποία 

διαχωρίστηκε από το ποσό των καταβληθεισών συντάξεων και καταχωρείται πλέον 

στα έσοδα· ως εκ τούτου οι εν λόγω δαπάνες παρουσιάζουν ανάλογη αύξηση. 
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 Σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες, το σύνολό τους προϋπολογίζεται το 2011 

να μειωθεί οριακά στα €360 εκατομ. από τα €361 εκατομ. τον προηγούμενο χρόνο, 

σημειώνοντας μείωση της τάξης του 0,4%.  Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι 

πιστώσεις για το αποθεματικό, συνολικού ύψους €70 εκατομ., οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για κατανομή στα υπόλοιπα κεφάλαια δαπανών του 

προϋπολογισμού.  Με εξαίρεση τις πιστώσεις του αποθεματικού, το σύνολο των 

λειτουργικών δαπανών παρουσιάζει μείωση ύψους 6% το 2011 σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. 

  Οι πιστώσεις για τα συνέδρια, σεμινάρια για το εξωτερικό και εσωτερικό 

παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 15% και παραμένουν στο ύψος των 

πραγματικών δαπανών του 2009. 

  Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις, που περιλαμβάνουν χορηγίες σε ημικρατικούς 

οργανισμούς, μέρος της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τις πιστώσεις για την καταβολή των γεωργικών επιδοτήσεων καθώς και 

των κοινωνικών παροχών της Υπηρεσίας Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

οι αντίστοιχες δαπάνες  προϋπολογίζεται να αυξηθούν κατά 3,6% φθάνοντας έτσι τα 

€837 εκατομ. το 2011, από τα €807 εκατομ. τον προηγούμενο χρόνο. 

  Αναλυτικότερα, οι υποκατηγορίες των χορηγιών προς τους ημικρατικούς 

οργανισμούς και τις επιδοτήσεις γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων παρουσιάζουν 

μείωση ύψους 3,3% και 12,5% αντίστοιχα.  Σε αντίθεση, οι κοινωνικές παροχές 

παρουσιάζουν αύξηση ύψους 7,6% (λόγω μεταφοράς της πρόνοιας του σχεδίου των 

χαμηλών συντάξεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 

σχετικό άρθρο του Υπουργείου Οικονομικών). 

  Αναφορικά με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι προτεινόμενες πιστώσεις για την 

αγορά εξοπλισμού αναφορικά με τη μηχανογράφηση παρουσιάζουν μείωση της 

τάξης του 25%.  Σημειώνεται επίσης ότι ότι οι πιστώσεις που αφορούν τρία 

υπουργεία, για τα οποία βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει 

να υπάρξει αποκέντρωση, μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα κεφάλαια δαπανών τους 
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(Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εσωτερικών και Υγείας). 

  Αναφορικά με την έκδοση δανείων, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι 

πιστώσεις για την έκδοση δανείων σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες για το 

2009.  Η αύξηση προκύπτει από την έκδοση μεσοπρόθεσμου δανείου συνολικού 

ύψους €160 εκατομ. από την Κυπριακή Δημοκρατία (€60 εκατομ. για το 2011) προς 

την Ελληνική Κυβέρνηση στα πλαίσια απόφασης του Υπουργών Οικονομικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραχώρηση συνολικού δανείου ύψους €80 δις καθώς και 

για την εφαρμογή του σχεδίου δανειοδότησης των νοικοκυριών με χαμηλά 

εισοδήματα συνολικού ύψους €200 εκατομ. (€50 εκατομ. για το 2011). 

  Η γενική εικόνα του προϋπολογισμού δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών κατά 

κατηγορία δαπάνης και η οικονομική ανάλυση των δαπανών του Υπουργείου 

Οικονομικών κατά τα τελευταία τρία έτη (2009, 2010 και 2011) παρουσιάζεται στους 

πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας έκθεσης. 

β. Προϋπολογιζόμενα έσοδα 2011 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα γραπτά στοιχεία, η κατάσταση των κρατικών 

εσόδων για το 2011, επί των οποίων βασίστηκε η κατάρτιση του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011, έχει ως ακολούθως: 

- Εξαιρουμένων των δανείων, προβλέπονται έσοδα ύψους €5.877 εκατομ. σε 

σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.717 εκατομ. το 2010.  Ο ρυθμός 

ανάπτυξης των εσόδων το 2011 υπολογίζεται να φθάσει το 2,8% σε σύγκριση 

με την αναμενόμενη αύξηση ύψους €7,1% το 2010. 

- Ο δυναμισμός που παρατηρήθηκε στα κρατικά έσοδα τη διετία 2007-2008 ως 

αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας του τομέα των ακινήτων, δεν 

διατηρήθηκε και τα έσοδα περιορίστηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.  Ως 

ποσοστό του ΑΕΠ προϋπολογίζεται ότι τα δημόσια έσοδα το 2011, 

εξαιρουμένων των εσόδων από δάνεια, θα μειωθούν οριακά στο 32,8% σε 

σύγκριση με 33% το 2010 (αναθεωρημένη εκτίμηση). 

- Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που 
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συνολικά προϋπολογίζονται για το 2011 στα €5.014 εκατομ. και αποτελούν το 

85% των συνολικών εσόδων.  Το υπόλοιπο 15% των εσόδων, εξαιρουμένων 

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

πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και μεταβιβάσεις, που για το 2011 

προϋπολογίζονται στα €863 εκατομ. 

- Τα φορολογικά έσοδα το 2011 προβλέπεται να παρουσιάσουν αύξηση της 

τάξης του 6,7% σε σύγκριση με την υπολογιζόμενη οριακή αύξηση της τάξης 

του 2,1% για το 2010. 

- Τα φορολογικά έσοδα το 2011 ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθούν στο 28% σε 

σύγκριση με 27,1% το 2010.  Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αναμενόμενη 

ανάκαμψη που θα σημειωθεί στο ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 

σε συνδυασμό με την ετήσια εφαρμογή των αυξημένων συντελεστών φόρων 

κατανάλωσης στα καύσιμα που υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2010, καθώς και 

της απόσυρσης των μέτρων τόνωσης της τουριστικής βιομηχανίας.  Ως εκ 

τούτου, οι φόροι από την έμμεση φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2011 

προϋπολογίζονται να ανέλθουν στο 16,7% σε σύγκριση με 16,2% το 2010.  Τα 

έσοδα από την άμεση φορολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ, προϋπολογίζονται το 

2011 να φθάσουν το 11,3% σε σύγκριση με 11% τον προηγούμενο χρόνο. 

- Τα μη φορολογικά έσοδα προϋπολογίζεται να μειωθούν στα €863 εκατομ., σε 

σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.017 εκατομ. το 2010, 

σημειώνοντας μείωση ύψους 15% λόγω κυρίως της προβλεπόμενης μείωσης 

του μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα και της μη συμπερίληψης 

πρόνοιας για καταβολή μερίσματος από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.  

2. Συναφή ζητήματα 

α. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 Το θέμα της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) απασχόλησε την 

επιτροπή σε διάφορα στάδια της όλης συζήτησης, ειδικότερα δε κατά τη συζήτηση του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το 2011.   
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 Σύμφωνα με την ενημέρωση της αρμόδιας υπουργού, η τελευταία αναλογιστική μελέτη 

μέσα στα πλαίσια του νομοθετημένου μηχανισμού παρακολούθησης της βιωσιμότητας 

του ΤΚΑ διενεργήθηκε το 2008 με έτος αναφοράς το έτος 2006.  Η ίδια μελέτη 

επικαιροποιήθηκε με τα στοιχεία του 2009 και κατέδειξε ότι το ΤΚΑ είναι βιώσιμο μέχρι το 

2048.  Επίκειται νέα αναλογιστική μελέτη για τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ εντός του 2011, η 

οποία θα κατατεθεί στη Βουλή όπως σχετικά προβλέπει η οικεία νομοθεσία. 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία συνεχίζεται ο διάλογος σε σχέση με τη διαχείριση 

του πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ και ότι ετοιμάστηκε προσχέδιο νομοσχεδίου από 

ομάδα τεχνοκρατών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του 

Υπουργείου Οικονομικών, με στόχο η διαχείριση του πραγματικού αποθεματικού του ΤΚΑ 

να γίνεται από οργανισμό, στον οποίο θα υπάρχει τριμερής συμμετοχή· το νομοσχέδιο 

δόθηκε για απόψεις στους κοινωνικούς εταίρους και αναμένεται η συνέχιση του διαλόγου 

σύντομα. 

 Η αρμόδια υπουργός ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε επίσης 

στοιχεία αναφορικά με τις καταθέσεις και επενδύσεις του αποθεματικού του ΤΚΑ για την 

τελευταία διαθέσιμη περίοδο, όπως και άλλα συναφή στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε 

η τελευταία αναλογιστική μελέτη (οικονομικές παραδοχές), τα οποία βρίσκονται 

καταχωρημένα στο Αρχείο της Βουλής.   

β. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (προϋπολογισμός 2010) 

 Αναφορικά με το τελικό ποσοστό υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του 

2010 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η επιτροπή αναμένει από το Υπουργείο 

Οικονομικών την κατάθεση των τελικών στοιχείων για το έτος 2010, τα οποία μέχρι το 

χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης δεν είναι διαθέσιμα.   

 Σημειώνεται ότι βάσει στοιχείων που κατατίθενται στην επιτροπή επί τακτής βάσεως από 

το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναφορικά με την πορεία των αναπτυξιακών 
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δαπανών της κυβέρνησης ανά ομάδα δαπανών, με τελευταία ενημέρωση για την περίοδο 

από 1ην Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Οκτωβρίου 20106, προκύπτουν τα ακόλουθα: 

•  Ποσοστό υλοποίησης κεφαλαιουχικών δαπανών (έργα συγχρηματοδοτούμενα 

από κοινοτικούς πόρους, αγορά γης και κτιρίων, ανεγέρσεις, επεκτάσεις και 

βελτιώσεις κτιρίων, δρόμοι, έργα υποδομής κ.ά.) για την πιο πάνω αναφερόμενη 

περίοδο 42%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη περίοδο του 

2009 45%.  

•  Ποσοστό υλοποίησης άλλων αναπτυξιακών δαπανών (συντηρήσεις και 

επιδιορθώσεις, εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, συμβουλευτικές 

υπηρεσίες/έρευνες, επιχορηγήσεις, κοινωνικές παροχές κ.ά.)  για την ίδια πιο πάνω 

αναφερόμενη περίοδο 53%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2009, 36%.   

•  Ποσοστό υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών για την ίδια 

περίοδο του 2010, 45% έναντι ποσοστού υλοποίησης 42% για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2009. 

γ. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του προϋπολογισμού του 2010/Άλλες συναφείς 

ρυθμίσεις 

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

συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2010, ως επίσης ένα νομοσχέδιο, με το οποίο 

τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2010 για σκοπούς κατάργησης αριθμού 

θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.   

Το σύνολο των συμπληρωματικών πιστώσεων που ζητήθηκαν από την κυβέρνηση 

ανέρχεται σε €178.129.538.  

 Οι υπό αναφορά συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2010 [Αρ. Νόμου 

12(ΙΙ) του 2010] προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €35 εκατομ. για την 

                                                 
6  Πορεία αναπτυξιακών δαπανών - Επιστολή ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2010 - Γενικό Λογιστήριο 

της Δημοκρατίας. 
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κάλυψη της αυξημένης δαπάνης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Eurocypria 

Airlines Ltd που ανήκει αποκλειστικά στο κράτος.  

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2010 [Αρ. Νόμου 

36(ΙΙ) του 2010] προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €60.600.000 για την 

παραχώρηση διμερούς δανείου προς την Ελληνική Δημοκρατία μέσω της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης των 

χωρών της ευρωζώνης προς την Ελλάδα.   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 3) Νόμος του 2010 [Αρ. Νόμου 

53(ΙΙ) του 2010] προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €83.129.538 για 

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

έγινε οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 

2010 ήταν ανεπαρκής. 

Οι προνοούμενες δαπάνες αφορούν το σκέλος των τακτικών δαπανών και 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 € εκατομ.  

Χορηγία προς το ΡΙΚ 14,9 Χρηματοδότηση του εγκριμένου 

προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 

Χρηματικά επιδόματα σε 

δυσπραγούντες και εκτοπισθέντες 

22,0 Αύξηση του αριθμού των δικαιούχων 

δημοσίου βοηθήματος. 

Φορέας Ισότιμης Κατανομής 

Βαρών  

10,0 Αυξημένες ανάγκες του Φορέα. 

Εθνική Φρουρά 7,0 Αυξημένες δαπάνες για μεταστέγαση 

στρατοπέδου, ηλεκτρικό ρεύμα, 

καύσιμα, τροφή και εκπαιδεύσεις. 

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και 

αποθεματικό 

18,6 Υπερωριακή απασχόληση σε 

νευραλγικούς τομείς, αυξημένες 

δαπάνες για φωτισμό/θέρμανση, 

επιστροφή εισφορών των εκτάκτων 

εκπαιδευτικών που κατέβαλαν στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Χορηγίες στους Δήμους 5,0 Για κάλυψη της απώλειας των τελών 

διανυκτέρευσης που επέβαλαν οι 

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 

ξενοδοχειακές μονάδες. 

Έκτακτες χορηγίες 2,4 Επιχορήγηση Σχεδίου Αδειών 

Εργοδοτουμένων. 
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Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - 

Επαρχιακό Γραφείο Υδάτων 

Λάρνακας 

1,5 Για κάλυψη αυξημένων αναγκών του 

Επαρχιακού Γραφείου Υδάτων 

Λάρνακας/Αμμοχώστου σε φωτισμό, 

θέρμανση και καύσιμα. 

Συνεισφορά σε Διεθνείς 

Οργανισμούς/Συνδέσμους, 

Ιδρύματα κ.λπ. 

1,3 Κάλυψη υποχρεωτικής συνεισφοράς 

της Κύπρου σε Ειρηνευτικές 

Επιχειρήσεις ΟΗΕ. 

Άλλες Δαπάνες 0,46  

ΣΥΝΟΛΟ 83,1  

•  Ο περί Προϋπολογισμού του 2010 (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 [Αρ. Νόμου 

46(ΙΙ) του 2010] προβλέπει αφενός την κατάργηση τετρακοσίων πέντε (405) μόνιμων 

κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και αφετέρου την υλοποίηση της δεύτερης 

φάσης διαχωρισμού της δομής θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού.   

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η συνεπαγόμενη συγκράτηση του μισθολογίου 

στη δημόσια υπηρεσία με την κατάργηση των τετρακοσίων πέντε θέσεων, 

υπολογίζεται συνολικά σε €11.991.259 (μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη). 

  Όπως τονίζεται στη σχετική εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών με την 

κατάργηση των προτεινόμενων κενών μόνιμων θέσεων δε θα μειωθούν οι 

διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι στα επηρεαζόμενα υπουργεία, υπηρεσίες και τμήματα 

και συναφώς δε θα επηρεαστεί αρνητικά η εύρυθμη λειτουργία τους.  Η 

προτεινόμενη κατάργηση αφορά μόνιμες θέσεις σε περιπτώσεις όπου ήδη υπηρετεί 

μεγάλος αριθμός έκτακτων υπαλλήλων, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτούμενες 

ανάγκες. 

  Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι εν λόγω υπάλληλοι υπηρετούν με συμβόλαια 

αορίστου χρόνου και οι υπηρεσίες τους δεν μπορούν να τερματιστούν με την 

πλήρωση των αντίστοιχων κενών θέσεων ή άλλως πως, σύμφωνα με πρόσφατη 

νομολογία του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, αλλά και σχετική γνωμάτευση του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  Συναφώς σημειώνεται ότι δεν προτείνεται η 

κατάργηση θέσεων σε ευαίσθητες υπηρεσίες, όπως στο Υπουργείο Υγείας, στο 

Τμήμα Φυλακών και στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, εκτός από τις θέσεις 
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που ήταν ήδη σημειωμένες με διπλό σταυρό (++), με σκοπό να καταργηθούν με την 

κένωσή τους. 

δ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

 Ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή δεκατρείς τροποποιήσεις στον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2011 για συζήτηση και ενσωμάτωσή τους στον κυρίως 

προϋπολογισμό.   

 Με τις υπό αναφορά τροποποιήσεις, προτείνονται μεταξύ άλλων διάφορες διορθώσεις 

που εκ παραδρομής δε συμπεριλήφθηκαν στο κείμενο του αρχικού προϋπολογισμού για 

διάφορα τμήματα στη δημόσια υπηρεσία όπως και πρόσθετες πιστώσεις για σχέδια και 

προγράμματα, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή πρόβλεψη και συμπερίληψη των 

αντίστοιχων δαπανών στον προϋπολογισμό που αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή. 

 Σημειώνεται ότι η υπ� αριθμό 13 τροποποίηση προβλέπει μείωση των προτεινόμενων 

πιστώσεων που αφορούν λειτουργικές δαπάνες και που είχαν αρχικά περιληφθεί στο 

νομοσχέδιο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά €40 εκατομ.   

 Οι σχετικές μειώσεις αφορούν κυρίως αποκοπή πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση 

και συναφών επιδομάτων, για διάφορες λειτουργικές δαπάνες όπως φιλοξενία, συνέδρια, 

σεμινάρια στο εξωτερικό, αγορά υπηρεσιών, δικαιώματα εμπειρογνωμόνων για όλα τα 

υπουργεία/τμήμα καθώς και περικοπές διαφόρων χορηγιών προς ημικρατικούς 

οργανισμούς όπως τον ΚΟΑ, το ΡΙΚ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, εκπαιδευτικές 

χορηγίες κ.ά.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, το σύνολο των δαπανών, για τις οποίες ζητείται έγκριση 

πληρωμής όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις σχετικές σύμφωνα με τα πιο πάνω, μειώσεις 

ανέρχεται σε €6.852.623.158 σε σχέση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες για το 

2011 ύψους €6.881.154.220. 

 Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για πρόσθετες πιστώσεις περιλαμβάνουν: 

• Πρόνοια ύψους €178.240 (€155.000 + ΦΠΑ) για τη μετάδοση από την Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου του σήματος RIKSAT στην Ευρώπη μέσω του 

δορυφόρου Hotbird για χρονική περίοδο ενός έτους.  Η δαπάνη αφορά την κάλυψη 

20 
 



 

συμβατικών υποχρεώσεων της κυβέρνησης προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου.   

• Πρόνοια ύψους €750.000 για αγορά 350 000 αυτοκόλλητων θεωρήσεων εισόδου 

(visa stickers), τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

τα έτη 2011-2016. 

• Πρόνοια ύψους €200.000 για σκοπούς προώθησης των έργων ανέγερσης Κρατικού 

Μουσείου στη Λευκωσία.   

• Πρόνοια ύψους €2 εκατομ. για σκοπούς κάλυψης της δαπάνης επιχορήγησης 

αιτήσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν εντός του 2011 μέσα στα πλαίσια του 

Σχεδίου Απόσυρσης Παλαιών Αυτοκινήτων.   

• Πρόνοια ύψους €119.950 για σκοπούς κάλυψης των δαπανών λειτουργίας που θα 

προκύψουν από τη μεταστέγαση του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων 

Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης/Πιστοποίησης και 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε νέο κτίριο.   

• Πρόνοια ύψους €6 εκατομ. για σκοπούς κάλυψης της δαπάνης χρηματοδότησης του 

Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και πρόνοια €8 εκατομ. για κάλυψη 

της δαπάνης χρηματοδότησης των διαφόρων σχεδίων του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   

Κρατικός προϋπολογισμός του 2011 

1. Παρατηρήσεις/σχόλια επιτροπής 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει 

δαπάνες (τακτικές και αναπτυξιακές) για τις οποίες ζητείται έγκριση πληρωμής (μη 

περιλαμβανομένων των δαπανών που βαρύνουν το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) 

ύψους €6.881.154.2207 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών) και παρουσιάζει αύξηση 

δαπανών της τάξης του 1,1% σε σύγκριση με τις εγκριθείσες δαπάνες του 

προϋπολογισμού του 2010.   

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

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2011 σε €17.925,6 έναντι 

€17.319,9 για το 2010 και €16.946,5 για το 2009. 

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2011 προϋπολογίζονται σε €6.309.155.6838 

(εξαιρουμένων των δανείων). 

• Οι άμεσοι φόροι για το 2011 προϋπολογίζονται σε €2.021.660.000 έναντι 

€1.900.000.000 (αναθεωρημένα) για το 2010 και €1.892.917.000 

(πραγματικά) για το 2009, €2.232.394.000 (πραγματικά) για το 2008, 

€2.311.074.000 (πραγματικά) για το 2007 και €1.570.128.000 (πραγματικά) 

για το 2006. 

 Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 35,4%. 

• Οι έμμεσοι φόροι για το 2011 προϋπολογίζονται σε €2.992.134.000 έναντι 

€2.800.000.000 (αναθεωρημένα) για το 2010 και €2.709.479.000 

(πραγματικά) για το 2009, €3.072.093.000 (πραγματικά) για το 2008, 

                                                 
7  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2011 ανέρχονται σε 

€8.861.783.243 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
(€1.980.629.023), οι οποίες δε χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό 
προϋπολογίζονται έσοδα ύψους €6.309.155.683, για τα οποία επίσης δε χρειάζεται νομοθετική 
έγκριση. 

8  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται η νομοθετική έγκριση της 
Βουλής. 
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€2.936.626.000 (πραγματικά) για το 2007 και €2.458.818.000 (πραγματικά) 

για το 2006. 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 52,4%. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό του 

2011 (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 €8.861.783.243. 

(προϋπολογισθείσες). 

δ. Η συγκεφαλαίωση οφειλών και δαπανών, κατά κατηγορία δαπάνης,9 στον 

προϋπολογισμό του 2011 (σε σύγκριση με τα έτη 2010 και 2009), έχει ως 

ακολούθως: 

 2009 2010 2011  
 

 Πραγματική 
Δαπάνη 

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

Αύξηση + 
Μείωση - 

€ 
Ολικό 7.746.961.077 8.724.359.455 8.861.783.243 137.423.788 
     
Πάγιο Ταμείο 1.882.944.122 1.912.786.874 1.980.629.023 67.842.149 
     
Τακτικές 
Δαπάνες 

 
4.970.160.171 

 
5.572.214.387 

 
5.676.350.328 

 
104.135.941 

     
Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

 
893.856.784 

 
1.239.358.194 

 
1.204.803.892 

 
-34.554.302 

ε. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2011, όπως κατατέθηκε στη Βουλή (σε 

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

  
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
        

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.309,2 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.861,8 

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

2.295,6 
-

2.552,6 

στ. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για το 2011 

προϋπολογίζονται σε €631.378.000 έναντι €655.003.000 για το 2010 

                                                 
9   Κρατικός προϋπολογισμός 2011, Τόμος Α´, σελ. 31. 
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(προϋπολογισθείσες), €511.927.000 για το 2009 (πραγματικές), €739.033.000 για 

το 2008 (πραγματικές) και €56.972.000 (πραγματικές) για το 2007. 

ζ. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2011 προϋπολογίζονται σε €2.751.530.000 

έναντι €2.620.773.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), €2.395.260.000 για το 

2009 (πραγματικές), €2.193.471.000 για το 2008 (πραγματικές), €2.039.240.000 

(πραγματικές) για το 2007 και €1.995.424.000 (πραγματικές) το 2006.   

 Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

•  Αποδοχές προσωπικού, που για το 2011 προϋπολογίζονται σε 

€2.232.557.000 έναντι €2.117.553.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), 

€1.967.474.000 για το 2009 (πραγματικές), €1.839.064.000 για το 2008 

(πραγματικές), €1.676.449.000 (πραγματικές) για το 2007 και €1.677.495.000 

(πραγματικές) το 2006. 

•  Συντάξεις και φιλοδωρήματα, που για το 2001 προϋπολογίζονται σε 

€518.973.000 έναντι €503.220.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), 

€427.786.000 για το 2009 (πραγματικές), €354.407.000 για το 2008 

(πραγματικές), €362.790.000 (πραγματικές) για το 2007 και €317.930.000 

(πραγματικές) το 2006. 

η. Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2011 προϋπολογίζονται σε €1.232.634.000 έναντι 

€1.267.943.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), €1.059.450.000 για το 2009 

(πραγματικές), €948.027.000 για το 2008 (πραγματικές), €842.328.000 

(πραγματικές) για το 2007 και €682.788.000 (πραγματικές) το 2006. 

θ. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις για το 2011 προϋπολογίζονται σε €2.525.455.000 

έναντι €2.502.869.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), €2.219.127.000 για το 

2009 (πραγματικές), €2.126.889.000 για το 2008 (πραγματικές), €1.901.915.000 

(πραγματικές) για το 2007 και €1.581.413.000 (πραγματικές) το 2006. 

 Ειδικότερα οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές για το 2011, οι οποίες 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δαπανών στο πιο πάνω κεφάλαιο, 

προϋπολογίζονται σε €1.265.373.000 έναντι €1.251.616.000 για το 2010 
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(προϋπολογισθείσες), €1.115.595.000 για το 2009 (πραγματικές), €1.003.243.000 

για το 2008 (πραγματικές), €875.335.000 (πραγματικές) για το 2007 και 

€734.846.000 (πραγματικές) το 2006. 

ι. Οι δαπάνες για τα έργα υπό κατασκευή για το 2011 προϋπολογίζονται σε 

€554.869.000 έναντι €533.870.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες), €441.214.000 

για το 2009 (πραγματικές), €296.202.000 για το 2008 (πραγματικές), €221.554.000 

(πραγματικές) για το 2007 και €257.647.000 (πραγματικές) το 2006. 

κ. Οι δαπάνες για τα δάνεια για το 2011 (έκδοση δανείων, αποπληρωμές 

εξωτερικού και εσωτερικού, συνεισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα) 

προϋπολογίζονται σε €836.224.000 έναντι €788.020.000 για το 2010 

(προϋπολογισθείσες), €897.343.000 για το 2009 (πραγματικές), €893.042.000 για 

το 2008 (πραγματικές), €761.179.000 (πραγματικές) για το 2007 και €1.107.025 

(πραγματικές) το 2006. 

λ. Η κατάσταση θέσεων (δημιουργία/κατάργηση) στον προϋπολογισμό του 2011 

έχει ως ακολούθως: 

•  Δεν προβλέπεται η δημιουργία οποιωνδήποτε νέων θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία. 

•  Προβλέπεται η κατάργηση πέντε θέσεων. 

•  Η κατάσταση μονίμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία στον προϋπολογισμό 

του 2011 (σύγκριση με το 2010) είναι η ακόλουθη: 

Συνοπτική Κατάσταση 2010 2011 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 128 137 

Δημόσια Υπηρεσία 17.177 16.770 

Δικαστική Υπηρεσία 302 302 

Άμυνα 4.456 4.456 

Εσωτερική Ασφάλεια 5.744 5.744 

Παιδεία 11.626 11.623 

Σύνολο 39.433 39.032 

Σημειώνεται ότι αριθμός τετρακοσίων πέντε (405) θέσεων είχαν ήδη 

καταργηθεί με τροποποιητικό του προϋπολογισμού του 2010 νόμο 
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(νομοσχέδιο το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί σε νόμο και για το οποίο γίνεται 

αναφορά στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης). 

•  Η απασχόληση έκτακτου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία έχει ως 

ακολούθως:10 

Υπουργείο/ 
Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Αρ. 
κενών 
θέσ.  

2009 - 2010   2011 - 2012 
Εγκρίσεις Υπηρετούντες 21/07/2010   

έναντι 
κενών 

πρόσθ. 
Ανάγκες 

Σύν. Αορίστου Ορισμένου 15μεροι Συν. Έναντι 
κενών 

Υπηρετ. 
έναντι 
κενών 

Πλεονάζοντες πρόσθ. 
Ανάγκες

Συν. 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ* 

1823 940 1383 3507 2069 923 142 3134 959 744 234 1301 3238

 
 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού συνεκτιμώντας τα 

μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού του 2011, τα δημοσιονομικά στοιχεία που το 

συνοδεύουν, όπως και άλλα κατατεθέντα από τον Υπουργό Οικονομικών κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης στοιχεία, μέσα από τα οποία διαγράφεται η παρούσα 

δημοσιονομική κατάσταση, καταλήγει στις ακόλουθες παρατηρήσεις και σχόλια: 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που άρχισε να επηρεάζει σημαντικά την κυπριακή 

οικονομία ήδη από το 2009, συνέχισε αναπόφευκτα να την επηρεάζει αρνητικά ως μικρή 

και ανοιχτή οικονομία και κατά το 2010 με συνεχιζόμενες επιπτώσεις στα δημόσια 

οικονομικά.   

Η κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 στη Βουλή και η έναρξη συζήτησής 

του από την επιτροπή, συνοδεύεται από καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης της 

χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση11 που στην πορεία σημαδεύτηκε από δεύτερη 

αρνητική εξέλιξη, την πρόσφατη υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από διεθνή οίκο 

πιστοληπτικής αξιολόγησης12. 

                                                 
10  Δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας, καθότι πέραν των εγκρίσεων 

για απασχόληση έκτακτου προσωπικού έναντι πρόσθετων αναγκών, υπάρχει συμφωνημένη 
διευθέτηση από το 2001, ώστε  να υπηρετεί τέτοιος αριθμός προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου) 
όσες είναι και οι εγκεκριμένες θέσεις. Ως εκ τούτου, ο αριθμός έκτακτου προσωπικού που υπηρετεί 
στο Υπουργείο Υγείας μεταβάλλεται ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το ρυθμό πλήρωσης των 
μόνιμων οργανικών θέσεων. 

11  Απόφαση Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) για έναρξη της 
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Κύπρο. 

12  Standard and Poor’s - Διαβάθμιση σε Α από Α+. 
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Ειδικότερα η δημοσιονομική κατάσταση για το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο 

Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε στις 14 Οκτωβρίου 2010, είναι η ακόλουθη: 

Ρυθμός Ανάπτυξης: 0,5% (μέσος ετήσιος) 

Πληθωρισμός: 2,5%-3,0% (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) 

Ανεργία: 7,0% (Μέθοδος: “Έρευνα Εργατικού Δυναμικού”) 

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2011 έχουν ως ακολούθως: 

Ρυθμός Ανάπτυξης: 1,5% 

Πληθωρισμός: 3,0%-3,5% 

Ανεργία: 6,5%. 

Περαιτέρω το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται για το 2010 να κλείσει στο 6,0% 

του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος στο 61% του ΑΕΠ, ενώ για το 2011 το δημοσιονομικό 

έλλειμμα (με βάση τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2011) προβλέπεται στο 5,4% 

του ΑΕΠ (ως κυβερνητικός στόχος παραμένει το 4,5% του ΑΕΠ δεδομένης της 

δυνατότητας εξεύρεσης πρόσθετων εσόδων/εξοικονομήσεων ύψους €150 εκατομ.) και το 

δημόσιο χρέος στο 63,3% του ΑΕΠ.13 

Ο Υπουργός Οικονομικών στις 14 Οκτωβρίου 2010 δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, 

παρά τις εκάστοτε εκτιμήσεις σε σχέση με το τελικό δημοσιονομικό έλλειμμα του 2010 που 

το τοποθετούσαν στο 7% του ΑΕΠ ή και πέραν αυτού, το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 

2010 θα διαμορφωθεί τελικά στο 6% του ΑΕΠ χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων.  Το 

γεγονός αυτό, όπως ο ίδιος αρμόδιος είχε αναφέρει τον Οκτώβριο του 2010 και προτού να 

σημειωθεί η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, καταδεικνύει ότι η κυβέρνηση 

ακολουθεί σωστή οικονομική πολιτική και ότι παρά την επιδείνωση των αριθμών, η 

Κύπρος διατηρεί υψηλούς βαθμούς αξιοπιστίας όταν οι πλείστες χώρες της ευρωζώνης 

αξιολογήθηκαν από διεθνείς οίκους αξιολόγησης και υποβαθμίσθηκαν. 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από της πλευράς του, στις 25 

Οκτωβρίου 2010 επεσήμανε στην επιτροπή ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σημεία 

                                                 
13  Επεξηγηματικό Υπόμνημα για τον Προϋπολογισμό του έτους 2011 - Υπουργείο Οικονομικών - 

Οκτώβριος 2010.  

27 
 



 

ανάκαμψης, με το ρυθμό μεγένθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, σύμφωνα με πρόσφατες 

προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) να αυξάνεται κατά 0,4% για το 

2010 και με αναμενόμενη για το 2011 ουσιαστικότερη βελτίωσή του, της τάξης του 1,8%.  

Όπως ανέφερε, οι προβλέψεις επί των οποίων βασίσθηκε η κατάρτιση του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011 συνάδουν με τις προβλέψεις του Διεθνές Νομισματικού 

Ταμείου. 

Παρά ταύτα, ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος σημείωσε ως πρώτιστο πρόβλημα για την 

κυπριακή οικονομία, τη συνεχιζόμενη τα τελευταία δύο χρόνια μεγάλη διεύρυνση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος, χωρίς όπως τόνισε να διαφαίνεται βελτίωσή του ούτε για το 

2010 ούτε για το 2011.   

Ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος σημείωσε την ανάγκη λήψης μέτρων μεσοπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης φύσης για ανατροπή της πτωτικής αυτής πορείας, όπως και την ανάγκη 

εκπόνησης μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο να παρουσιάζει 

προϋπολογισμό δαπανών σε βάθος τριετίας, αφού κατά την εκτίμηση της εποπτικής 

αρχής, ο σημερινός τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού παρουσιάζει κενά και δε 

συμβάλλει στην ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης. 

Σημειώνοντας τα πιο πάνω, η επιτροπή διαπιστώνει ότι ο προτεινόμενος για το 2011 

προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί στη βάση των στενών ορίων που επιβάλλονται από την 

επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης προβλέποντας συναφώς ποσοστιαία αύξηση 

του συνόλου των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων (εξαιρουμένων των αποπληρωμών 

δανείων) σε ποσοστό 1,1%, σε σύγκριση με αύξηση 15,9% που είχε προϋπολογισθεί στον 

προϋπολογισμό του 2010.   

 Παρά την προβλεφθείσα, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μείωση των συνολικών δημοσίων 

δαπανών και ως ποσοστού του ΑΕΠ τον περιορισμό τους για το 2011 στο 44% σε 

σύγκριση με 45,2% το 2010, σημειώνεται ότι οι δαπάνες προσωπικού συνεχίζουν ως 

ποσοστό του ΑΕΠ να αυξάνονται στο 15,1% το 2011από 14,3% το 2010.   

 Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συντάξεις και τα 

φιλοδωρήματα, σημειώνουν για το 2011 αύξηση της τάξης του 5%.  Οι απολαβές 
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προσωπικού αυξάνονται το 2011 σε ποσοστό 5,4% σε σύγκριση με το 2010 (λόγω 

αύξησης του δείκτη της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, των προαγωγών και 

των προσαυξήσεων) ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται με χαμηλότερο 

ρυθμό ύψους 3,1%. 

 Περαιτέρω σημειώνεται ότι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών, δηλαδή οι 

μεταβιβαστικές πληρωμές που αποτελούνται από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες 

προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής διοίκησης, καθώς και τις 

συνεισφορές προς τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων παρουσιάζει επίσης αύξηση για το 

2011 με ρυθμό ύψους 0,9%.   

Σημειώνεται ειδικότερα σε σχέση με άλλες υποκατηγορίες δαπανών ότι οι κοινωνικές 

παροχές για το 2011 σε σύγκριση με το 2010 σημειώνουν αύξηση 1,1% ενώ οι 

λειτουργικές δαπάνες μείωση 2,8%, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μείωση 0,6% και οι 

δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους μείωση 3,6%. 

Όσον αφορά τις συνολικές δαπάνες, σημειώνεται ότι οι τακτικές δαπάνες, στον 

προτεινόμενο προϋπολογισμό αυξάνονται με ρυθμό 1,9%, ενώ οι αναπτυξιακές δαπάνες 

παρουσιάζουν για το 2011 οριακή μείωση σε σχέση με το 2010, της τάξης του 2,8%.   

Τέλος σε σχέση με τα κρατικά έσοδα, φορολογικά και μη φορολογικά, (εξαιρουμένων των 

δανείων) από τα δοθέντα στοιχεία διαπιστώνεται ότι ο ρυθμός αύξησής τους το 2011 

υπολογίζεται στο 4,7% σε σύγκριση με αναμενόμενη αύξηση ύψους 6,9% το 2010.  Ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, τα κρατικά έσοδα το 2011 θα σημειώσουν οριακή μείωση στο 32,5% 

το 2010, σε σύγκριση με 33% (βάσει αναθεωρημένης εκτίμησης). 

Υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων, η επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα:  

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα συνεχίζει και κατά το 2010 να αποκλίνει ανησυχητικά και 

να κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα γύρω στο 6% του ΑΕΠ, με ενδεχόμενο να ξεπεράσει 

το 6% του ΑΕΠ, σε συνέχεια σημειωθείσας σημαντικής επιδείνωσης το 2009 στο 

6,1% του ΑΕΠ, από πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ το 2008.  Οι προβλέψεις επί των 

οποίων βασίστηκε ο προϋπολογισμός του 2010, οι οποίες τοποθετούσαν το  

δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2010 στο 4,5% του ΑΕΠ, όπως η επιτροπή είχε ήδη 

29 
 



 

προειδοποιήσει στην έκθεσή της για τον προϋπολογισμό του 2010, δεν έχουν 

επαληθευθεί.   

• Συνεπακόλουθα, η υλοποίηση του απώτερου κυβερνητικού στόχου για μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% ή και κάτω του 3% του ΑΕΠ το 2010, προς 

συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

οποίος θα επιτυγχάνετο, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, με την εξεύρεση €285 

εκατομ. εντός του 2010, δεν κατέστη εφικτή, αναπόφευκτα δε η Κύπρος τέθηκε υπό 

καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τα μέτρα μιας πνοής και μη επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα που είχαν σχεδιαστεί 

από την κυβέρνηση για το 2010, όπως ήταν τα έσοδα από την πολεοδομική 

αμνηστία και το επιβληθέν από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) 

πρόστιμο στις εταιρείες πετρελαιοειδών, δεν κατέστη δυνατό να εισπραχθούν.  Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι δημοσιονομικοί σχεδιασμοί δεν θα πρέπει να 

βασίζονται σε επισφαλείς και μη επαναλαμβανόμενες πηγές εσόδων, γεγονός που η 

επιτροπή επανειλημμένα έχει επισημάνει στην κυβέρνηση.    

• Η επιδείνωση των δημοσίων οικονομικών οφείλεται μεν κατά μέρος στη διεθνή 

οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της επί της κυπριακής οικονομίας αλλά κατά 

κύριο λόγο οφείλεται στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που την επηρεάζουν και 

που παρουσιάζονται εντονότερα στην παρούσα φάση. 

• Η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης το 2010 οδήγησε αναπόφευκτα στην 

κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 στη βάση στενών περιθωρίων 

που επιβάλλονται συνεπεία της ανακίνησης της διαδικασίας υπερβολικού 

ελλείμματος και συνεπακόλουθα της επιτήρησης των δημοσιονομικών της Κύπρου 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει για το 2011 δημοσιονομικό έλλειμμα στο 

5,4% του ΑΕΠ.   

•  Παρά ταύτα στην παρούσα φάση, για την κυβέρνηση κύριος στόχος θα πρέπει να 

είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4,5% του ΑΕΠ το 2011, η 

υλοποίηση του οποίου, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, εξαρτάται από την 
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εξεύρεση πρόσθετων εσόδων ύψους €150 εκατομ., ακολούθως δε η περαιτέρω 

μείωσή του στο 3% του ΑΕΠ το 2012.  Η υποχρέωση αυτή είναι επιτακτική για την 

κυβέρνηση και προκύπτει από τη σχετική σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών 

Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης14 ώστε η χώρα να μπορέσει να εξέλθει από 

τη διαδικασία της δημοσιονομικής επιτήρησης.  (Με ετήσια μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 1,5% του ΑΕΠ το 2011 και κατά 1,5% του ΑΕΠ το 

2012 σύμφωνα με τη σύσταση.) 

• Παρά τη σημειωθείσα μικρή ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής 

οικονομίας για το πρώτο εξάμηνο του 2010 και τις εκτιμήσεις για ολόκληρο το 2010 

στο 0,5%-1%, καθίσταται προφανές ότι χωρίς τη λήψη το ταχύτερο από την 

κυβέρνηση των αναγκαίων για δημοσιονομική εξυγίανση μέτρων, πρωτίστως δε για 

τον άμεσο περιορισμό των δημοσίων δαπανών, των οποίων η διεύρυνση 

συνεχίστηκε με ανησυχητικούς ρυθμούς και κατά το 201015, το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο δε θα παρουσιάσει ουσιαστική βελτίωση ούτε το 2011 ούτε το 2012.   

•  Ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή, παρά τις 

προβλεπόμενες μειώσεις συγκεκριμένων κονδυλίων όπως είναι οι λειτουργικές 

δαπάνες (μείωση της τάξης του 2,8%), οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (μείωση της 

τάξης του 0,6%) και οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους (μείωση 

της τάξης του 3,6%), κρίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την παραδεκτή 

και από όλες τις πλευρές αναγνωρισθείσα ανάγκη για ουσιαστική συγκράτηση και 

μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης της κρατικής μηχανής.   

•  Στο σύνολό τους οι τακτικές δαπάνες στον προϋπολογισμό του 2011, αυξάνονται με 

ρυθμό 1,9% ενώ ειδικότερα οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο σημειώνουν για το 

2011 αύξηση της τάξης του 5%.  Την ίδια στιγμή, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 

2011 παρουσιάζουν σε σχέση με το 2010 μείωση της τάξης του 2,8%, γεγονός που 

                                                 
14  ECOFIN. 
15  Οι δημόσιες δαπάνες κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2010 παρουσιάζουν ρυθμό διεύρυνσης γύρω 

στο 6,7% σε σύγκριση με 7,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2009.  (Οικονομικές Εξελίξεις του 2010 
και Προοπτικές για το 2011 - Υπουργείο Οικονομικών - Οκτώβριος 2010) 
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καταδεικνύει ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό οι μη παραγωγικές δαπάνες 

αυξάνονται εις βάρος των δαπανών ανάπτυξης σε μία κρίσιμη για την κυπριακή 

οικονομία συγκυρία. 

• Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών τον Οκτώβριο του 2010, το 

δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει επιδείνωση στο 61% για το 2010 

και στο 63,3% (προβλεπόμενο) για το 2011 σε σχέση με 56,2% το 2009 και 48,4% 

το 2008, εκφεύγοντας για το 2011 πέραν του ορίου του 60% του ΑΕΠ, στο οποίο η 

Κύπρος οφείλει να διατηρεί το δείκτη του δημοσίου χρέους και θέτοντας τη χώρα 

ενώπιον νέων δημοσιονομικών κινδύνων για τα επόμενα χρόνια.   

Τονίζεται συναφώς η μεγάλη ανησυχία της επιτροπής για το ρυθμό αύξησης του 

δημοσίου χρέους, που στην παρούσα φάση θεωρείται ως ένας από τους πιο 

σημαντικούς δείκτες αξιολόγησης των δημοσίων οικονομικών    Το δημόσιο χρέος 

της χώρας αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με μεγαλύτερο ρυθμό από τις αρχικές 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών.  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με τις 

αρχικές προβλέψεις που ο Υπουργός Οικονομικών είχε καταθέσει στη Βουλή κατά 

τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2010, το δημόσιο χρέος για το 2010 

είχε προβλεφθεί στο 58,2% του ΑΕΠ και για το 2009 στο 53,8% του ΑΕΠ.  Η 

διαφορά μεταξύ των δύο προβλέψεων που κατατέθηκαν αρμοδίως στη Βουλή 

ανέρχεται περίπου σε €350 εκατομ., θέτοντας τη χώρα εκτός των στόχων που η 

κυβέρνηση έθεσε στα πλαίσια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Προγράμματος Σταθερότητας.   

• Οι πιο πάνω εξελίξεις, στην παρούσα φάση αναδεικνύουν ξεκάθαρα και εντονότερα 

τις σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, ειδικότερα δε τα 

μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί το μέγεθος του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

(δημόσια υπηρεσία και ημικρατικός τομέας), οι δημόσιες δαπάνες μη αναπτυξιακού 

χαρακτήρα, οι δαπάνες του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως και οι δαπάνες 

που οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού.   
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• Ανοδική τάση παρουσιάζει επίσης η ανεργία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία που 

σημειώνεται σε σχέση με τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας.  Το γεγονός 

αυτό εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και δε δικαιολογεί εφησυχασμό εκ μέρους της 

κυβέρνησης.  Για ολόκληρο το 2010 θα ανέλθει στο 7% σε σχέση με 5,5% για 

ολόκληρο το 2009 και 3,7% το 2008, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις πραγματικές 

συνέπειες της παρούσας οικονομικής κρίσης τα τελευταία δύο χρόνια.  Σύμφωνα με 

τα όσα κατέθεσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην 

επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα επαρχιακά γραφεία εργασίας, ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2010 ανήλθε στα 20 

846 πρόσωπα ενώ με βάση τα διορθωμένα στοιχεία για εποχικές διακυμάνσεις που 

δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον 

Οκτώβριο 2010 σημείωσε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2010 και 

έφτασε τα 24 411 πρόσωπα.  (Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2009 σημειώθηκε 

αύξηση των ανέργων 3 583 προσώπων ή σε ποσοστό 20,8%.)    

Σύμφωνα επίσης με τα τελευταία στοιχεία που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2010, ανήλθε στα 25 

021 πρόσωπα.  Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που 

δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το 

Νοέμβριο 2010 συνέχισε την ανοδική του πορεία και σημείωσε αύξηση 1,3% σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα φτάνοντας τα 24 700 πρόσωπα. 

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2009 σημειώθηκε αύξηση 4 129 προσώπων ή 

19,8% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 774 ανέργων), 

των ξενοδοχείων και εστιατορίων (αύξηση 564), της μεταποίησης (αύξηση 426), των 

κατασκευών (αύξηση 422), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων (αύξηση 277), των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 

(αύξηση 241), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 

όπου σημειώθηκε αύξηση 991 ανέργων.   
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• Ο πληθωρισμός με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕΔΤΚ), 

βάσει των στοιχείων που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, παρουσιάζει επίσης 

επιδείνωση το 2010 στο 2,5%-3,0% σε σχέση με 0,2% το 2009, προβλέπεται δε να 

παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση στο 3,0%-3,5% το 2011 και να αποκλίνει έτσι 

από το μέσο όρο της ευρωζώνης (1,4% για το 2010 και 1,5% για το 2011), 

πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με τις 

οικονομίες των χωρών της ευρωζώνης.   

• Η σημειωθείσα αρνητική εξέλιξη σε σχέση με την αξιολόγηση και υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, παρά το γεγονός ότι επικεντρώνεται στην 

έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε συγκεκριμένους κινδύνους και όχι στην 

παρούσα κατάσταση της οικονομίας, δημιουργεί νέα δυσμενέστερα δεδομένα και 

θέτει επιτακτικότερα την ανάγκη λήψης άμεσα μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

• Πέραν των πιο πάνω, η γήρανση του πληθυσμού και η ανάγκη συνεκτίμησης των 

δαπανών για το συνταξιοδοτικό θέμα, συνιστούν επίσης ορατή απειλή για τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και θέτουν επιτακτικότερα 

στην παρούσα φάση την ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης του όλου 

συστήματος προς όφελος των δημοσίων οικονομικών. 

 Λαμβανομένης υπόψη της εξελιχθείσας σύμφωνα με τα πιο πάνω δημοσιονομικής 

κατάστασης, η επιτροπή καλεί την κυβέρνηση: 

• Σε αυστηρή δημοσιονομική περισυλλογή με τον περιορισμό και τη συγκράτηση των 

δαπανών του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ώστε να καταστεί δυνατή η 

δημιουργία συνθηκών δημοσιονομικής εξυγίανσης, εξόδου από τα ελλείμματα και 

ανάπτυξης.   

Συναφώς σημειώνεται ότι με βάση τα πραγματικά αποτελέσματα του δεκαμήνου 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010 όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα συγκρατήθηκε στο 

2,03% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 2,51% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

χρόνου, δε φαίνεται ότι ο στόχος για μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 

2010 κάτω του 6% του ΑΕΠ σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση έναντι της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εφικτός.  Η επίτευξη του στόχου βασίζεται στη 

συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των δημόσιων δαπανών σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή τόσο προσωρινών όσο και μόνιμων μέτρων αύξησης των εσόδων.16 

• Σε ανακοπή ειδικότερα της συνεχούς διεύρυνσης του μεγέθους του δημόσιου και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

Στατιστικής Υπηρεσίας, έχει διευρυνθεί τον τελευταίο χρόνο κατά χίλια περίπου 

άτομα, με τη λήψη το ταχύτερο αποφάσεων για συγκράτηση των δαπανών για το 

κρατικό μισθολόγιο όπως και για τον περαιτέρω περιορισμό των δαπανών που 

αφορούν τη λειτουργία και συντήρηση της κρατικής μηχανής που συμποσούμενες 

καταδεικνύεται ότι συνεχίζουν να επενεργούν εις βάρος των αναπτυξιακών 

δαπανών υπερβαίνοντας το 45% του ΑΕΠ.  Τονίζεται συναφώς ο κίνδυνος 

περαιτέρω διόγκωσης των δαπανών αυτών για το 2012 χωρίς τη λήψη άμεσων 

μέτρων συγκράτησης του ρυθμού αύξησής τους.   

• Σε λήψη αποφάσεων για άμεσες εξοικονομήσεις σε ειδικότερους τομείς δαπανών 

όπως είναι η υπερωριακή απασχόληση, τα επιδόματα που παραχωρούνται στους 

δημοσίους υπαλλήλους, οι δαπάνες για εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια και 

σεμινάρια στο εξωτερικό όπως και για ταξίδια στο εξωτερικό.   

• Σε άσκηση της κοινωνικής πολιτικής αποκλειστικά πάνω σε στοχευμένη βάση.  

• Σε πλήρη παγοποίηση των προσλήψεων εκτάκτων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

και στην αναστολή πλήρωσης μόνιμων κενών θέσεων όπως και της μη πλήρωσης 

άλλων μόνιμων θέσεων που θα κενώνονται εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, 

εφόσον κριθεί ότι αυτές μπορούν να καλυφθούν είτε με το θεσμό της 

εναλλαξιμότητας είτε από την υφιστάμενη στελέχωση.   

• Σε εντατικοποίηση της είσπραξης φορολογικών οφειλών και πάταξη της 

φοροδιαφυγής που παρατηρείται συστηματικά από συγκεκριμένες κατηγορίες 

επαγγελματιών. 

                                                 
16  Στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών, επιστολή ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2010. 
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• Σε εντατικοποίηση της ανάθεσης κατασκευής αναπτυξιακών έργων στον ιδιωτικό 

τομέα και επέκταση της εφαρμογής και χρήσης μεθόδων σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα (PFI, BOT, PPP) για σκοπούς αναθέρμανσης της οικονομίας και 

επιτάχυνσης της υλοποίησης σημαντικών αναπτυξιακών έργων όπως και 

εξοικονόμησης κρατικών πιστώσεων.   

• Σε διάθεση σημαντικών κρατικών κονδυλίων για επένδυση σε τομείς, οι οποίοι 

συμβάλλουν στη δημιουργία δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και 

αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, όπως είναι η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι χρηματοπιστωτικές και ιατρικές υπηρεσίες, οι τομείς της 

έρευνας και νέων τεχνολογιών και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

• Σε προώθηση της ανειλημμένης και μη υλοποιηθείσας ούτε έναντι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ούτε έναντι της Βουλής, σημαντικής κυβερνητικής δέσμευσης για κατάθεση 

προϋπολογισμού δαπανών επί τριετούς ορίζοντα, ο οποίος να εμπεριέχει 

προγραμματισμούς και ανώτατα όρια δαπανών σε βάθος τριετίας και ο οποίος θα 

συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη δημοσιονομική εξυγίανση όσο και στην οικονομική 

ανάπτυξη.   

Σημειώνεται από την επιτροπή ότι ο σημερινός τρόπος παρουσίασης του κρατικού 

προϋπολογισμού είναι καθαρά λογιστικός και δεν υποβοηθεί καθόλου τη Βουλή 

στην ορθή άσκηση του εποπτικού της ρόλου, επισήμανση η οποία έγινε επίσης από 

το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Η κυβέρνηση οφείλει να 

προχωρήσει το ταχύτερο στην κατάρτιση τριετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στο 

οποίο να εμπεριέχεται προϋπολογισμός δράσεων στη βάση συγκεκριμένων 

κυβερνητικών προτεραιοτήτων. 

• Σε άμεσο επαναπροσδιορισμό του σχεδιασμού επενδύσεων του προϊόντος του 

Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε νέες επενδύσεις σταθερής και ικανοποιητικής 

απόδοσης, οι οποίες θα συμβάλουν τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα 

στην επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων που είναι δυνατό να προκύψουν στα 
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δημόσια οικονομικά λόγω του συνταξιοδοτικού και των δαπανών για τη γήρανση του 

πληθυσμού.   

Η επιτροπή εκφράζοντας την ανησυχία της για τη διαχρονική πρακτική όλων των 

κυβερνήσεων να προβαίνουν σε δανεισμό από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

δηλώνει ότι η πάγια αυτή πρακτική θα πρέπει σταδιακά και μέσα από 

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό να σταματήσει.  Παράλληλα θα πρέπει να αρχίσει η 

σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.   

• Σε αυστηρή συναφώς τήρηση της κυβερνητικής δέσμευσης για δημιουργία 

πραγματικού αποθεματικού για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την κατάθεση 

όπως έχει επίσημα εξαγγελθεί στο ταμείο €200 εκατομ. ετησίως. 

Η επιτροπή καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2011 όπως και για τη γενικότερη οικονομική πολιτική, καλεί την 

κυβέρνηση να λάβει υπόψη την ανάγκη λήψης το ταχύτερο αποφάσεων, με τις οποίες θα 

δημιουργούνται συνθήκες πραγματικής δημοσιονομικής εξυγίανσης που θα ανακόψουν τη 

φθίνουσα ανταγωνιστικότητα, στην οποία κινδυνεύει να εισέλθει η κυπριακή οικονομία 

λόγω μεγάλων ελλειμμάτων, μειωμένης ανάπτυξης και πληθωριστικών πιέσεων 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.   

Σημειώνοντας τα πιο πάνω, η επιτροπή δηλώνει ότι δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι η 

λήψη ορισμένων αποφάσεων εκ μέρους της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή, είναι 

δυνατό να εμπεριέχει και φορολογικά ή άλλα μέτρα, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί τη 

σύμπραξη της Βουλής.   

Υπό το φως της πιο πάνω επισήμανσης, η επιτροπή ως καθ� ύλην αρμόδια, δηλώνει 

συναφώς ετοιμότητα να μελετήσει αμέσως οποιαδήποτε μέτρα τέτοιας φύσης είναι 

ενδεχόμενο να κατατεθούν ενώπιόν της, αναμένοντας ότι για την αποτελεσματική 

προώθησή τους θα έχει ληφθεί εκ μέρους της κυβέρνησης υπόψη η ανάγκη τα μέτρα αυτά 

να είναι ισοζυγισμένα και να βασίζονται σε ευρεία συναίνεση.   
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2. Εισήγηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλοντας την 

παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικών αποφάσεων σε σχέση με 

την έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 στο σύνολό του, επιφυλάσσει 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 όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών αναμένεται να διατυπωθούν κατά τη 

συζήτηση του προϋπολογισμού στην ολομέλεια του σώματος.  

 Οι τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του 2011, που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών, έχουν επίσης ενσωματωθεί στο κείμενο του κυρίως προϋπολογισμού,  το 

οποίο θα τεθεί ενώπιον του σώματος για έγκριση μαζί με τις τροπολογίες που αναμένεται 

να κατατεθούν εκ μέρους βουλευτών. 

 Σημειώνεται επίσης ότι οι επιμέρους παρατηρήσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών 

τόσο επί θεμάτων οικονομικής πολιτικής όσο και επί του συζήτηση προϋπολογισμού 

περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ της παρούσας έκθεσης.   

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.172-2009 

Δεκέμβριος 2010 

 

Τ.Ιερωνυμίδου/ΜΑΤ 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

1. Κατανομή δαπανών κατά υπουργείο 

Δαπάνες υπουργείων (τακτικές/αναπτυξιακές) 

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, στον κρατικό προϋπολογισμό του 2011 η κατανομή 

των δαπανών κατά υπουργείο έγινε λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και αναπτυξιακό 

όφελος στη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής μέσα στα περιοριστικά πλαίσια που 

προκύπτουν από τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης.  

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι συνολικές δαπάνες του προτεινόμενου προϋπολογισμού 

κατά υπουργείο (περιλαμβανομένων και των αποπληρωμών), προβλέπεται να αυξηθούν 

οριακά με ρυθμό ύψους 1,6% και να φθάσουν τα €8.862 εκατομ. σε σύγκριση με €8.724 

εκατομ. το 2010.  

Η  συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2011 σε 

σχέση με το 2010 οφείλεται: 

α. στη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 2,8%, 

β. στη μείωση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά 3,6%, 

γ. στη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών στο 0,6%· και 

δ. στη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των μεταβιβάσεων στο 0,9%. 

Οι συνολικές δαπάνες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού για την περίοδο 2007-2011, 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

1 2 % 3 % 4 % 5 %
Πραγματικές ΠραγματικέςΜεταβολή Πραγματικές Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή
Δαπάνες Δαπάνες  2:1 Δαπάνες  3:2 Δαπάνες  4:3 Δαπάνες  5:4

2007 2008 2009 2010 2011
 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2,039,240 2,193,471 7.6 2,395,260 9.2 2,620,773 9.4 2,751,530 5.0
  α.Σύνολο αποδοχών 1,676,449 1,839,064 9.7 1,967,474 7.0 2,117,553 7.6 2,232,557 5.4
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 362,790 354,407 -2.3 427,786 20.7 503,220 17.6 518,973 3.1
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 842,328 948,027 12.5 1,059,450 11.8 1,267,943 19.7 1,232,634 -2.8
Λειτουργικές Δαπάνες 281,720 353,100 25.3 369,478 4.6 447,680 21.2 431,036 -3.7
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 64,168 76,604 19.4 96,959 26.6 99,778 2.9 103,897 4.1
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα  

20,113 23,317 15.9 21,654 -7.1 44,200 104.1 36,697 -17.0

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 57,386 58,191 1.4 62,729 7.8 80,922 29.0 79,136 -2.2
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 17,859 19,231 7.7 20,847 8.4 30,913 48.3 22,603 -26.9
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 184,067 185,838 1.0 202,227 8.8 222,636 10.1 222,798 0.1
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 181,915 184,000 1.1 200,376 8.9 220,500 10.0 221,045 0.2
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 55,723 #DIV/0! 70,000 25.6
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 217,015 231,746 6.8 285,556 23.2 286,091 0.2 266,467 -6.9
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 0 0 0 0 0
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1,901,915 2,126,889 11.8 2,219,127 4.3 2,502,869 12.8 2,525,455 0.9
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 647,588 734,776 13.5 776,068 5.6 866,444 11.6 864,871 -0.2
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 192,415 211,780 10.1 228,211 7.8 222,462 -2.5 247,311 11.2
Επιχορηγήσεις 152,967 158,792 3.8 73,750 -53.6 133,125 80.5 129,463 -2.8
Κοινωνικές Παροχές 875,335 1,003,243 14.6 1,115,595 11.2 1,251,616 12.2 1,265,373 1.1
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 33,609 18,298 -45.6 25,503 39.4 29,222 14.6 18,437 -36.9
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑ

56,193 45,409 -19.2 50,419 11.0 78,407 55.5 122,706 56.5

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 656,972 739,033 12.5 511,927 -30.7 655,003 27.9 631,378 -3.6
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 157,514 133,753 -15.1 172,221 28.8 277,474 61.1 206,987 -25.4
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 221,554 296,202 33.7 441,214 49.0 533,870 21.0 554,869 3.9
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5,875,716 6,482,784 10.3 6,849,618 5.7 7,936,339 15.9 8,025,559 1.1
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2. Τακτικές δαπάνες 

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο προβλέπεται 

να αυξηθούν με ρυθμό ύψους 1,9% και να φθάσουν τα €5.676 εκ. σε σύγκριση με €5.572 

εκ. το 2010.  Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται στις ανεξάρτητες υπηρεσίες, στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στο Υπουργείο Εσωτερικών, με ρυθμούς  ύψους  

16,2%, 5,4% και 3,5%, αντίστοιχα. 

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζουν 

αρνητικούς ρυθμούς αύξησης, της τάξης του 5,3%, 0,6% και 1,2%, αντίστοιχα.   

 Η μείωση στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος οφείλεται στη 

περίληψη μειωμένων πιστώσεων για το “Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της 

Τρομώδους Νόσου” αφού αναμένεται η ολοκλήρωσή του εντός του πρώτου εξαμήνου του 

2011 όπως και για την αποπληρωμή γεωργοκτηνοτροφικών δανείων αφού αρκετά απ� 

αυτά έχουν εξοφληθεί.  Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλήφθηκαν επίσης 

μειωμένες πιστώσεις για την αγορά ύδατος λόγω μειωμένων αναγκών.   

 Όσον αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η μείωση προκύπτει 

λόγω της μεταφοράς μέρους της πρόνοιας για την ειδική χορηγία προς τους 

συνταξιούχους κάτω από την Υπηρεσία Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών. Σε 

περίπτωση που δεν ληφθεί αυτό υπόψη τότε το εν λόγω Υπουργείο παρουσιάζει αύξηση 

ύψους 6,2%.   

 Περαιτέρω, η μείωση που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών 

και Έργων οφείλεται στη περίληψη μειωμένων πιστώσεων για τις συντηρήσεις δρόμων, τη 

μη περίληψη πρόνοιας για το “Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Οχημάτων” και στη μεταφορά 

της πρόνοιας για τραπεζικά τέλη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών κάτω από το Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας. 
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 Οι τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο για την περίοδο 2007-2011 παρουσιάζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

2007 2008 2008/07 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Πραγμ. % Πραγμ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 104,5 117,8 12,7 125,2 6,3 135,0 7,8 156,8 16,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 287,1 301,1 4,9 327,7 8,9 361,5 10,3 369,0 2,1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 171,4 289,6 69,0 224,2 -22,6 267,5 19,3 253,3 -5,3
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 243,5 260,0 6,8 274,5 5,6 302,8 10,3 304,7 0,6
ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 17,3 19,7 13,5 20,5 4,1 26,7 30,4 26,9 0,5
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 598,2 704,8 17,8 789,7 12,0 866,3 9,7 861,0 -0,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 320,8 388,6 21,1 504,4 29,8 468,0 -7,2 484,2 3,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 55,9 63,7 13,9 67,6 6,1 77,8 15,2 79,5 2,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.040,2 1.006,5 -3,2 1.075,1 6,8 1.371,1 27,5 1.392,1 1,5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 643,9 735,0 14,2 768,4 4,5 812,0 5,7 855,8 5,4
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 209,2 230,2 10,0 258,4 12,3 279,8 8,2 276,4 -1,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 447,8 502,6 12,2 534,4 6,3 603,7 13,0 616,7 2,2

ΣΥΝΟΛΟ 4.139,9 4.619,6 11,6 4.970,2 7,6 5.572,1 12,1 5.676,4 1,9  

3. Αναπτυξιακές δαπάνες 

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 

προϋπολογίζονται στα €1.205 εκ. σε σύγκριση με €1.240 εκ. το 2011, παρουσιάζοντας 

οριακή μείωση της  τάξης του 2,8%. 

 Η μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (-44,4%) λόγω 

ολοκλήρωσης της αγοράς των ελικοπτέρων της Αστυνομικής Δύναμης.  

 Στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσιάζεται επίσης μείωση 

24,1% λόγω μη περίληψης πρόνοιας για την ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου, της 

περίληψης μειωμένης πρόνοιας για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό, καθώς και της 

περίληψης μειωμένης πρόνοιας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα 

δημόσια κτίρια.  

 Παράλληλα, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο 

Οικονομικών παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 20,9% και 22,6%, αντίστοιχα, λόγω 

ολοκλήρωσης της αγοράς του εξοπλισμού για την εκτύπωση θεωρήσεων εισόδου και της 

μη περίληψης πρόνοιας για την αγορά μετοχών, σε συνδυασμό με τη περίληψη μειωμένης 

πρόνοιας για τη μηχανογράφηση της δημόσιας υπηρεσίας, αντίστοιχα. 

 Στο Υπουργείο Υγείας παρουσιάζεται μικρότερη μείωση ύψους 10,0% λόγω περίληψης 

χαμηλότερης πρόνοιας για βελτιώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού αφού οι 

εργασίες πλησιάζουν στην ολοκλήρωση. 
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 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζουν τις 

μεγαλύτερες αυξήσεις σε ποσοστά 13,0%, 11,1% και 8,0%, αντίστοιχα.   

 Ειδικότερα, η αύξηση στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προκύπτει λόγω 

περίληψης αυξημένων πιστώσεων για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου και της  

περίληψης πρόνοιας για τα έργα που προωθούνται από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Σολωμού, Γραμμικό Πάρκο κατά μήκος του Ποταμού 

Γαρύλλη, Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο - Ανάπλαση του Κέντρου στη Λεμεσό).   

 Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η αύξηση προκύπτει λόγω 

περίληψης αυξημένων πιστώσεων για την προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της 

ανεργίας και τόνωσης της απασχόλησης.  

 Στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος η αύξηση προκύπτει λόγω 

περίληψης αυξημένων πιστώσεων για την κατασκευή των αποχετευτικών συστημάτων 

στα χωριά και την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του φράγματος στη Σολέα.  

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες κατά υπουργείο για την περίοδο 2007-2011 παρουσιάζονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

2007 2008 2008/07 2009 2009/08 2010 2010/09 2011 2011/10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Πραγμ. % Πραγμ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 31,0 22,0 -29,1 48,3 119,9 82,4 70,8 92,4 12,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 -30,1 0,0 -86,1 0,0 1.615,0 0,0 -94,1
ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ.ΠΕΡΙΒ. 77,6 59,3 -23,6 123,9 108,8 137,1 10,7 152,3 11,1
ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΤΑΞΕΩΣ 7,7 17,4 125,8 21,8 25,5 59,1 171,1 32,8 -44,4
ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 31,5 22,1 -29,7 19,3 -12,8 38,4 99,0 29,1 -24,1
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 20,5 25,8 25,7 17,1 -33,6 22,5 31,6 25,5 13,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 194,8 211,7 8,7 292,8 38,3 304,9 4,1 322,0 5,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 5,5 2,4 -55,8 1,6 -35,2 5,3 237,1 4,2 -20,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 52,9 34,0 -35,8 24,2 -28,7 128,8 432,0 99,7 -22,6
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 78,1 226,0 189,5 235,9 4,4 294,2 24,7 273,7 -7,0
ΥΠ.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 68,2 69,7 2,2 90,9 30,5 128,0 40,8 138,2 8,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 19,7 15,6 -21,0 18,1 16,5 38,7 113,3 34,8 -10,0

ΣΥΝΟΛΟ 587,5 705,9 20,2 893,9 26,6 1.239,5 38,7 1.204,8 -2,8  

4. Επιμέρους προϋπολογισμοί υπουργείων 

• Υπουργείο Άμυνας17 (Κεφ. 11) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2011, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €368.993.006 έναντι €361.531.563 για το 2010 (εγκεκριμένες) και 
                                                 
17  Η σειρά παρουσίασης των προϋπολογισμών των υπουργείων βασίζεται στην κατάταξη, με την οποία 

παρουσιάζονται στο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. 
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€327.712.816 για το 2009 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2011 κατά €7.461.443.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €6.914.546, 

αφορά δαπάνες για την ΕΛΔΥΚ που χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταμείο της 

Δημοκρατίας18 [έναντι €6.900.909 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €5.904.339 

(πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €13.637.)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 (Διοίκηση, Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά) 

ανέρχονται σε €368.990.436 (προϋπολογισθείσες) έναντι €361.502.503 

(εγκεκριμένες) για το 2010 και €327.710.284 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση 

για το 2011 κατά €7.487.933.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €2.570 (εγκεκριμένες) έναντι 

€29.060 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €2.532 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση 

για το 2011 κατά €26.490.) 

 Για σκοπούς αμυντικής θωράκισης19 προβλέπονται δαπάνες ύψους 

€105.000.000 για το 2011 έναντι €115.000.000 για το 2010 (προϋπολογισθείσες) και 

€83.985.892 για το 2009 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2011 κατά €10.000.000.) 

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

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το 2011, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €405.575.737 

έναντι €403.254.725 για το 2010 (εγκεκριμένες) και €348.047.977 για το 2009 

(πραγματικές).  (Αύξηση για το 2011 κατά €2.321.012.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €253.276.465 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €267.486.776 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€224.179.378 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €14.210.311.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €152.299.272 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €135.767.949 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 
                                                 
18  Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Συντάγματος, ποσά που βαρύνουν απευθείας το λογαριασμό του Πάγιου 

Ταμείου της Δημοκρατίας δε χρειάζονται έγκριση από τη Βουλή. 
19  Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του Κεφαλαίου 11.04 “Αμυντική Θωράκιση” κατά ειδικό κεφάλαιο και άρθρο, 

παρατίθενται αναλυτικά σε ειδικό επεξηγηματικό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.  Αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση επί του Κεφαλαίου 11.04 - “Αμυντική 
Θωράκιση” διεξάγεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 
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€123.868.599 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €16.531.323.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

- Υδατικά έργα κοιλάδων Διάριζου και ευρύτερης περιοχής Πάφου:€2,3 εκ. 

- Αποζημιώσεις κτηνοτρόφων: €1,6 εκ. 

-  Αποχετευτικό σύστημα του συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-

Ακακίου: €5,0 εκ. 

- Αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων πόλεων: €5,0 εκ. 

- Γεωτρύπανο: €1,4 εκ. 

- Δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης: €6,7 εκ. 

- Υδατικά έργα σολέας Μαραθάσας : €15,0 εκ. 

- Σχέδια αποχετεύσεως λυμάτων σε χωριά: €40,0 εκ 

- Κυβερνητική συνεισφορά στα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων: €8,0 εκ 

- Μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων: €3,0 εκ. 

- Βελτίωση υδατοπρομηθειών χωριών: €6,4 εκ. 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κεφ. 13) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 

2011, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €337.494.212 έναντι €361.822.260 για 

το 2010 (εγκεκριμένες) και €296.317.657 για το 2009 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2011 κατά €24.328.048.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €304.659.532 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €302.784.380 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€274.519.215 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €1.875.152.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €59.037.880 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €35.709.310 (εγκεκριμένες) για το 2009 και 

€17.364.918 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €26.203.200.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 
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προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 

2011, είναι τα ακόλουθα: 

- Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων :  

- Φυλακών: €7,2 εκ.-(σύνολο €31,9 εκ.) 

- Αστυνομίας: €12,9 εκ.-(σύνολο €66,4 εκ.) 

- Πυροσβεστικής: €1,0 εκ.-(σύνολο €4,4 εκ.) 

- Σύστημα φωτοεπισήμανσης: €3,7 εκ.-(σύνολο €12 εκ.) 

• Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κεφ. 14) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

για το 2011, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €55.999.469 έναντι €64.912.779 

για το 2010 (εγκεκριμένες) και €39.785.215 για το 2009 (πραγματικές), 

παρουσιάζουν δηλαδή για το 2011 μείωση κατά €8.913.310. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €26.864.119 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €26.618.761 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €20.500.523 (πραγματικές) για το 

2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €45.358.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €29.135.350 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €38.294.018 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€19.284.692 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €9.958.668.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για 

το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

- Προαγωγή εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων: €2,6 εκ 

- Ανέγερση κτιρίου Μετρολογίας: €1,4 εκ. (σύνολο €4,0 εκ.) 

- Εφαρμογή Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής: €3,5 εκ. 

- Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων: €6,5 εκ.   

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για το 2011, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €886.545.793 έναντι 
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€883.649.421 για το 2010 (εγκεκριμένες) και €806.908.920 για το 2009 

(πραγματικές), παρουσιάζουν δηλαδή για το 2011 αύξηση κατά €2.896.372. 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €120.010, αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€120.010 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €115.441 (πραγματικές) για το 2009].   

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €860.961.162 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €866.336.512 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€789.670.414 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €5.375.350.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €25.464.621 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €17.192.899 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€17.123.065  (πραγματικές) για το 2009.   (Αύξηση για το 2011 κατά €8.271.722.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

-  Δημόσια Βοηθήματα: €287,0 εκ.  

-  Έκτακτο Σχέδιο Παροχής  Κινήτρων για Απασχόληση Ανέργων: €2,0 εκ.  

-  Έκτακτο Σχέδιο Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για Ενίσχυση της 

Απασχόλησης:  €3,0 εκ. 

• Υπουργείο Εσωτερικών (Κεφ. 16)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2011, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €806.325.479 έναντι €766.325.170 για το 2010 

(εγκεκριμένες) και €797.304.815 για το 2009 (πραγματικές), παρουσιάζουν δηλαδή 

για το 2011 αύξηση κατά €40.000.309. 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €110.000, αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€128.000 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €91.643 (πραγματικές) για το 2009. 

(Μείωση για το 2011 κατά €18.000.)] 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €484.235.716 
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(προϋπολογισθείσες) έναντι €468.229.221 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€504.413.803 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €16.006.495.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €321.797.763 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €297.967.949 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€292.799.369  (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €24.011.814.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτειρκών για το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

-  Στεγαστικά σχέδια: €30,0 εκατομ. 

-  ΧΥΤΑ: €7,0 εκατομ. (σύνολο €210,0 εκατομ.) 

-  Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ): €10,0 

εκατομ. 

-  Απαλλοτριώσεις: €76,0 εκατομ. (τα €50,0 εκατομ. αφορούν το δρόμο Πάφου-

Πόλης). 

• Υπουργείο Εξωτερικών (Κεφ. 17)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2011, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €83.739.123 έναντι €83.066.437 για το 2010 

(εγκεκριμένες) και €69.129.951 για το 2009 (πραγματικές), παρουσιάζουν δηλαδή 

για το 2011 αύξηση κατά €672.686. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €79.538.263 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €77.775.197 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €67.554.110 (πραγματικές) για το 

2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €1.763.066.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €4.200.860 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €5.291.240 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €1.575.841 

(πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €1.090.380.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

- Βελτίωση πρεσβευτικής κατοικίας στις Βρυξέλλες: €0,8 εκ.  

- Αποκατάσταση ακινήτου “Κορωναίου” στον Πειραιά: €1,0 εκ. – (σύνολο €4 εκ.) 
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- Επιδιόρθωση πρεσβευτικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον: €1 εκ.   

• Υπουργείο Οικονομικών (Κεφ. 18) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2011, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €3.458.488.006 έναντι €3.409.866.509 για το 2010 

(εγκεκριμένες) και €2.964.288.327 για το 2009 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2011 

κατά €48.621.497.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €1.966.626.000, 

αφορά δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€1.897.334.438 για το 2010 (εγκεκριμένες) και €1.864.945.303 για το 2009 

(πραγματικές) (αύξηση για το 2011 κατά €69.291.562)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011, ανέρχονται σε €1.392.135.966 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €1.374.115.231 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€1.075.126.063 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά 

€18.020.735.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €99.726.040 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €138.416.840 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€24.216.961 (πραγματικές) για το 2009.   (Μείωση για το 2011 κατά €38.690.800.) 

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κεφ. 20) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2011, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.129.510.563 έναντι €1.102.997.406 για το 

2010 (εγκεκριμένες) και €1.004.296.313  για το 2009 (πραγματικές), παρουσιάζουν 

δηλαδή για το 2011 αύξηση κατά €26.513.157. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011, ανέρχονται σε €855.795.702 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €811.950.904 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€768.405.969 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €43.844.798.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €273.714.861 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €291.046.502 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€235.890.344 (πραγματικές) για το 2009.   (Μείωση για το 2011 κατά €17.331.641.) 
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  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2011, είναι τα 

ακόλουθα: 

- Κρατικά Πανεπιστήμια: €144,0 εκ.  

- Ανέγερση κτιρίου Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ): €14,2 εκ. (σύνολο 

€30,0 εκ.) 

- Ανέγερση / Βελτίωση Σχολείων: €74,0 εκ.  

- Ανέγερση Μεγάρου Πολιτισμού: €12,8 εκ. 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Κεφ. 21) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2011, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €417.898.880 έναντι €402.918.158 για το 

2010 (εγκεκριμένες) και €352.095.535 για το 2009 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 

2011 κατά €14.980.722.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €3.327.000, 

αφορά δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€3.067.000 για το 2010 (εγκεκριμένες) και €2.749.441 για το 2009 (πραγματικές).  

(Αύξηση   για το 2011 κατά €260.000)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €276.361.272 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €279.316.108 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€258.447.064 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €2.954.836.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €138.210.608 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €120.535.050 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€90.899.030 (πραγματικές) για το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €17.675.558.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2011, είναι 

τα ακόλουθα: 

- Κτιριακές εγκαταστάσεις-Κυπριακή Προεδρία EU2012: €10,5 εκ. (σύνολο 

€16,7 εκ.) 
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- Αναβάθμιση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λευκωσίας και 

Αλάμπρας σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας:  €12,0 εκ. (σύνολο €32,0 εκ.). 

- Δρόμος Λεμεσού-Αγρού: €4,5 εκ. (σύνολο €6,6 εκ.) 

- Κατασκευή ανισόπεδων κόμβων παρά τω ΓΣΠ: €3,4 εκ. (σύνολο €27,0 εκ.). 

- Ανέγερση κεντρικών γραφείων Πολεοδομίας: €5,3 εκ. (σύνολο €22,8 εκ.) 

- Κατασκευή δρόμου που να συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον 

Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: €17,5 εκ. (σύνολο €51,0 εκ.) 

- Ανακατασκευή/Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου: €8,0 εκ. (σύνολο €18,0 

εκ.) 

- Βελτίωση δρόμου Παρεκκλησιάς-Κελλακίου-Επταγώνιας: €4,5 εκ.  

- Βελτίωση κυκλικών Κόμβων Παρακαμπτηρίου Λεμεσού: €3,3 εκ.  

- Βελτιώσεις υφισταμένων δρόμων: €8,0 εκ.  

- Ανέγερση στεγάστρων στις αρχαιότητες της Κάτω Πάφου: €0,7 εκ. (σύνολο 

€8,5 εκ.) 

- Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην επαρχία Λευκωσίας: €0,7 εκ. (€1,5 εκ.) 

• Υπουργείο Υγείας (Κεφ. 22) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2011, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €651.473.915 έναντι €641.741.047 για το 2010 (εγκεκριμένες) και 

€552.559.725 για το 2009 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2011 κατά €9.732.868.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €616.681.418 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €603.489.860 (εγκεκριμένες) για το 2010 και €534.430.836 (πραγματικές) για 

το 2009.  (Αύξηση για το 2011 κατά €13.191.558.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 ανέρχονται σε €34.792.497 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €38.251.187 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€18.128.889 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά €3.458.690.) 

  Τα κυριότερα νέα αναπτυξιακά έργα ή που βρίσκονται σε εξέλιξη στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας για το 2011, είναι τα ακόλουθα: 

- Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών: €0,5 εκ. (σύνολο €4 εκ.) 
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- Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Λεμεσού: €10 εκ.  

- Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων: €1,8 εκ.    

5. Προϋπολογισμοί ανεξάρτητων υπηρεσιών/γραφείων 

 Στα πλαίσια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2011, προσήλθαν ενώπιον 

της επιτροπής και ανέλυσαν τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών τους οι εκπρόσωποι 

των ακόλουθων ανεξάρτητων υπηρεσιών και/ή ανεξάρτητων γραφείων:20 

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. Τ. 

Πολυχρονίδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). 

ζ. Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (κ. Χρ. Ανδρέου, Έφορος 

Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων). 

η. Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (κ. Α. Λαμπριανού, Έφορος Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου). 

θ. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (κ. Ν. Πιττοκοπίτης, εκπροσωπώντας τον 

Πρόεδρο 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, 

                                                 
20  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 και του Γραφείου Προγραμματισμού 
κατά πάγια πρακτική εξετάζεται στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής μαζί με τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών.    
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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). 

 Οι πιο πάνω αξιωματούχοι κατέθεσαν εκ των προτέρων γραπτά αναλυτικά σημειώματα 

για τα μεγέθη των προϋπολογισμών τους, τους στόχους και τα οργανογράμματα 

λειτουργίας τους.  Κατά πάγια πρακτική, στην παρούσα έκθεση δε γίνεται εκτενής 

ανάλυση των προϋπολογισμών των πιο πάνω υπηρεσιών και/ή ανεξάρτητων γραφείων, 

τα διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, 

περιλαμβάνονται στα τηρηθέντα πρακτικά τα οποία βρίσκονται στη διάθεση όλων των 

βουλευτών.   

 Σημειώνεται ότι τα κυριότερα ζητήματα, τα οποία εγέρθηκαν κατά τη φετινή συζήτηση 

εστιάζονται στην έλλειψη οργανωτικής δομής στις περισσότερες από τις ανεξάρτητες 

υπηρεσίες που συστάθηκαν μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

στην αποκοπή κονδυλίων για υπερωρίες, λειτουργικά έξοδα και αγορά υπηρεσιών, 

αποκοπές οι οποίες όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους των υπηρεσιών αυτών, θα 

δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των γραφείων τους κατά τη 

διάρκεια του 2011.   

6. Διαφώτιση 

 (17.02-03701) - Υπουργείο Εξωτερικών 

 (16.11-03701) - Υπουργείο Εσωτερικών 

 Στα πλαίσια της ειδικής συζήτησης που διεξάγεται κατά τη συζήτηση του κρατικού 

προϋπολογισμού για τα θέματα της “Διαφώτισης”, θέμα για το οποίο κονδύλια 

περιλαμβάνονται τόσο στο Κεφάλαιο του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και στο Κεφάλαιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), η επιτροπή είχε την 

ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά, τόσο από τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και από τον 

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.   

 Οι πιο πάνω αξιωματούχοι ενημέρωσαν την επιτροπή για τη δραστηριοποίηση της 
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Υπουργικής Επιτροπής Διαφώτισης (ΥΕΔ) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

Διαφώτισης (ΣΕΔ).   

 Όπως κατατέθηκε, η διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής για τη διαφώτιση γίνεται 

από την πρώτη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός 

Εξωτερικών και συμμετέχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.  Η επιτροπή αυτή 

έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της εκάστοτε κυβέρνησης στο 

Κυπριακό, την ευθύνη της προώθησης προς υλοποίηση των αποφάσεων, του ελέγχου 

της υλοποίησης των αποφάσεων, καθώς και την ευθύνη του συντονισμού της 

δραστηριότητας των εμπλεκομένων υπουργείων, υπηρεσιών και φορέων.  Η ΥΕΔ έχει 

επίσης ευθύνη για τη διαχείριση μεγάλων κονδυλίων της διαφώτισης (κονδύλια με τα 

οποία χορηγούνται οργανώσεις αποδήμων, οίκοι δημοσίων σχέσεων κ.λπ.). 

 Όσον αφορά τη δεύτερη πιο πάνω αναφερόμενη επιτροπή, σύμφωνα με τα κατατεθέντα 

στοιχεία, της ΣΕΔ προεδρεύει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και συμμετέχουν οι γενικοί 

διευθυντές των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και 

Πολιτισμού, της Βουλής των Αντιπροσώπων (Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων) και ο 

Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών ή εκπρόσωποί τους.  Η ΣΕΔ έχει την 

ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων της διαφώτισης (για ποσά μικρότερα των €17.000 

περίπου) που αφορούν σε προγράμματα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, 

δραστηριότητες των διπλωματικών αποστολών καθώς και αιτήματα που υποβάλλονται 

από τρίτους, όπως κόμματα, οργανώσεις, δήμους, ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.λπ. 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που η επιτροπή είχε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης των κονδυλίων διαφώτισης του 2010, βάσει απόφασης του Υπουργικού 

Συμβουλίου (Απόφαση υπ’ αρ. 68.995, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009), στα πλαίσια της 

όλης προσπάθειας για αναβάθμιση της μέχρι σήμερα διενεργούμενης διαφωτιστικής 

προσπάθειας του κράτους, η ΥΕΔ (προεδρεύεται από τον Υπουργό Εξωτερικών) ανέθεσε 

το συντονισμό και την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των αποφάσεων και της 

υλοποίησης των στόχων της διαφώτισης στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.  Με τον τρόπο 
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αυτό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενεργεί πλέον ως ο συντονιστής της όλης 

προσπάθειας και έχει συνολική εικόνα για τα θέματα αυτά.  Ο ίδιος αρμόδιος έχει επίσης 

τον πολιτικό συντονισμό του έργου των Γραφείων Τύπου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό 

και δίνει κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που προβάλλονται στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης.   

 Για τη στήριξη του συντονιστικού ρόλου του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προωθείται 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.   

 Όπως ο Υπουργός Εξωτερικών κατέθεσε κατά τη συζήτηση, η πλήρωση της θέσης του 

διευθυντή της νέας αυτής υπηρεσίας είναι χρονοβόρα, αναμένεται όμως ότι αφ΄ ης 

πληρωθεί η σχετική θέση θα προχωρήσει η διαδικασία των αναγκαίων αποσπάσεων ώστε 

η υπηρεσία να δραστηριοποιηθεί.   

 Τα κονδύλια για τη “Διαφώτιση” που έχουν περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 

2011, έχουν ως ακολούθως: 

• Υπουργείο Εξωτερικών  

€2.600.000 (προϋπολογισθείσες) για το 2011, έναντι €3.135.700 (εγκεκριμένες) για 

το 2010 και €2.632.198 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά 

€535.700.) 

• Υπουργείο Εσωτερικών  

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

€1.300.000 (προϋπολογισθείσες) για το 2011, έναντι €1.430.000 (εγκεκριμένες) για 

το 2010 και €1.324.841 (πραγματικές) για το 2009.  (Μείωση για το 2011 κατά 

€130.000.) 

 Υπό το φως της πιο πάνω ενημέρωσης, μέλη της επιτροπής κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επεσήμαναν όπως και κατά τη διάρκεια προηγούμενων συζητήσεων για τους 

προϋπολογισμούς, την ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής και νέας προσέγγισης της 

εκτελεστικής εξουσίας σε σχέση με τον τρόπο διενέργειας της διαφώτισης στο εξωτερικό.  
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Περαιτέρω και αναφορικά με παρατηρήσεις εκ μέρους των μελών της επιτροπής για την 

παρατηρούμενη μείωση των σχετικών κονδυλίων, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η 

μείωση οφείλεται στα ποσοστά υλοποίησης των τελευταίων δύο χρόνων και στην 

πρόκληση που τίθεται για πλήρη υλοποίηση των διαθεσίμων κονδυλίων, συναφώς δε 

τόνισε ότι αν παραστεί ανάγκη διενέργειας μεγαλύτερων κονδυλίων, οι σχετικές δαπάνες 

θα διενεργηθούν βάσει εξοικονομήσεων από άλλα κονδύλια.   
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2011 

(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Παράρτημα δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία.) 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Αμέσως μετά το ξέσπασμα της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης και παρά τα προβλήματα 

που δημιούργησε, η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας κινήθηκε έγκαιρα και προς 

τη σωστή κατεύθυνση μέσα από τη λήψη μέτρων αναπτυξιακού κυρίως χαρακτήρα με 

στόχο την τόνωση της ανάπτυξης τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την 

κρίση και την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού με κοινωνικές παροχές. 

Μέσα στα πλαίσια αυτών των τριών βασικών αξόνων πολιτικής η Κυβέρνηση προχώρησε: 

1. Στην αύξηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού κατά €300εκ.  

2. Στην εξαγγελία δύο πακέτων στήριξης της οικονομίας, με προμετωπίδα τον 

τουρισμό και τις κατασκευές ύψους €510εκ. 

3. Στην προικοδότηση του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης με €200εκ για 

παραχώρηση ευνοϊκών στεγαστικών δανείων σε νεαρά ζευγάρια. 

4. Στην εξασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων €300εκ τα οποία 

κατατίθενται στις Τράπεζες για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκά 

δάνεια.  

5. Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει και καταθέτει στο ευρύτερο τραπεζικό σύστημα €2δις με 

στόχο τη βελτίωση της ρευστότητας και μείωση των επιτοκίων. Η ρευστότητα 

βελτιώνεται. Τα επιτόκια δυστυχώς δε διαφοροποιούνται. 

6. Εισάγονται σημαντικά κοινωνικά μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού. 

- Εισαγωγή πασχαλινού επιδόματος 

- Αύξηση συντάξεων 
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- Αύξηση δημοσίου βοηθήματος 

- Εισαγωγή φοιτητικού πακέτου 

- Αύξηση επιδόματος τυφλών και αναπήρων 

- Αύξηση επιδομάτων και ωφελημάτων πολυτέκνων και πενταμελών οικογενειών 

- Αύξηση βοηθημάτων εγκλωβισμένων 

- Αναβάθμιση στεγαστικών χορηγιών προσφύγων 

7. Εξαγγέλλονται και υλοποιούνται αρκετά μέτρα στήριξης της απασχόλησης και 

περιορισμού της ανεργίας. 

Με βάση την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση λήφθηκαν 

έγκαιρα και προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι η οικονομική κρίση και η αντιμετώπιση της είναι υπόθεση 

ολόκληρου του κυπριακού λαού και δεν μπορεί ο μεγάλος και προκλητικός πλούτος να 

μείνει στο απυρόβλητο. Δεν μπορεί να καλούνται οι εργαζόμενοι να αναλάβουν όλο το 

βάρος της εξόδου από την κρίση και το μεγάλο κεφάλαιο να βγάζει την ουρά του απέξω. 

Γι� αυτό εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόρριψη των δύο νομοσχεδίων της 

Κυβέρνησης για φορολόγηση των κερδών και της μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας.  

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2011 κατατέθηκε και για δύο σχεδόν μήνες συζητήθηκε σε 

βάθος και σε έκταση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και προϋπολογισμού της 

Βουλής. Με βάση τη μελέτη του Κρατικού Προϋπολογισμού 2011 και τις συζητήσεις που 

έγιναν στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως ΑΚΕΛ έχουμε να σημειώσουμε τα πιο κάτω: 

Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2011 αποτελεί φυσιολογική 

συνέχεια του περσινού προϋπολογισμού ο οποίος έκδηλα αντανακλούσε τις προσπάθειες 

που κατέβαλε η Κυβέρνηση για έξοδο από την οικονομική κρίση και παράλληλη 

αντιμετώπιση των αρνητικών της συνεπειών. Ο Προϋπολογισμός για το 2011 κινείται και 

πάλιν προς τη σωστή κατεύθυνση είναι ουσιαστικά νοικοκυρεμένος, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά την ίδια στιγμή εξακολουθεί να στηρίζει με 

γενναιόδωρες δαπάνες την ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. 
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Έκδηλα εμφανής είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης να περιορίσει τις δαπάνες 

λειτουργίας της κρατικής μηχανής, πράγμα που επιτυγχάνει σε σημαντικό βαθμό χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Πέραν όμως από τον περιορισμό 

των καθαρά καταναλωτικών δαπανών το κόστος λειτουργίας της κρατικής μηχανής 

περιορίζεται μέσα από τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 800 

περίπου άτομα και την κατάργηση 405 μόνιμων θέσεων στο δημόσιο. 

Ως ΑΚΕΛ στηρίζουμε και χαιρετίζουμε αυτές τις ενέργειες της κυβέρνησης οι οποίες 

επενεργούν ευεργετικά πάνω στα δημόσια οικονομικά. Με βάση τα πιο πάνω μέτρα και 

την ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική μπαίνουν οι βάσεις για σταδιακή επίλυση 

διαχρονικών προβλημάτων της οικονομίας και ιδιαίτερα όσον αφορά στα δημόσια 

οικονομικά.  

Όσον αφορά στην ανάπτυξη οι αναπτυξιακές δαπάνες σταθεροποιούνται στα ψηλά 

επίπεδα των €1,24δις με μια αύξηση επί διακυβέρνησης Χριστόφια που ξεπερνά το 30%. 

Ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε ότι η έξοδος από την κρίση και μια σταθερή πορεία προς την 

ανάκαμψη περνούν μέσα από μια πολυεπίπεδη αναπτυξιακή πολιτική συνοδευόμενη από 

ικανοποιητικούς ρυθμούς υλοποίησης των αναπτυξιακών προϋπολογισμών. 

Το ΑΚΕΛ εκφράζει επίσης την ευαρέσκεια του γιατί και οι κοινωνικές δαπάνες 

σταθεροποιούνται σε ψηλά επίπεδα με σχετική αύξηση και για το 2011. Ως ΑΚΕΛ, 

εκτιμούμε ότι στον κοινωνικό τομέα έγιναν ουσιαστικά άλματα με τις κοινωνικές δαπάνες 

να αυξάνονται κατά 38% περίπου επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια. 

Είναι με ικανοποίηση που διαπιστώνουμε ότι παρά την κρίση και τις δυσκολίες ο στόχος 

για κοινωνική συνοχή και μια κοινωνία πιο δίκαιη υλοποιείται με συνέπεια.  

Με βάση λοιπόν τις πρόνοιες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2011 η οικονομία 

αναμένεται να προχωρήσει σταθερά πλέον προς την ανάκαμψη με θετικά πρόσημα γύρω 

στο 0,7% για το 2010 και 1,8% για το 2011. Αναμένεται παράλληλα ελαφρά κάμψη στην 

ανεργία (γύρω στο 6,5%) και μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί η λήψη και πρόσθετων μέτρων, όπως αυτά που 

περιλαμβάνει η συμφωνία Κυβέρνησης, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. 
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Χαιρετίζοντας λοιπόν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για νοικοκύρεμα και 

δημοσιονομική εξυγίανση εκφράζουμε επίσης την ευαρέσκεια μας για τη σταθερή 

προσήλωση της Κυβέρνησης στους ευαίσθητους τομείς της ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής και δεσμευόμαστε ότι κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη 

Βουλή των Αντιπροσώπων ότι θα καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις και ιδέες σε μια 

προσπάθεια να συνδράμουμε τη μάχη που δίνει η Κυβέρνηση για νοικοκύρεμα, ανάπτυξη 

προκοπή και ευημερία. 
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

 Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και 

Προϋπολογισμού διεξάγεται σε μια περίοδο σημαντικών αρνητικών εξελίξεων για την 

Κυπριακή οικονομία. Μόλις πρόσφατα είχαμε την υποβάθμιση της Κυπριακής οικονομίας 

από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής 

Υπηρεσίας και της Eurostat για την ανεργία δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης και 

περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ανεργίας και το δημοσιονομικό έλλειμμα παραμένει σε 

ψηλά επίπεδα και το δημόσιο χρέος αυξάνεται παρά την καλυτέρευση του ρυθμού 

ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010.  

 Οι περσινές προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την συζήτηση στην Βουλή 

για τον περσινό προϋπολογισμό, πως το δημοσιονομικό έλλειμμα θα κυμαινόταν κοντά 

στο 3% του ΑΕΠ και πως θα γλυτώναμε την επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

διαψευστήκαν. Η χρονιά έκλεισε με το δημοσιονομικό έλλειμμα να εκτοξεύεται στο 6,1% 

μετά από αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις από το 3% στο 3,5%, από το 3,5% στο 4,5% μέχρι 

να καταλήξουμε στο 6,1%. Και όλα αυτά σε διάστημα ολιγότερο του ενός μηνός.  

 Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2010 αναμένεται να είναι κοντά στο 6% του ΑΕΠ. Και 

αυτό παρά την μεταφορά υψηλότερων των αναμενομένων κερδών της Κεντρικής 

Τράπεζας στο Υπουργείο Οικονομικών της τάξης των €85εκ, τα κέρδη του Υπουργείου 

από ανταλλαγή επιτοκίων (interest swap agreement) της τάξης των €30εκ., τον 

συνεχόμενο δανεισμό του κράτους από τα διάφορα Ταμεία που δεν παρουσιάζεται στο 

δημόσιο χρέος και τα μερίσματα που λαμβάνει το κράτος από ημικρατικούς οργανισμούς 

όπου για πρώτη φορά δεν έχουν εκταμιευτεί μόνο πλεονάσματα της ΑΤΗΚ για το έτος 

που πέρασε ύψους €67εκ., αλλά έχουν εκταμιευτεί και €13εκ. επιπλέον από τα 

αποθεματικά της Αρχής.  

 Για το 2011 ο προϋπολογισμός του κράτους προβλέπει έλλειμμα της τάξης του 5,4% του 

ΑΕΠ ενώ οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανεβάζουν στο 5,75% του ΑΕΠ. Ο 

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε στις 25 Οκτωβρίου 2010, ενώπιον της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού πως δεν μπορεί να 
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αποκλείσει το ενδεχόμενο το έλλειμμα να αυξηθεί στο 7% του ΑΕΠ για το 2011, εάν δεν 

ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα. 

  Το δημόσιο χρέος ακολούθησε και αυτό με την σειρά του αυξητική πορεία κατά το 2010. 

Από 48,4% του ΑΕΠ που βρισκόταν το χρέος το 2008 αυξήθηκε και έφτασε το 56,2% το 

2009 και αναμένεται να ξεπεράσει το 61% του ΑΕΠ για το 2010. Το Υπουργείο 

Οικονομικών εκτιμά πως το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 63,3% του ΑΕΠ το 2011. Οι 

εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ πιο απαισιόδοξες από τις προβλέψεις 

του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπουν πως το δημόσιο χρέος θα είναι στο 62.2% του 

ΑΕΠ το 2010 και πως θα αυξηθεί στο 65,2% του ΑΕΠ το 2011 και πως το 2012 θα 

εκτοξευτεί στο 68,4% του ΑΕΠ. Δηλαδή μέσα σε μια τετραετία θα έχουμε επιδείνωση του 

δημόσιου χρέους κατά είκοσι ποσοστιαίες μονάδες ή όπως τόνισε και ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας, μια επιδείνωση της τάξης των 3,5δις ευρώ. 

  Το πλέον ανησυχητικό είναι πως το δημόσιο χρέος δεν περιλαμβάνει τον δανεισμό του 

κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Κεντρικό Ταμείο Αδειών και το 

Ταμείο Τερματισμού Απασχόλησης. Εάν περιλαμβάνονταν και τα ποσά αυτά που είναι 

πέραν των €7,3δις, τότε το δημόσιο χρέος θα είχε μια επί πλέον επιβάρυνση της τάξης 

του 40% του ΑΕΠ περίπου και θα προσέγγιζε το 110% του ΑΕΠ. Ακόμα υπάρχουν 

τεράστια ποσά που το κράτος οφείλει σε διάφορα ταμεία συντάξεως ημικρατικών 

οργανισμών, οργανισμών του δημοσίου και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ποσά αυτά 

σύμφωνα με την Έκθεση της Γενικού Ελεγκτή για το 2009 ξεπερνούν τα €450εκ. και είναι 

ποσά τα οποία κάποτε θα πρέπει να τα πληρώσουμε. Δεν μπορούμε να υποθηκεύουμε 

τις μελλοντικές γενεές με άτσαλους και πρόχειρους χειρισμούς που το μόνο που έχουν 

επιτύχει είναι να τοποθετήσουν μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας μας. 

Δυστυχώς ο προϋπολογισμός αυτός δεν προβλέπει κανένα μέτρο  για να αντιμετωπιστεί 

το ευρύτερο πρόβλημα του συνταξιοδοτικού. 

 Επιπρόσθετα, τα δάνεια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών και των αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν δοθεί με κυβερνητική 

εγγύηση δεν αποτελούν μέρος του δημοσίου χρέους, αλλά είναι ποσά που ενδέχεται το 
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κράτος να κληθεί να καλύψει μελλοντικά. Ακόμα το κράτος οφείλει περίπου €600εκ. σε 

ιδιοκτήτες απαλλοτριωθείσας γης και καταβάλλει επιτόκιο 9% τον χρόνο σε αυτά τα ποσά.  

 Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου που δημοσιεύτηκαν στις 6 

Οκτωβρίου 2010, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται να αυξηθεί 

κατά 0,4% το 2010 ενώ το 2011 ο ρυθμός αναμένεται να βελτιωθεί περεταίρω και να 

φτάσει το 1,8% του ΑΕΠ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις δικές της προβλέψεις αναμένει 

ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ 0,5%, 1,5% και 2,2% για το 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι πιο αισιόδοξη στις προβλέψεις της, που 

δημοσιοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2010. Προβλέπει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 0,7% για 

το 2010 και μεγαλύτερη ανάκαμψη το 2011 και 2012, με ρυθμούς 1,8% και 2,4% 

αντίστοιχα.  

 Η σταδιακή ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μας που αναμένεται κατά τα 

επόμενα δύο χρόνια και η ταυτόχρονη επιδείνωση του ελλείμματος και του χρέους 

δείχνουν εμφαντικά τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας. Παρ’ όλη την 

αυξημένη οικονομική δραστηριότητα το 2011 και το 2012, και την θετική επίδραση που η 

κυβέρνηση αναμένει στα κρατικά έσοδα, το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν θα μειωθεί και 

αυτό γιατί οι κρατικές δαπάνες θα αυξάνονται με πιο γοργό ρυθμό. Για αυτό το λόγο είναι 

επιτακτικό να παρθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την οικονομία μας να 

εξυγιανθεί. Και αυτά τα μέτρα είναι απόντα από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011. Η 

όποια ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης των διαρθρωτικών προβλημάτων της 

οικονομίας μας θα πρέπει να εστιαστεί προς την πλευρά των δαπανών και όχι προς την 

πλευρά των εσόδων. 

 Τα κρατικά έσοδα, με βάση τον προϋπολογισμό του 2011 αναμένονται να αυξηθούν κατά 

2,2% και να φθάσουν τα €5,709εκ. το 2011 από €5,587εκ. που αναμένεται να είναι τα 

αναθεωρημένα έσοδα του 2010. Συνολικά αναμένεται αύξηση της τάξης του 6,4% στα 

έσοδα από άμεσους φόρους και αύξηση 6,9% στα έσοδα από έμμεσους φόρους. Πιο 

αναλυτικά προβλέπεται αύξηση της τάξης του 9,8% στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, άνοδος η οποία φαίνεται να είναι τουλάχιστον υπεραισιόδοξη. 
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Επίσης εντύπωση προκαλεί η προβλεπόμενη αύξηση στα έσοδα από τον ΦΠΑ κατά 

10,9% αφού δεν περιλαμβάνει ακόμα τις αναμενόμενες εισπράξεις €60εκ. από την 

επιβολή συντελεστή ΦΠΑ 5% σε τρόφιμα και φάρμακα από τις αρχές του 2011. Η 

εκτίμηση στηρίζεται σε  παραδοχή για σημαντική βελτίωση στην κατανάλωση που δεν 

φαίνεται να είναι συμβατή με τον σχετικά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας του 

1,5%.  

 Σημειώνουμε πως εάν συγκρίνουμε τα προϋπολογισθέντα ποσά στον περσινό 

προϋπολογισμό του 2010 με τα αναθεωρημένα έσοδα του 2010, παρατηρούμε πως 

υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Η απόκλιση από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα από 

ΦΠΑ για το 2010 με τα αναθεωρημένα έσοδα του 2010 από τον ΦΠΑ είναι της τάξης του 

10,2%. Στον περσινό προϋπολογισμό είχαν προϋπολογιστεί €1,878εκ. ενώ τα 

αναθεωρημένα έσοδα είναι κατά €191εκ. λιγότερα στα €1,687εκ. Η κυβέρνηση ανάμενε 

πως το 2010 θα είχε αυξημένα έσοδα από το ΦΠΑ κατά 7,3% ενώ τελικά υπήρξε μείωση 

της τάξης του 10,2%. Αποκλίσεις υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες εσόδων και αυτό 

ενισχύει τις όποιες ανησυχίες για μη πραγματοποίηση των στόχων που τέθηκαν για το 

2011. Οι επιτυχημένες προβλέψεις σίγουρα δεν είναι το δυνατό σημείο της κυβέρνησης, 

όπως έχει περίτρανα αποδειχτεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις.  

 Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του 2010, τα αναθεωρημένα 

έσοδα του 2010, την ποσοστιαία αύξηση που αναμένονταν το 2010 σε σχέση με τα έσοδα 

του 2009, την ποσοστιαία απόκλιση που είχαν τα αναθεωρημένα έσοδα του 2010 σε 

σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και την ποσοστιαία αύξηση των εσόδων αυτών 

που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2011 σε σχέση με τα αναθεωρημένα έσοδα του 

2010. 

 Προϋπολογισμός 
Εσόδων 2010 (εκ. 

ευρώ) 

Αναθεωρημένα 
Έσοδα 2010 (εκ. 

ευρώ) 

% αύξηση που 
αναμενόταν το 

2010 

Πραγματική % 
απόκλιση από 

προυπολογιζόμενα 
ποσά 

Αύξηση στον 
Προϋπολογισμό 

2011 

 
Σύνολο 
εσόδων 
 

 
5600 

 
5587 

 
5,9% 

 
-0,2% 

 
2,2% 

 
Άμεσοι Φόροι 
 

 
1946 

 
1900 

 
3,8% 

 
-2,4% 

 
6,4% 
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Φόρος 
Εισοδήματος 
(Φυσικών 
Προσώπων) 
 

 
 

621 

 
 

609 

 
 

7,1% 

 
 

-1,9% 

 
 

9,8% 

 
Έμμεσοι 
Φόροι 
 

 
2964 

 
2800 

 
8,3% 

 
-5.5% 

 
6,9% 

 
ΦΠΑ 

 
1878 

 
1687 

 
7,3% 

 
-10,2% 

 
10,9% 

 
 Προσπάθεια θα πρέπει να γίνει για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Η πληρωμή των 

φόρων αποτελεί πατριωτικό καθήκον του κάθε πολίτη. Επικρατεί, όμως, η αντίληψη ότι 

ορισμένοι μόνο καταβάλουν τις πραγματικές τους οφειλές στον Τμήμα Εσωτερικών 

Προσόδων, και πως πολλοί φοροδιαφεύγουν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να 

δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια και τις αναγκαίες εξουσίες στο ΤΕΠ για να μπορέσει να 

φέρει εις πέρας το έργο του και να μπορέσει να εισπράξει το ποσά που δικαιούται να 

λάβει το κράτος.  

 Οι κρατικές δαπάνες για το 2011, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, 

ανέρχονται σε €8,026εκ. και αυξάνονται κατά 1,1% σε σχέση με τις αναθεωρημένες 

δαπάνες για το 2010 και αποτελούν το 45% του ΑΕΠ. Σενάριο που φαίνεται να είναι 

αρκετά αισιόδοξο από την στιγμή που προβλέπεται αύξηση 5,4% στο κρατικό μισθολόγιο, 

αύξηση 3,1% στις συντάξεις και αύξηση 1,1% στις κοινωνικές παροχές (συνολική αύξηση 

της διακυβέρνησης Χριστόφια 42%). 

 Το κρατικό μισθολόγιο το 2008 αυξήθηκε με ρυθμό 9,7% σε σχέση με το 2007. Το 2009 

αυξήθηκε με ρυθμό 7% σε σύγκριση με το 2008. Το 2010 αυξάνετε με ρυθμό 7,6% σε 

σύγκριση με το 2009. Στον προϋπολογισμό του 2011 θεωρητικά προβλέπεται να αυξηθεί 

με ρυθμό 5,4% σε σχέση με το 2010. Άρα σε μόνο μια 5ετία (2007 – 2011) το κρατικό 

μισθολόγιο αυξήθηκε κατά 33%. 

 Το κόστος του κρατικού μισθολογίου στην Κύπρο το 2009 ανήλθε στο 15,6%του ΑΕΠ και 

αυτό ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη σε σύγκριση με το ΑΕΠ. Ο μέσος όρος 

στην Ευρωζώνη περιορίζεται στο 10,8% του ΑΕΠ. Η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο, είναι 

δηλαδή κατά 44% ακριβότερη από τον μέσο όρο των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών 

της Ευρωζώνης και απορροφά το 38% των εσόδων του κράτους, σε σύγκριση με το 24% 
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στην Ευρωζώνη. Εάν το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας στην Κύπρο κυμαινόταν στο 

ύψος της υπόλοιπης Ευρώπης, περισσότερα από €800εκ. ευρώ θα εξοικονομούνταν, 

θέτοντας τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για πιο υγιή θεμέλια στην οικονομία. Με άλλα 

λόγια ένα ποσοστό της τάξης του 5% του ΑΕΠ περίπου θα μπορούσε να εξοικονομηθεί, 

μόνο εάν είχαμε το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. 

 Αξίζει να σημειώσουμε πως η αύξηση στο μισθολόγιο για το 2011, προβλέπει και μείωση 

στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων κατά 1,000 άτομα. Εάν αυτή η μείωση δεν 

επιτευχτεί τότε η αύξηση στο μισθολόγιο θα είναι 6,5% και όχι 5,4% που προϋπολογίζεται. 

Φυσικά τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, που επικαλέστηκε και ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, δείχνουν μια αντίθετη 

εικόνα. Το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχουν αυξηθεί από 

69,075, στο τέλος του δευτέρου τριμήνου του 2009, σε 70,960 στο τέλος του δευτέρου 

τριμήνου του 2010. Συνεπώς η Στατιστική Υπηρεσία παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική 

εικόνα από αυτήν που παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Δηλαδή, πως οι 

εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αυξήθηκαν κατά 1,885 άτομα ή 2,7% τον 

τελευταίο χρόνο.  

 Άλλο σημείο που αξίζει αναφοράς είναι πως το ποσό που παρουσιάζεται ως κρατικό 

μισθολόγιο δεν περιλαμβάνει τα μισθολόγια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών, των 

δήμων και ούτε των εταιριών που είναι μέτοχος το κράτος. Έτσι το πραγματικό μισθολόγιο 

του δημοσίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Όπως και το συνταξιοδοτικό κόστος. 

 Ένα σημείο που αξίζει αναφοράς στον προϋπολογισμό του 2011 είναι η προβλεπόμενη 

μείωση της τάξης του 3,6% στις δαπάνες για εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Το 

οικονομικό επιτελείο πιστεύει πως το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους θα 

συνεχίσει να μειώνεται λόγω του ευνοϊκού επιτοκιακού περιβάλλοντος που επικρατεί 

διεθνώς. Με το σύνολο του χρέους του κράτους να εκτοξεύεται στα €11,3δις ή στο 63,3% 

του ΑΕΠ το 2011, και με δεδομένη την αύξηση στο δημοσιονομικό έλλειμμα που θα 

παρουσιαστεί φέτος, είναι αμφίβολο μέχρι αδιανόητο για το πώς ακριβώς αυτό θα 

επιτευχτεί. Ειδικά και μετά την πρόσφατη υποβάθμιση της οικονομίας μας από τον οίκο 
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Standard & Poor’s, το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους δεν θα μειωθεί αλλά 

αντίθετα θα αυξηθεί. 

 Με τα σημερινά δεδομένα την επόμενη φορά που η Κύπρος θα αναζητήσει δανεισμό από 

τις διεθνείς αγορές θα κληθεί να καταβάλει μέχρι και 1% ψηλότερο επιτόκιο. Και αυτό γιατί 

το 10ετές Κυπριακό ομόλογο κινήθηκε ανοδικά τις τελευταίες βδομάδες, συνέπεια της 

υποβάθμισης της Κυπριακής οικονομίας αλλά και της απουσίας μέτρων εξυγίανσης. Στις 6 

Δεκεμβρίου η απόδοση του ομολόγου εκτοξεύτηκε στο 5,23% από 4,4% που βρισκόταν 

πριν ένα μήνα. Η απόδοση του Κυπριακού ομολόγου έχει ξεπεράσει πλέον αυτό της 

Ισπανίας (5,15%) που θεωρείται ως μια από τις επόμενες χώρες που θα αναγκαστεί να 

προσφύγει στον μηχανισμό στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης.  

 Επίσης, η δεδομένη στήριξη της Ιρλανδικής οικονομίας από τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωζώνης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2011. Με δεδομένο πως η 

στήριξη θα κυμανθεί στα επίπεδα της στήριξης προς την Ελλάδα, τότε η Κύπρος θα 

καλεστεί να καταβάλει περίπου €60εκ. Και είναι ορατό το ενδεχόμενο να αναζητήσουν και 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης καταφύγιο στον μηχανισμό στήριξης με ανυπολόγιστα κόστη 

για την μικρή οικονομία της Κύπρου μας.   

 Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια εκ μέρους 

της κυβέρνησης να αποκρύψει τα πραγματικά νούμερα. Στον προϋπολογισμό του 2010, οι 

προϋπολογιζόμενες λειτουργικές δαπάνες του κράτους για το 2009 παρουσιάζονταν ως 

€1,470εκ. και οι προϋπολογιζόμενες λειτουργικές δαπάνες του 2010 ως €1,264εκ. και 

παρουσιάστηκε πέρσι ως επίτευγμα της κυβέρνησης να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες 

κατά 14%. Ως δια μαγείας στον προϋπολογισμό του 2011, το νούμερο για τις πραγματικές 

λειτουργικές δαπάνες του 2009 μειώθηκε στα €1,059εκ., δηλαδή φαίνεται μειωμένο κατά 

€411εκ. Με βάση το νούμερο αυτό (€1,059) οι λειτουργικές δαπάνες για το 2010, όχι μόνο 

δεν μειώθηκαν κατά 14%, αλλά αυξήθηκαν κατά 19,7%. Με την πρακτική αυτή, δηλαδή 

την αλλαγή του μέτρου σύγκρισης, δεν μπορεί να πάρει κάποιος στα σοβαρά την 

προβλεπόμενη μείωση των λειτουργικών δαπανών για το 2011 κατά 2,8%.  
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 Οι τάχα μειώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό από τα διάφορα υπουργεία αποτελούν μια 

τρύπα στο νερό, διότι καθόλου δεν προϋποθέτουν μείωση στις δαπάνες που θα 

πραγματοποιηθούν το 2011. Απλώς θα μειωθεί το ποσοστό υλοποίησης του 

προϋπολογισμού, το οποίο ούτως ή άλλως είναι χαμηλό, ενώ οι κρατικές δαπάνες του 

2011 θα είναι στο ύψος που θα ήταν και χωρίς την τάχα μείωση τους. 

 Το πιο αποθαρρυντικό σχετικά με τις κρατικές δαπάνες είναι πως στον προϋπολογισμό 

του 2011 θα αυξηθούν οι τακτικές και οι ανελαστικές δαπάνες του δημοσίου ενώ την ίδια 

στιγμή οι αναπτυξιακές δαπάνες θα μειώνονται. Ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει 

αύξηση των τακτικών δαπανών από €5,572εκ. το 2010 σε €5,676εκ. το 2011, ή άνοδο της 

τάξης του 1,9%. Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2011 προϋπολογίζονται στα €1,205εκ. 

σε σύγκριση με €1,240εκ. το 2010, παρουσιάζοντας έτσι μείωση της τάξης του 2,8%. Με 

την πρακτική αυτή οι μη παραγωγικές δαπάνες του δημοσίου θα αυξάνονται και οι 

δαπάνες που θα είχαν στόχο την τόνωση της οικονομίας θα μειώνονται.  

 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. 

 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 
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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 2011 μειώνονται οι 

δαπάνες για στήριξη της ανάπτυξης ενώ οι τακτικές δαπάνες του κράτους συνεχίζουν να 

αυξάνονται. 

 Γενικά το 2010 χαρακτηρίστηκε από την αδράνεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις 

δημόσιες δαπάνες και να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας. 

Κανένα μέτρο δεν πάρθηκε προς την κατεύθυνση αυτή και όλες οι προσπάθειες της 

κυβέρνησης εστιάστηκαν σε φορολογικά μέτρα. Ακόμα και για το 2011 τα μόνα μέτρα που 

φαίνονται σίγουρο πως θα υιοθετηθούν είναι η επιβολή συντελεστή ΦΠΑ 5% στα τρόφιμα 

και στα φάρμακα και η ανατίμηση των τελών του νερού. Μέτρα τα οποία θα χτυπήσουν τα 

χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τους συνταξιούχους και θα μειώσουν αισθητά την 

αγοραστική δύναμη του Κύπριου πολίτη. Επιπρόσθετα, η επιβολή ΦΠΑ σε τρόφιμα και 
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φάρμακα ενδέχεται να επιφέρει επιπρόσθετη άνοδο στον πληθωρισμό κατά 1,2% περίπου 

που με την σειρά του θα έχει επιπτώσεις και στο κρατικό μισθολόγιο λόγω της ΑΤΑ. Και 

έτσι θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο αυξήσεων και τα θύματα θα είναι τα χαμηλά 

εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας μας, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι 

του ιδιωτικού τομέα που δεν επωφελούνται από την ΑΤΑ αλλά επιβαρύνονται τις 

πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργεί.  

 Η ανεργία κατά το 2010 αυξήθηκε σταδιακά από την αρχή της χρονιάς και τον Οκτώβριο 

του 2010 κορυφώθηκε στο 7,3%, βάση στοιχείων της Eurostat. Το ποσοστό θα είναι 

ακόμη ψηλότερο τον Νοέμβριο του 2010 γιατί τον τελευταίο μήνα η ανεργία αυξήθηκε και 

ξεπέρασε τις 25,000 σε πραγματικούς αριθμούς. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει την 

ανεργία να διατηρηθεί σε ψηλά επίπεδα και το 2011 υπολογίζοντας την στο 6,5%. Η 

Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ελαφρώς πιο απαισιόδοξες στις 

προβλέψεις τους και ανεβάζουν την ανεργία στο 6,6% για το 2011.  
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

Το Δημοκρατικό Κόμμα, έχει εξετάσει και αναλύσει ενδελεχώς τον προϋπολογισμό του 

2011 και καταθέτει τους δικούς του αρχικούς προβληματισμούς, επιφυλάξεις, αλλά και 

ανησυχίες σε σχέση με την πορεία της Κυπριακής Οικονομίας. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα αναλογιζόμενο την κρισιμότητα των καιρών και τις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες που διανύει σήμερα ο τόπος, έχει διαμορφώσει την άποψη πως η 

Κυπριακή Οικονομία βρίσκεται σε μία ιστορικά κρίσιμη καμπή και θεωρεί πως πρέπει 

άμεσα και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση να παρθούν μέτρα εξυγίανσης της 

οικονομίας τα οποία: 

(α) θα συγκρατήσουν την συνεχιζόμενη αύξηση των τακτικών δαπανών του Κράτους,   

(β) θα μειώσουν την σπατάλη και τις μη-παραγωγικές δαπάνες του Κράτους, 

(γ) θα επικεντρωθούν και θα δώσουν έναυσμα στην ανάπτυξη της κυπριακής 

οικονομίας. 

Ξεκάθαρη άποψη του Δημοκρατικού Κόμματος είναι πως θα πρέπει ν’αποφευχθούν 

μέτρα που θα είναι κατασταλτικά και επιζήμια για την βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και 

μακροχρόνια ανάπτυξη της οικονομίας, όπως για παράδειγμα, η επιβολή οποιωνδήποτε 

νέων φορολογιών. 

Η σημερινή κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας 

Δυστυχώς τα μηνύματα των καιρών δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για την Κυπριακή 

Οικονομία και ως συνεπακόλουθο, οποιοσδήποτε σχεδιασμός για τα δημοσιονομικά της 

Κύπρου για την περίοδο 2011-2013 δεν θα πρέπει ν’ αποτελεί απλά μία επανάληψη των 

πρακτικών του παρελθόντος. 

Ήδη έχουμε κάποιες ανησυχητικές εξελίξεις που καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή οικονομία, 

σε αντίθεση με το τι γινόταν στο παρελθόν, δέχεται σοβαρές αμφισβητήσεις σε ότι αφορά 

την βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της.   

Πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις: 
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•  Η Κυπριακή οικονομία έχει υποβαθμιστεί από τον οίκο αξιολόγησης Standard & 

Poor’s. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος έχει την τρίτη χαμηλότερη αξιολόγηση στην 

Ευρώπη (μετά την Ελλάδα και την Πορτογαλία). 

•  Για πρώτη φορά την 9/12/10 τα spreads των Κυπριακών ομολόγων ξεπέρασαν τα 

spreads της Ισπανίας, η οποία θεωρείται από τις διεθνείς αγορές ως μία από τις πιο 

προβληματικές οικονομίες της Ευρώπης.     

•  Ο πρόσφατος δανεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας για ποσό €1 δις τον οποίο 

πετύχαμε με το τέταρτο χειρότερο επιτόκιο της Ευρωζώνης.  Μόνο η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν δανειστεί αυτή τη περίοδο με υψηλότερο επιτόκιο 

από την Κύπρο.  Όλες οι υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης κατάφεραν να 

δανειστούν με πολύ χαμηλότερα επιτόκια. 

•  Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ήδη έχει αξιολογήσει αρνητικά τις Κυπριακές 

Τράπεζες. 

•  Όπως όλα δείχνουν, επίκειται και νέα αρνητική αξιολόγηση για την Κυπριακή 

οικονομία του οίκου Standard and Poor’s αφού μας έχουν βάλει σε αρνητικό 

ορίζοντα. 

•  Ο Διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ζητήσει επιτακτικά από την 

Κυπριακή Κυβέρνηση να μειώσει τις δαπάνες Κράτους. 

•  Η Κύπρος καταγράφει έναν δείκτη πληθωρισμού της τάξης του 3.6% ο οποίος 

βρίσκεται δύο ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Ακόμη χειρότερα, η Κύπρος για πρώτη φορά μετά το 1974 σημειώνει ποσοστά 

ανεργίας που ξεπερνούν το 7% και καταγράφει την μεγαλύτερη αύξηση στην 

ανεργία απ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Επισημαίνεται επίσης πως τα Κυπριακά νοικοκυριά είναι υπερδανεισμένα.  Το 

συνολικό χρέος των Κυπριακών νοικοκυριών ξεπερνά το 128% του ΑΕΠ, το 

υψηλότερο ποσοστό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

71 
 



 

•  Άρα σημειώνεται πως ήδη το Κράτος και τα νοικοκυριά μας, χρωστούν μαζί 

πέραν του 190% του ΑΕΠ.  (Και τονίζεται πως μέσα σε αυτό το ποσοστό δεν 

συνυπολογίζεται το χρέος και οι υποχρεώσεις του Κράτους προς το Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Νέος κίνδυνος υποβάθμισης 

Ενόψει των πιο πάνω, ο νέος κίνδυνος υποβάθμισης της οικονομίας και του δημόσιου μας 

χρέους, ως επίσης και των χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων, είναι πλέον πάρα πολύ 

ορατός αν όχι βέβαιος σε περίπτωση που δεν πάρουμε μέτρα. 

Το Δημοκρατικό Κόμμα επιθυμεί να διατυπώσει την έντονη του ανησυχία για το 

ενδεχόμενο να υποβαθμιστεί η Κυπριακή Οικονομία για ακόμη μία φορά εντός του 2011.  

Οφείλουμε λοιπόν να προειδοποιήσουμε πως οι παρενέργειες μίας τέτοιας εξέλιξης θα 

είναι άκρως ζημιογόνες για την οικονομίας μας. 

Σε τέτοια περίπτωση θα σταλεί μήνυμα στις διεθνείς αγορές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και στους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, ότι τα δημόσια οικονομικά της Κύπρου δεν είναι 

βιώσιμα.  Ως συνεπακόλουθο θα ενταθεί η δυστοκία δανεισμού που παρατηρήθηκε τον 

περασμένο Οκτώβριο.   

Η δική μας εκτίμηση είναι ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα εξυγίανσης και αν 

υποβαθμιστούμε δύο φορές την περίοδο 2010-2011, τότε το κόστος δανεισμού του 

κράτους θα αυξηθεί κατά 1% (περίπου €150 εκ. ετησίως).   

Τονίζεται πως αυτή η αύξηση αναπόφευκτα θα μετακυλήσει στα επιτόκια των 

επιχειρήσεων μας και στα νοικοκυριά μας, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμη 

περισσότερο την ανάπτυξη της οικονομίας.  

Εκτιμήσεις και προβλέψεις 

Τα τελευταία τρία χρόνια οι δαπάνες του κράτους αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από τον 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας μας.  Προβλέπεται δε πως αν συνεχίσει η αύξηση των 

δαπανών με τους ίδιους ρυθμούς, τότε το ποσοστό των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

θα προσεγγίσει το 50% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια (πριν το 2013).   

Σημειώνεται ενδεικτικά ότι, μεταξύ άλλων, την περίοδο 2007-2011,  
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•  οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο αυξήθηκαν κατά 35% 

•  οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά 38%  

•  οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξήθηκαν κατά 30% 

Αντίθετα την ίδια περίοδο, 

•  ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας ήταν αρνητικός (είχαμε επιβράδυνση 

της οικονομίας – μόνο το 2010 είχαμε -0.4% ρυθμό ανάπτυξης) 

•  και τα κρατικά έσοδα μειώθηκαν κατά 20% (€1.7 δις) 

Επομένως σε ότι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, τα τρία τελευταία χρόνια αυτές 

ακολουθούν ακριβώς την αντίθετη πορεία απ’ ότι άντεχαν τα δημόσια ταμεία και κακώς η 

Βουλή ενέκρινε τους σχετικούς προϋπολογισμούς την ίδια περίοδο. 

Τώρα όμως δεν είναι η ώρα των ευθυνών.  Τώρα είναι η ώρα των υπεύθυνων 

αποφάσεων.  Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και όλοι μαζί να δούμε πως βγάζουμε τη 

χώρα μας από τα οικονομικά αδιέξοδα.   

Προϋπολογισμός 2011 

• Οι προβλέψεις σε σχέση με την αύξηση των δαπανών είναι εκτός 

πραγματικότητας εάν ληφθεί υπόψη η πορεία των δημοσίων δαπανών τα τελευταία 

15 χρόνια.  Ουδέποτε είχαμε αύξηση στις δαπάνες λιγότερη από 2.3% (το 2004).  

• Στις προβλεπόμενες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται και οι πιθανοί συμπληρωματικοί 

προϋπολογισμοί για τις αντίστοιχες χρονιές, όπου ο μέσος όρος 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών των τελευταίων 10 χρόνων είναι περίπου 

€300 εκ το χρόνο.  

• Οι προβλέψεις για τα έσοδα του κράτους για την περίοδο 2011-2013 είναι επίσης 

εκτός πραγματικότητας.  Σημειώνεται ενδεικτικά ότι το Υπουργείο Οικονομικών 

θεωρεί πως τα έσοδα του Κράτους από το φόρο φυσικών προσώπων θα 

αυξάνονται σε διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι ο ρυθμός του ονομαστικού ΑΕΠ.  Το ίδιο 

ισχύει και για τα έσοδα από το ΦΠΑ. 
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• Επομένως οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα ελλείμματα 

παρουσιάζονται στην καλύτερη περίπτωση ως υπεραισιόδοξα.  

• Κάνοντας μια απλή άσκηση μη επίτευξης του ποσοστού αύξησης που επικαλείται 

στα έσοδα το Υπουργείο και λίγο μεγαλύτερη αύξηση στα έξοδα, καταλήγουμε ότι τα 

μέτρα που πρέπει να παρθούν ανέρχονται στ τουλάχιστον €400 εκ.- €450 εκ. (και 

όχι €150 εκ όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο). 

• Η αύξηση της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και του κρατικού μισθολογίου 

περιορίζει οποιεσδήποτε αναπτυξιακές δαπάνες. Εντός του σημερινού αβέβαιου 

περιβάλλοντος η μείωση των παραγωγικών δαπανών έχει δυσμενές αποτέλεσμα 

στην ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει επίσης οποιαδήποτε καθαρή 

στρατηγική για ανάπτυξη της οικονομίας.  

• Οι κοινωνικές δαπάνες φαίνεται ότι έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Είναι 

εντελώς αδόκιμο να παραχωρούνται μη-στοχευόμενες κοινωνικές παροχές σε 

περιόδους που καταγράφεται δημοσιονομικό  έλλειμμα 6%.  

ΤΚΑ 

Επίσης, τονίζεται πως το έλλειμμα του 5.3% που προϋπολογίζει το Υπουργείο 

Οικονομικών το 2011, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο δάνειο των €450 εκ. από το Ταμείο 

κοινωνικών ασφαλίσεων.   

Το ίδιο δάνειο προβλέπεται και τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή στόχος της Κυβέρνησης 

είναι να δανειστεί €1,4 δις μέχρι το 2013 και το κυβερνητικό χρέος προς το ΤΚΑ να 

ξεπεράσει τα €8,4 δις.   

Σημειώνεται πως με βάση μία άλλη προφορική παραδοχή του Υπουργείου Οικονομικών 

ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, το Κυβερνητικό χρέος προς το Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αυξηθεί από τα €7,3 δις το 2010 στα €7,8 δις το 2011. 

Υπενθυμίζεται πως βασική προϋπόθεση βιωσιμότητας του ΤΚΑ μέχρι το 2048 είναι η 

αποπληρωμή του χρέους του Κράτους των €7 δις.  αντί λοιπόν το χρέος να μειώνεται θ’ 

αυξάνεται για τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που θα καταστήσει το ΤΚΑ μη-βιώσιμο. 
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Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την ανησυχία μας για τη χρήση του πρόσκαιρου 

πλεονάσματος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για μείωση του ελλείμματος. Αυτό 

ουσιαστικά είναι χρήση των αποταμιεύσεων των μελλοντικών γενεών για μείωση των 

σημερινών ελλειμμάτων.  

Όταν το 2020 το ταμείο θα έχει ελλείμματα, όχι μόνο δεν θα μπορεί να δανειστεί από το 

ταμείο η τότε Κυβέρνηση, αλλά ΟΛΑ αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αρχίσουν να 

αποπληρώνονται με χρήματα που θα προέρχονται από τους τότε φορολογούμενους. 

Είναι φανερό ότι αντί η αύξηση των εισφορών στο Ταμείο να χρησιμοποιείται για την 

ενίσχυση του χρησιμοποιείται σαν έμμεση φορολογία για την ικανοποίηση των 

ελλειμμάτων.  

Το πιο πάνω είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και θα καταλήξει με μαθηματική ακρίβεια 

στην εκτίναξη του κυβερνητικού δανεισμού εντός της επόμενης δεκαετίας.  

Άλλα ταμεία 

Επίσης σημειώνεται πως για πρώτη φορά στην ιστορία μας, το κράτος «έχει βάλει χέρι» 

και σε άλλα ταμεία, πέραν του ΤΚΑ, για να καλύψει τα ελλείμματα του, π.χ. 

•  Ταμείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

•  Ταμείο τερματισμού απασχόλησης 

•  Ταμείο θύρας 

Έλλειμμα και δημόσιο χρέος 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και χρησιμοποιώντας ένα βασικό σενάριο, το έλλειμμα 

μπορεί να είναι γύρω στα €250 εκ. – €300 εκ. περισσότερο από ότι προβλέπει το 

Υπουργείο Οικονομικών.  

Εάν δηλαδή θέλουμε να καλύψουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 4.5% 

ελλείμματος για το 2011, τότε θα χρειαστούμε κάπου μεταξύ €400 - €450 εκ.  

Αυτός λοιπόν πρέπει να είναι και ο στόχος της Κυβέρνησης, καθώς το καθήκον 

οποιασδήποτε υπεύθυνης κυβέρνησης είναι να ακολουθεί μία οικονομική πολιτική που 

βασίζεται σε ρεαλιστικά και όχι σε αισιόδοξα σενάρια. 
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Οι πιο πάνω ανησυχίες, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, 

παρουσιάζονται και στις εκτιμήσεις άλλων εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τα ελλείμματα 

και το δημόσιο χρέος. 

Δημόσιο χρέος  

Ιδιαίτερη ανησυχία δημιουργεί στο Δημοκρατικό Κόμμα το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος 

της Κύπρου αυξάνεται με γοργότερο ρυθμό από ότι αρχικά υπολόγιζε το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2008 ο Υπουργός Οικονομικών προέβλεπε στην 

ομιλία του  ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το δημόσιο χρέος θα ανερχόταν 

για το 2009 στο 53% του ΑΕΠ.  Στην πραγματικότητα το δημόσιο χρέος για το 2010 θα 

ξεπεράσει το 62% του ΑΕΠ.  Υπάρχει δηλαδή μία αναντιστοιχία 5 ποσοστιαίων 

μονάδων, ή €800 εκ. για το 2009. 

Τον Δεκέμβριο του 2009 ο Υπουργός Οικονομικών ο Υπουργός Οικονομικών προέβλεπε 

στην ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το δημόσιο χρέος θα 

ανερχόταν για το 2010 στο 58% του ΑΕΠ.  Στην πραγματικότητα το δημόσιο χρέος για το 

2010 θα ξεπεράσει το 58% του ΑΕΠ.  Υπάρχει δηλαδή μία αναντιστοιχία 4 

ποσοστιαίων μονάδων, ή €650 εκ. για το 2010. 

Σημειώνεται η παραδοξότητα ότι διαψεύδονται χρόνο με το χρόνο οι προβλέψεις για το 

δημόσιο χρέος, ενώ οι προβλέψεις για το δημοσιονομικό έλλειμμα παρουσιάζονται 

σωστές.      

  Τριετής προϋπολογισμός 2011-2013 

Το ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφεύγει να ετοιμάσει έναν τριετή 

προϋπολογισμό για την περίοδο 2011-2013 δημιουργεί έντονες αμφιβολίες σε εμάς (και 

είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσει αμφιβολίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 

διεθνείς αγορές), σε σχέση με το κατά πόσο η πορεία των δημόσιων οικονομικών, ακόμη 

και με τα μέτρα που εισηγείται το Υπουργείο Οικονομικών, είναι βιώσιμη.  

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται πως, εάν τα πράγματα μείνουν ως έχουν: 
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•  ακόμη και με έναν δανεισμό της τάξης των €400-€450 εκ. από το ΤΚΑ, το έλλειμμα 

μας θα ξεπεράσει το 6,9% το 2011 (χωρίς μέτρα) 

•  Θα χρειαστεί το Κράτος τουλάχιστον €250-€300 εκ. για να φτάσει το 5.3% 

ελλείμματος που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών 

•  Θα χρειαστούμε επιπλέον €150 εκ. για να φτάσουμε τον στόχο του 4.5% που μας 

έχει θέσει η Ευρώπη (σύνολο €400 - €450 εκ.). 

Κατάληξη 

Επομένως, κατά τη δική μας εκτίμηση, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο το κατά πόσο η Κύπρος 

θα καταφέρει να πετύχει τους στόχους του προγράμματος σταθερότητας μέχρι το 2012.  

Μία τέτοια αποτυχία όμως θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε νέα υποβάθμιση της 

Κυπριακής Οικονομίας και του δημόσιου μας χρέους πολύ πριν το 2012. 

Δυστυχώς, παρά τον προσδοκώμενο και καλοδεχούμενο θετικό ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας μας για το 2011, οι υπόλοιποι δείκτες της οικονομίας δεν είναι καθόλου 

ενθαρρυντικοί.  

Ακόμη και εάν προστεθούν επιπρόσθετα έσοδα στα δημόσια ταμεία με νέες φορολογίες, 

ακόμη και εάν αυτά τα επιπρόσθετα έσοδα ξεπεράσουν τα €250-€300 εκ. (γεγονός 

αμφίβολο), σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα στα 

επίπεδα που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Οφείλουμε επιπρόσθετα να τονίσουμε πως, ακόμη και εάν εισπραχθούν €250-€300 

εκ. σε νέους φόρους, το έλλειμμα για το 2011 θα παραμείνει πάνω από €1 δις και 

πάνω από 5.7% (δηλαδή 1.4% πάνω από τον στόχο που μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή).  Επομένως είναι ξεκάθαρο πως δεν θα μας σώσουν οποιεσδήποτε νέες 

φορολογίες, εάν δεν περικοπούν οι δημόσιες δαπάνες. 

Σε κάθε περίπτωση το Δημοκρατικό Κόμμα θεωρεί πως η επιβολή οποιωνδήποτε νέων 

φορολογιών θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα έχει αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση 

με τα έσοδα του Κράτους. 
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Επομένως, η μόνη οδός που μας προσφέρεται, εάν πραγματικά θέλουμε να καλύψουμε 

τους στόχους μας και αν θέλουμε να σταματήσουμε το φαύλο κύκλο της αύξησης του 

δημόσιου χρέους, είναι οι περικοπές των δαπανών και όχι η αύξηση της φορολογίας. 

Οι εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος 

Η εισήγηση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ότι η Κυβέρνηση πρέπει άμεσα να 

παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τριετές πρόγραμμα περιορισμού των κρατικών δαπανών 

και ενίσχυσης της ανάπτυξης της οικονομίας για εξοικονομήσεις €400 - €450 εκ. το 2011 

με αντίστοιχα διαθρωτικά μέτρα για το 2012 και 2013, τα οποία θα πρέπει περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων:   

•  Περικοπές και μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στα τρία κεφάλαια που καταγράφονται οι 

μεγαλύτερες αυξήσεις δαπανών, 

o  Στο κρατικό μισθολόγιο 

o  Στο συνταξιοδοτικό (δημοσίου, ημικρατικών οργανισμών και ΤΚΑ) 

o  Στις κοινωνικές παροχές  

o  Στις παροχές των Ημικρατικών Οργανισμών 

•  Κίνητρα και στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων  

•  Μέτρα ώθησης της ανάπτυξης της οικονομίας 

•  Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας 

•  Μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα 

•  Μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Κυπριακής 

οικονομίας  

•  Να δοθεί έμφαση στην τεχνολογία, στην έρευνα και στην καινοτομία, έτσι ώστε η 

οικονομία της Κύπρου να μετατραπεί σε μία «οικονομία της γνώσης». 
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Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011 ουσιαστικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τις 

επιπτώσεις που έχουν προκύψει, σαν αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, 

των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας, αλλά και της 

απουσίας ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου αντιμετώπισής-της. Η κυπριακή οικονομία 

επηρεάσθηκε ετεροχρονισμένα, με εμφάνιση των επιπτώσεων κύρια το 2ο εξάμηνο του 

2009 και επίταση  το 2010. 

Ο χαμηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης (0.5%), η μείωση των δημόσιων εσόδων, το 

ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος όπου ξεπέρασε το 6%, η αύξηση του δημόσιου 

χρέους στο 63%, η αύξηση του πληθωρισμού στο 2.5-3.0%, καθώς και η αύξηση της 

ανεργίας σε πρωτοφανή για την Κύπρο  επίπεδα (>7%), θα έπρεπε να είχαν σημάνει 

συναγερμό στην κυβέρνηση. 

  Το γεγονός επιπλέον ότι η οικονομία-μας έχει τεθεί σε διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος από την Ε.Ε. καθώς και η υποβάθμιση που έτυχε από διεθνείς οίκους θα 

έπρεπε να προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία και εγρήγορση, δεδομένου ότι αυτό θα θέσει 

σε κίνδυνο τόσο τις ξένες επενδύσεις, όσο και το κοινωνικό κράτος. 

Δυστυχώς για ένα ολόκληρο χρόνο η κυβέρνηση απέφυγε να λάβει ουσιαστικά μέτρα για 

τη διάσωση της οικονομίας. Το πρόγραμμα σύγκλισης και σταθερότητας που υποβλήθηκε 

στην Ε.Ε. τον περασμένο Απρίλιο ήταν πρόχειρο και γενικό. Η διακηρυγμένη πρόθεση για 

διάλογο με τα κόμματα δεν υλοποιήθηκε ακόμη, ενώ μόλις τις τελευταίες μέρες τα κόμματα 

που συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα κατόρθωσαν να καταλήξουν σε κάποια μέτρα 

και αυτά κύρια αφορούν την επιβολή πρόσθετων φορολογιών. 

Τα τρία φορολογικά νομοσχέδια τα οποία η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή 

- Το νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής για ένα 

ολόκληρο χρόνο υποβάλλεται σε συνεχείς αλλαγές με συνέπεια μόλις πρόσφατα 

έγινε κατορθωτό να έχει η Βουλή τις τελικές προτάσεις 

- Το νομοσχέδιο για αύξηση του εταιρικού φόρου η ΕΔΕΚ το ψήφισε παρά το γεγονός 

ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αποφύγει μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα 
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προκαλούσαν προβλήματα στις ξένες επενδύσεις και στις ξένες εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Θέση-μας ήταν και είναι η εφάπαξ φορολόγηση 

των μεγάλων κερδών των εταιρειών. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης 

δικαιολογούνται μόνο φορολογίες για τον αδρανή πλούτο και τις μεγάλες ιδιοκτησίες 

- Το νομοσχέδιο για αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη ιδιοκτησία ήταν πρόχειρο, 

δεν προηγήθηκε η αναθεώρηση και η επικαιροποίηση της αντικειμενικής-τους αξίας 

με αποτέλεσμα από την εφαρμογή-του να πληγούν κύρια οι ιδιοκτήτες που 

προέρχονται από τα μικρομεσαία εισοδήματα. 

Είναι πεποίθησή μας ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αναζητά την έξοδο από την κρίση 

με την επιβολή φορολογιών. Πρέπει να την αναζητήσει στην ανάπτυξη. 

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. ήσαν ανεπαρκή για το μέγεθος της κρίσης 

2. εφαρμόσθηκαν ετεροχρονισμένα με αποτέλεσμα ακόμα και αυτά που στρέφονταν 

προς την ορθή κατεύθυνση να μην έχουν την αναμενόμενη απόδοση, 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. 

Τα νέα φορολογικά μέτρα χωρίς να συμβάλλουν στην προσπάθεια δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, θα πλήξουν κύρια τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τα μικρομεσαία 

στρώματα. Αντίθετα δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα ψηλά εισοδήματα. Τα μέτρα αυτά ενώ 

θα αφαιρέσουν μέχρι και 5% από το εισόδημα των μικρομεσαίων, το αντίστοιχο ποσοστό 

για τους υψηλόμισθους δεν θα υπερβεί το 0.2% του εισοδήματός-τους. Δηλαδή τα χαμηλά 

εισοδήματα θα πληγούν 25 φορές περισσότερο απ΄ ότι τα υψηλά. 
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Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ είναι αντίθετο τόσο με αυτά τα φορολογικά μέτρα, όσο και με τη μείωση 

μισθών στη Δημόσια Υπηρεσία τη στιγμή που υπάρχουν τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν 

αδικαιολόγητες σπατάλες ή δεν έχουν φορολογηθεί επαρκώς. 

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 και 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 45%) 

- 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 

- Παρά την επιχειρούμενη μείωση του ποσοστού των δημοσίων δαπανών εντούτοις 

αυτές συνεχίζουν να αυξάνουν με αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

κυβέρνησης το 2012 θα ξεπεράσουν το 49% του ΑΕΠ 

Συμφωνούμε με τους τέσσερις βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτοί 

τέθηκαν από τον υπουργό Οικονομικών, καθώς και τις στρατηγικές επιδιώξεις της 

κυβέρνησης. 

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών (έστω και οριακά), η σχετική συγκράτηση των 

δαπανών, η εφαρμογή του σχεδίου χαμηλών συντάξεων, είναι ενέργειες προς την ορθή 
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κατεύθυνση, τις επικροτούμε και τις στηρίζουμε. Όμως αποδείχθηκε ότι δεν ήσαν 

επαρκείς.  

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 περαιτέρω 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 της ΑΤΑ και των αυξήσεων στις συντάξεις 

και τους μισθούς με στόχο της ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων 

7. Κατάργηση των υπερβολικών προνομίων που απολαμβάνουν διάφοροι κρατικοί 

αξιωματούχοι και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι 

82 
 



 

8. Αναστολή εκτέλεσης έργων αμφίβολης χρησιμότητας αυτή την περίοδο 

9. Απομάκρυνση του κράτους από ζημιογόνες επιχειρήσεις 

10. Αναστολή της λειτουργίας οργανισμών που δεν είναι αναγκαίοι 

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. Φορολόγηση της υπεραξίας από τις χαλαρώσεις που εγκρίνει η κυβέρνηση, καθώς 

και από την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών. 

4. Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών 

υποχρεώσεων εταιρειών και φυσικών προσώπων 

5. Εκσυγχρονισμός της φορολογίας του στοιχήματος 

6. Αναθεώρηση των κριτηρίων για την επιστροφή σε δικαιούχους του ΦΠΑ για την 

πρώτη κατοικία 

7. Επιβολή αύξησης της φορολογίας στη λογιζόμενη διανομή μερίσματος ανεξάρτητα 

με την παραχώρηση μερίσματος, για 2 χρόνια. 

8. Ορθολογιστική κοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας για σκοπούς 

χρέωσης των ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και των αλλοδαπών που περιθάλπονται 

στα δημόσια νοσηλευτήρια 

9. Περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας 

Άμυνα 

Όσο συνεχίζεται η κατοχή της πατρίδας-μας η άμυνα πρέπει να αποτελεί κορυφαία 

παράμετρο της εθνικής-μας στρατηγικής. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι αμυντικές 

δαπάνες μειώνονται συνεχώς. Θεωρούμε ανεπίτρεπτη και εθνικά επιζήμια αυτή την 

τακτική. 

Ένταξη στο πρόγραμμα για το Συνεταιρισμό για την Ειρήνη 
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Οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου 

επιβάλλουν ενίσχυση και αξιοποίηση του στρατηγικού ρόλου της Κύπρου. Ως μέλος της 

Ε.Ε. οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή-της στις μεγάλες 

πολιτικές της Ένωσης. 

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να διασφαλίσει την 

πλήρη συμμετοχή-της στους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Θεωρούμε 

αναγκαία την άμεση υποβολή αίτησης για συμμετοχή της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για 

την Ειρήνη, έτσι που να καταστεί εφικτή η απρόσκοπτη συμμετοχή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΕΠΑΑ) 

Εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) 

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ εκφράζει τις ανησυχίες-του για τη νέα αναβολή που παρατηρείται στην 

υλοποίηση του ΓεΣΥ. Οι ανησυχίες αυτές επιτείνονται ακόμη περισσότερο από την 

τρομακτική αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία (μ.ο. αύξησης 11% ετησίως), αλλά 

και την αδυναμία των δημοσίων νοσηλευτηρίων να ανταποκριθούν στις αυξημένες 

ανάγκες που δημιουργεί ο μεγάλος  αριθμός δικαιούχων που καταφεύγει σε αυτά. 

Η οικονομική κρίση όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία αναβολής εφαρμογής 

του ΓεΣΥ, αλλά αντίθετα επιβάλλει την εισαγωγή-του, γιατί μόνο έτσι θα ελεγχθεί η 

ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών, και θα μπορεί να καθορισθεί ο ρυθμός ετήσιας 

αύξησης των δαπανών. 

Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ προτείνει την άμεση εφαρμογή του σχεδίου της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, ώστε να αποσυμφορηθούν τα Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων, να 

βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η προσφορά περίθαλψης στους δικαιούχους και τέλος να 

προετοιμασθεί η συνολική εισαγωγή του σχεδίου στο πλαίσιο καθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος  

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. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών μια από τις επιβαλλόμενες ενέργειες είναι η 

αύξηση σε αναπτυξιακές δαπάνες με επενδύσεις στις υποδομές.  Όμως στον 

προϋπολογισμό του 2011 δεν υπάρχουν αυξημένες δαπάνες και αυτό φαίνεται από 

την σύγκριση των ανάλογων δαπανών με το 2010. 

Η θέση μας είναι ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να αναθεωρηθεί ώστε να μειωθούν 

τα κονδύλια των τακτικών δαπανών και να αυξηθούν ανάλογα τα αναπτυξιακά 

κονδύλια ώστε να βοηθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας.  

2. Παρόλο που ο Υπουργός Οικονομικών σωστά θέτει, ως αναγκαιότητα την 

διατήρηση ευνοϊκού φορολογικού περιβάλλοντος εντούτοις ακούγονται ιδέες για 

αύξηση της εισφοράς για την άμυνα και την αύξηση σε καταναλωτικούς φόρους.  

Η θέση μας είναι, ότι εν μέσω μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης η φορολογία 

αποτελεί εμπόδιο για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και δεν 

ενδείκνυται οποιαδήποτε νέα φορολογία ή αύξηση της υφιστάμενης, ειδικά όταν το 

κράτος έχει να εισπράξει μεγάλα φορολογικά ποσά προηγούμενων ετών και μπορεί 

με άλλες δράσεις όπως παραδείγματος χάρη η πολεοδομική ευταξία να αυξήσει τις 

εισροές προς τα κρατικά ταμεία.  

Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί η εισήγηση μας για μεταφορά 

κατασκευαστικών δικαιωμάτων υπό μορφή συντελεστή δόμησης θα ενισχυθεί η 

φερεγγυότητα των προσφύγων και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη ώστε η κυβέρνηση να 

μπορεί να πάρει έσοδα.  

3. Η αναφορά για την προβλεπόμενη επίτευξη της αύξησης του ΑΕΠ το 2011 με ρυθμό 

της τάξης του 1.5% όσον και η σκιαγράφηση του οικονομικού πλαισίου πάνω στο 

οποίο βασίστηκε η διαμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2011, προϋποθέτουν 

την αναμενόμενη αύξηση των ξένων επενδύσεων και καταθετών το 2011.  Η 

πρόβλεψη αυτή βασίζεται  στην αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το έτος 2010 στις 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που προήλθαν από την μεγάλη εγγραφή εταιρειών 
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από ξένους, τα μεγάλα ποσά καταθέσεων των ξένων στις τράπεζες μας και από τη 

δραστηριοποίηση του τομέα των λογιστών και νομικών υπηρεσιών. 

Λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω, η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμη να 

αντιμετωπίσει την πιθανότητα μη επίτευξης του αναμενόμενου ύψους των εσόδων 

του κράτους που προβλέπει ο προϋπολογισμός μέσα στο 2011.  Με την βελτίωση 

της εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές τράπεζες από τους ξένους καταθέτες και την 

αναθέρμανση των ευρωπαϊκών οικονομιών, μπορεί να μειωθούν οι ξένοι που θα 

επιλέξουν την Κύπρο, ειδικά εάν οι αναμενόμενες φορολογικές αλλαγές και η 

συνέχιση της αβεβαιότητας για την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση, 

κλονίσουν την εμπιστοσύνη τους στην Κύπρο. 

Γι’ αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση από τώρα να αρχίσει να διαμορφώνει εναλλακτικά 

σενάρια και να υιοθετήσει μέτρα που θα χρειαστούν να ληφθούν για αντιμετώπιση 

μιας ενδεχομένως χειρότερης κατάστασης το 2011. Αυτό απαιτεί από την 

κυβέρνηση να αρχίσει διάλογο με τα κόμματα, τους οικονομικούς φορείς και τους 

κοινωνικούς εταίρους, με εποικοδομητικό τρόπο. 

4. Σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2011, σημειώνουμε ότι για κάποια 

υπουργεία (π.χ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο 

Εσωτερικών και Υπουργείο Υγείας) έγιναν κάποιες μεταφορές κονδυλίων για 

σκοπούς αποκέντρωσης, ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως πολιτική της κυβέρνησης.  

Εν τούτοις για άλλα υπουργεία όπως π.χ. το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

έγινε το αντίθετο, με τα κονδύλια για ανέγερση κτηρίων και εξοπλισμού 

πληροφορικής να επικεντρώνονται στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης του 

υπουργείου.  Ως εκ τούτου τίθεται το εύλογο ερώτημα γιατί η διαφορετική 

μεταχείριση μεταξύ υπουργείων από την Κυβέρνηση; 

5. Σε σχέση με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) έγινε εισήγηση από την 

κυβέρνηση να δημιουργηθεί οργανισμός για τη διαχείριση των αποθεμάτων του 

ΤΚΑ, στον οποίο η συμμετοχή θα είναι τριμερής. 
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Η θέση του Κόμματος μας είναι ότι δεν διαφωνούμε με την ιδέα του διαχειριστικού 

οργανισμού, νοουμένου ότι οι συμμετέχοντες (κυβέρνηση, εργοδότες και 

εργοδοτούμενοι) θα απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) του οργανισμού, το 

οποίο θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση της πολιτικής του οργανισμού και τον 

καθορισμό των στόχων της διαχείρισης των αποθεμάτων του ΤΚΑ.  Όμως η 

καθημερινή διαχείριση των επενδύσεων του αποθέματος, ως και η παροχή 

συμβουλών στο ΔΣ, θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη ανεξάρτητου οίκου 

αναγνωρισμένων, έμπειρων και καταξιωμένων διαχειριστών χαρτοφυλακίων και 

συμβούλων επενδύσεων.  

6. Αναφορικά με το υπερβολικό μέγεθος των δημοσίων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση 

την επιβάρυνση των δημοσίων οικονομικών που δημιουργούν διαρθρωτικές 

αδυναμίες στην οικονομία μας, εισηγούμαστε την μείωση του αριθμού των δημοσίων 

υπαλλήλων με την σταδιακή κατάργηση ορισμένων θέσεων και τον περιορισμό 

δημιουργίας νέων θέσεων.  

Ως Κόμμα έχουμε προτείνει την υλοποίηση των εισηγήσεων της έκθεσης SIGMA, η 

οποία προτείνει μεταξύ άλλων να γίνει μια προσπάθεια για να αρχίσει να εισάγεται η 

ιδέα της εργοδότησης στη δημόσια υπηρεσία με πενταετή συμβόλαια η αξιολόγηση 

με μετρήσιμους προσυμφωνημένους στόχους, η διατήρηση και συνέχιση της 

εργοδότησης τόσον των Διευθυντών, όσο και του προσωπικού σε χαμηλότερες 

βαθμίδες.  

7. Τέλος σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σημειώνουμε ότι στο άρθρο 04530 προνοείται 

ποσό 1.5 εκ. ευρώ για Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές Κατά Χάριν, χωρίς να 

υπάρχει οποιαδήποτε εξήγηση του σκοπού αυτού του ποσού, ή των κριτηρίων για 

τη χρήση του, ή ποιους θα ωφελήσει.  Για αυτό θεωρούμε αναγκαίο να 

υποβάλλονται, με πλήρη δικαιολογητικά, στην Βουλή πληρωμές που θα γίνονται 

κάτω από το άρθρο αυτό. 
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

Η παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2011 δυστυχώς αυξάνει τις ανησυχίες μας για 

επιδείνωση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας παρά τις πολυδιαφημιζόμενες 

«ενδείξεις» για ανάκαμψη της οικονομίας και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ανάπτυξη 

χωρίς αειφορία, με αυξημένη ανεργία (ιδιαίτερα στους νέους) με λιγότερο κοινωνικό 

κράτος και χωρίς όραμα, είναι πορεία που θα μας φέρει μπροστά στα ίδια αδιέξοδα. 

Η διαχείριση του ελλείμματος με μείωση των αναπτυξιακών δαπανών και νοικοκύρεμα των 

δημοσιοοικονομικών, μπορεί να επιφέρει κάποια πρόσκαιρη βελτίωση,  αλλά δεν 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 κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει ούτε ως 

υποψία στους προϋπολογισμούς του 2011. Αντίθετα, μέσα από τις πρόνοιες του 

προϋπολογισμού για το κρατικό μισθολόγιο το χάσμα μεταξύ του ιδιωτικού και 

δημόσιου/ημικρατικού τομέα βαθαίνει και τείνει στη δημιουργία πολιτών δύο ταχυτήτων, 

αυτών που απολαμβάνουν ψηλούς μισθούς, προνόμια και ασφάλεια εργασίας και τους 

υπόλοιπους που τους μαστίζει η ανεργία και η φτώχεια.  

Η κρίση θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για μεταρρύθμιση που θα μας οδηγούσε 

στη νέα πράσινη, ψηφιακή οικονομία, με στόχο να καταστούμε ενεργειακά αυτάρκεις και 

να ανοίξει προοπτική εξαγωγών γνώσης και καινοτομίας. Τα έργα ανάπτυξης πρέπει να 

συμβάλλουν στην οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία. 

  Περιμέναμε από τον προϋπολογισμό του 2011, να διατηρεί τους υψηλούς ρυθμούς 

επέκτασης του κοινωνικού κράτους, να δημιουργεί θέσεις 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, νέοι επιστήμονες και οι γυναίκες. Ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο του 

περιβάλλοντος - που αναδεικνύεται ως χώρος νέων δυνατοτήτων απασχόλησης και στη 
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χώρα μας - περιμέναμε από τους κρατικούς προϋπολογισμούς 2011 να παρουσιάζουν ένα 

έντονο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Οι κλιματικές αλλαγές, εκτός από επιστημονικό θέμα με 

περιβαλλοντικές, πτυχές, είναι ταυτόχρονα και θέμα οικονομικό αφού συνεπάγεται 

αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία. Η επένδυση στην Πράσινη Οικονομία θα μπορούσε 

να μας οδηγήσει στην αειφορία της οικονομίας, στην ανάπτυξη των εισοδημάτων και κατά 

συνέπεια των δημοσίων εσόδων.  

Δυστυχώς ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2011 δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που 

δημιουργείται από την οικονομική και περιβαλλοντική κρίση για να πετύχουμε την 

ορθολογιστική διαχείριση του λειτουργικού κόστους της κρατικής μηχανής και την 

επίσπευση των διαρθρωτικών αλλαγών, για να οδηγηθούμε σε μια πιο δίκαιη κοινωνία και 

πιο πράσινη οικονομία.  
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ΜΕΡΟΣ Δ 

Παρουσιολόγιο συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

 
Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πέμπτη 
14 Οκτωβρίου 2010  

• Υπουργός Οικονομικών 
 Ανάλυση κρατικών εσόδων 
 Δημοσιονομικοί δείκτες 
 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 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος21 
Δημήτρης Συλλούρης, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο 
Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Γιώργος Περδίκης 
 

Δευτέρα 
18 Οκτωβρίου 2010 
 

Κεφάλαιο 20 -Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Δημήτρης Συλλούρης 
Χρίστος Στυλιανίδης 
 

 Κεφάλαιο 15 -  Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πάμπης Κυρίτσης 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Αντώνης Αντωνίου 
Τάσος Μητσόπουλος 
Γιώργος Περδίκης 
 

 Κεφάλαιο 13 - Υπουργείο Μέλη της επιτροπής: 

                                                 
21  Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Μαρίνος Σιζόπουλος του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών 

ΕΔΕΚ δήλωσε στην επιτροπή ότι με βάση εσωτερική απόφαση του κόμματός του, κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2011, θα εκπροσωπείται στις συνεδρίες από 
άλλους βουλευτές μέλη του ιδίου κόμματος, τα οποία θα προκαθορίζονται για κάθε συνεδρία ειδικά. 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 
 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Τάσος Μητσόπουλος 
Αριοστφάνης Γεωργίου 
Γιώργος Περδίκης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
 

 Κεφάλαιο 14 -Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 

   
Τετάρτη 
20 Οκτωβρίου 2010 
 

Κεφάλαιο 11 - Υπουργείο Άμυνας 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Κατσουρίδης 
Άριστος Αριστοτέλους 
 

 Κεφάλαιο 18 - Υπουργείο 
Οικονομικών 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Μαρία Κυριακού 
Δημήτρης Συλλούρης, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο 
Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
 

 Κεφάλαιο 17 - Υπουργείο 
Εξωτερικών 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλα 
Δημητρης Συλλούρης, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο 
Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Χρήστος Στυλιανίδης 
 

 Κεφάλαιο 16 - Υπουργείο Μέλη της επιτροπής: 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Εσωτερικών 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρία Κυριακού 
Δημήτρης Συλλούρης, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο 
Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά  
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Χρίστος Στυλιανίδης 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Φειδίας Σαρίκας 
Γιώργος Περδίκης 
 

Πέμπτη  
21 Οκτωβρίου 2010 
 

Κεφάλαιο 12 - Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Πανίκος Χάμπας 
Δημήτρης Συλλούρης, 
εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο 
Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σοφοκλής Φυττής 
Αντώνης Αντωνίου 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Κυριάκος Χατζηγιάννη 
Φειδίας Σαρίκας 
 

 Κεφάλαιο 21 - Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Τάσος Μητσόπουλος 
Αντώνης Αντωνίου 
Φειδίας Σαρίκας 
 

 Κεφάλαιο 22 - Υπουργείο Υγείας 
(Κατ� άρθρο συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Γιάννος Λαμάρης 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Ανδρέας Κυπριανού 
Ντίνα Ακκελίδου 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Στέλιος Ιερωνυμίδης 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πανίκος Σταυριανός 
 

Δευτέρα 
25 Οκτωβρίου 2010 
 

• Διοικητής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου 
(Οικονομική κατάσταση και 
εκτιμήσεις) 
 
 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου: 
Αθανάσιος Ορφανίδης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 

Δευτέρα 
1η Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 

Υπουργός Εξωτερικών: 
Μάρκος Κυπριανού 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Σκεύη Κουκουμά Κούτρα 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Τάσος Μητσόπουλος 
Γιώργος Περδίκης 
 

 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
(κονδύλια διαφώτιση) 
 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 
Στέφανος Στεφάνου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Γιώργος Περδίκης 
 

Τετάρτη  
3 Νοεμβρίου 2010 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων 
 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Χρίστος Ανδρέου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 
 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Τούλα Πολυχρονίδου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Θωμά 
 

 • Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Γενικός Διευθυντής: 
Σωκράτης Σωκράτους 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πέμπτη  
4 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού: 
Αντώνης Πασχαλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Μουσκάλλης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Άριστος Αριστοτέλους 
Γιώργος Βαρνάβα 
 

Δευτέρα 
8 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 
 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. Πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Αντρέας ΦΑκοντής 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
Τάσος Μητσόπουλος 
Φειδίας Σαρίκας 
Γιώργος Περδίκης 
 

Τετάρτη 
10 Νοεμβρίου 2010 

• Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 
 
Μέλος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών: 
Νίκος Πιττοκοπίτης 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ζαχαρίας Κουλίας 
Άριστος Αριστοτέλους 
 

 • Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού 
 
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού: 
Κωστάκης Χριστοφόρου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Άριστος Αριστοτέλους 

 • Ελεγκτική Υπηρεσία 
 

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Αριστοτέλους 
 

Πέμπτη 
11 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος: 
Δημήτρης Ηλιάδης 
 

Μη μέλη της επιτροπής: 
Πανίκος Χάμπας 
Γεώργιος Τάσου 
Κυριάκος Χατζηγιάννη 
Σοφοκλής Φυττής 
Αντώνης Αντωνίου 
Φειδίας Σαρίκας 
Ανδρέας Φακοντής  
Πανίκκος Σταυριανός 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
Γιώργος Περδίκης 
 

Τετάρτη 
17 Νοεμβρίου 2010 

• Δικαστική Υπηρεσία 
 
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: 
Πέτρος Αρτέμης  

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Γιαννάκης Θωμά 
Άριστος Αριστοτέλους 
 

 • Νομική Υπηρεσία 
 
Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 
Πέτρος Κληρίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Αγγελίδης 
Γιαννάκης Θωμά 
Ιωνάς Νικολάου 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 
 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Τούλα Πολυχρονίδου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 

Πέμπτη 
18 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μαρία Κυριακού 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πάμπης Κυρίτσης 
Ανδρέας Φακοντής 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Αντώνης Αντωνίου 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Παρασκευή 
19 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος ,πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Λουκάς Λουκά 
 

Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Πανίκκος Σταυριανός 
Κλαύδιος Μαυροχάννας 
 

Δευτέρα 
22 Νοεμβρίου 2010 
 
 
 

• Υπουργείο Εσωτερικών  
 
Υπουργός Εσωτερικών: 
Νεοκλής Συλικιώτης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντρέας Μουσκάλλης 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Φειδίας Σαρίκας 
Γιώργος Περδίκης 
 

Τετάρτη 
24 Νοεμβρίου 2010 

• Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 
 
Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφύγων: 
Γιάννης Κοφτερός 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. Πρόεδρος 
Λευτέρης Χριστόφορου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
 

 • Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών 
 
Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης, αναπλ. Πρόεδρος 
Λευτέρης Χριστόφορου 
Μαρία Κυριακού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Μουσκάλλης 

 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: 
Ανδρέας Λαμπριανού 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Άγγελος Βότσης 
Μαρία Κυριακού 

Πέμπτη 
25 Νοεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Υγείας 
 
Υπουργός Υγείας: 
Χρίστος Πατσαλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
Ντίνος Χατζηνικόλας 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Ανδρέας Κυπριανού 
Ντίνα Ακκελίδου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πανίκκος Σταυριανός 
Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Περδίκης 
 

Πέμπτη  
2 Δεκεμβρίου 2010 

• 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 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Στέλλα Κυριακίδου 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

 • Υπουργείο Άμυνας 
 
Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας: 
Χρίστος Πατσαλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Ομήρου 
Άριστος Αριστοτέλους 
Πανίκκος Σταυριανός 
Σωκράτης Χάσικος 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Σωτήρης Σαμψών  
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 
Ζαχαρίας Κουλίας 
 

Τρίτη  
7 Δεκεμβρίου 2010 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 
 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού: 
Ανδρέας Δημητρίου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Γιάννος Λαμάρης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Νίκος Τορναρίτης 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Βαρνάβα 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Τετάρτη  
8 Δεκεμβρίου 2010 

• Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της 
επιτροπής 
 

• Έγκριση τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού του 2011 που 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Σταύρος Ευαγόρου 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Μαρία Κυριακού 
Μαρίνος Σιζόπουλος 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Περδίκης 

 
 

  



 

ΜΕΡΟΣ Ε 
Πίνακες που αντικατοπτρίζουν τη δημοσιονομική κατάσταση  

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ.

Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 12.653,6 13.462,3 14.435,2 15.879,1 17.247,8 16.946,5 17.540,0 18.241,6

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 1,7 0,5 1,5

Ανεργία ΕΕΔ (%) 4,7 5,3 4,5 3,9 3,7 5,3 7,0 6,5

Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 1,9 2,0 2,2 2,2 4,4 0,2 2,5 3,0

Δημοσιονομικό 'Ελλειμμα -515,6 -325,5 -172,5 537,4 157,6 -1.028,7 -1.040,5 -970,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -4,1 -2,4 -1,2 3,4 0,9 -6,1 -5,9 -5,3

Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα -98,2 147,6 297,9 1.017,1 641,8 -607,2 -643,7 -547,5
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -0,8 1,1 2,1 6,4 3,7 -3,6 -3,7 -3,0

Δημόσιες Αποταμιεύσεις -7,4 95,5 258,6 989,3 666,5 -332,9 -328,0 -239,7
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -0,1 0,7 1,8 6,2 3,9 -2,0 -1,9 -1,3

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 508,2 421,0 431,1 451,9 508,9 695,8 712,5 730,3
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 4,0 3,1 3,0 2,8 3,0 4,1 4,1 4,0

Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες -1.844,0 -1.457,2 -1.615,1 -793,5 -1.322,8 -2.409,0 -3.464,6 -1.400,8
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -14,6 -10,8 -11,2 -5,0 -7,7 -14,2 -19,8 -7,7

Δημόσιο Χρέος 8.882,6 9.299,8 9.330,9 9.261,5 8.346,0 9.526,3 10.558,9 11.339,3
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 70,2 69,1 64,6 58,3 48,4 56,2 60,2 62,2

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος 2.422,6 2.295,1 2.049,2 2.132,3 2.354,2 3.984,5 5.581,0 6.094,9
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 19,1 17,0 14,2 13,4 13,6 23,5 31,8 33,4

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -630,1 -787,8 -1.005,3 -1.865,0 -3.047,0 -1.447,5 -1.472,0 -1.459,3
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος -5,0 -5,9 -7,0 -11,7 -17,7 -8,5 -8,5 -8,0
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘH ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
                          ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2011 (σε εκατομμύρια ευρώ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.409,2
ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.861,8

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 -1.169,8 -1.289,5 -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.452,6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (διαφορά)  2006-2011 (σε χιλιάδες ευρώ)

ΠραγματικάΠραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Αναθεωρ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά
Έσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα Έσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα
2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 2.311.074 740.946 2.232.394 -78.680 1.892.917 -339.477 1.900.000 7.083 2.021.660 121.660

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 2.936.626 477.808 3.072.093 135.467 2.709.479 -362.614 2.790.000 80.521 2.992.134 202.134

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 291.073 77.903 277.776 -13.297 214.669 -63.107 225.000 10.331 271.318 46.318

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 68.636 98.214 29.578 119.659 21.445 72.317 -47.342 195.000 122.683 99.140 -95.860 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 131.116 -4.417 130.736 -380 134.618 3.882 225.000 90.382 231.962 6.962

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 108.279 -139.716 211.912 103.633 229.064 17.152 242.000 12.936 192.982 -49.018 
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 49.494 -134.046 98.855 49.361 117.191 18.336 119.800 2.609 103.013 -16.787 
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 287 -15 991 704 479 -512 200 -279 200 0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47.796 42.643 -5.154 52.313 9.670 57.339 5.026 65.000 7.661 71.604 6.604
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 6.914 -5.564 17.329 10.415 49.857 32.528 52.000 2.143 13.145 -38.855 
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 8.941 5.063 42.424 33.483 4.198 -38.226 5.000 802 5.020 20

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 5.876.382 1.182.102 6.044.570 168.188 5.253.064 -791.506 5.577.000 323.936 5.809.196 232.196

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 -477.846 190.484 -892.508 456.465 265.981 1.278.712 822.247 599.960 -678.752 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 6.255.118 6.959.374 704.256 6.235.054 -724.320 5.709.529 -525.525 6.855.712 1.146.183 6.409.156 -446.556 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2006-2011 (σε χιλιάδες ευρώ)

Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Αναθεωρ. % Προϋπολ. %
Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία
2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 33,4 2.311.074 39,3 2.232.394 36,9 1.892.917 36,0 1.900.000 34,1 2.021.660 34,8

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 52,4 2.936.626 50,0 3.072.093 50,8 2.709.479 51,6 2.790.000 50,0 2.992.134 51,5

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 4,5 291.073 5,0 277.776 4,6 214.669 4,1 225.000 4,0 271.318 4,7

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 68.636 1,5 98.214 1,7 119.659 2,0 72.317 1,4 195.000 3,5 99.140 1,7

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 2,9 131.116 2,2 130.736 2,2 134.618 2,6 225.000 4,0 231.962 4,0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 5,3 108.279 1,8 211.912 3,5 229.064 4,4 242.000 4,3 192.982 3,3
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 3,9 49.494 0,8 98.855 1,6 117.191 2,2 119.800 2,1 103.013 1,8
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 0,0 287 0,0 991 0,0 479 0,0 200 0,0 200 0,0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47.796 1,0 42.643 0,7 52.313 0,9 57.339 1,1 65.000 1,2 71.604 1,2
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 0,3 6.914 0,1 17.329 0,3 49.857 0,9 52.000 0,9 13.145 0,2
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 0,1 8.941 0,2 42.424 0,7 4.198 0,1 5.000 0,1 5.020 0,1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 100,0 5.876.382 100,0 6.044.570 100,0 5.253.064 100,0 5.577.000 100,0 5.809.196 100,0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 190.484 456.465 1.278.712 599.960

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 6.255.118 6.959.374 6.235.054 5.709.529 6.855.712 6.409.156
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   2006-2011 (σε χιλιάδες ευρώ)

1 2 3 4 5 6
Πραγματικά Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Αναθεωρ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή

´Εσοδα ´Εσοδα  2:1 ´Εσοδα  3:2 ´Εσοδα  4:3 ´Εσοδα  5:4 ´Εσοδα  6:5
2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 2.311.074 47,2 2.232.394 -3,4 1.892.917 -15,2 1.900.000 0,4 2.021.660 6,4

  1. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα 429.776 477.108 11,0 525.701 10,2 571.346 8,7 608.860 6,6 668.360 9,8
     Υπάλληλοι 357.005 386.697 8,3 431.167 11,5 476.703 10,6 505.920 6,1 549.860 8,7
     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 24.470 29.384 20,1 31.272 6,4 32.926 5,3 35.940 9,2 36.000 0,2
     Αυτοεργοδοτούμενοι 48.302 61.027 26,3 63.262 3,7 61.717 -2,4 67.000 8,6 82.500 23,1

  2. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα 548.030 760.481 38,8 823.006 8,2 739.527 -10,1 690.000 -6,7 690.000 0,0
     Εταιρικός Φόρος 280.250 460.153 64,2 482.786 4,9 404.993 -16,1 390.000 -3,7 400.000 2,6
     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 266.456 297.275 11,6 339.642 14,3 334.185 -1,6 300.000 -10,2 290.000 -3,3
     Άλλα 1.324 3.053 130,6 578 -81,1 349 -39,6 -100,0 0 #DIV/0!

  3. Φόροι Περιουσίας 266.564 587.063 120,2 389.821 -33,6 121.721 -68,8 174.270 43,2 173.000 -0,7
     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 200.557 469.592 134,1 305.134 -35,0 75.305 -75,3 108.550 44,1 110.000 1,3
     Φόρος επί Μερισμάτων 1.170 271 -76,8 50 -81,6 29 -42,0 0 -100,0 0 #DIV/0!
     Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 53.081 101.248 90,7 71.740 -29,1 34.076 -52,5 53.520 57,1 50.000 -6,6
     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 11.755 15.952 35,7 12.897 -19,2 12.311 -4,5 12.200 -0,9 13.000 6,6

  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 68.812 82.158 19,4 89.602 9,1 83.334 -7,0 75.970 -8,8 76.000 0,0
  5. 'Αλλοι 256.945 404.264 57,3 404.264 0,0 376.989 -6,7 350.900 -6,9 414.300 18,1

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 2.936.626 19,4 3.072.093 4,6 2.709.479 -11,8 2.790.000 3,0 2.992.134 7,2
  Εισαγωγικοί Δασμοί 44.916 52.721 17,4 56.744 7,6 39.831 -29,8 33.010 -17,1 35.638 8,0
  Φόροι Κατανάλωσης 571.953 619.438 8,3 624.334 0,8 575.259 -7,9 547.540 -4,8 641.616 17,2
  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 1.465.344 1.744.773 19,1 1.943.689 11,4 1.747.038 -10,1 1.686.710 -3,5 1.870.000 10,9
  Δικαιώματα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας 105.038 201.867 92,2 141.703 -29,8 67.646 -52,3 106.700 57,7 100.000 -6,3
  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 32.458 34.191 5,3 35.841 4,8 34.860 -2,7 33.580 -3,7 31.700 -5,6
  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 108.694 120.866 11,2 136.675 13,1 145.148 6,2 152.860 5,3 185.000 21,0
  Τέλη Χαρτοσήμων 51.373 73.290 42,7 68.141 -7,0 45.727 -32,9 62.900 37,6 63.010 0,2
  'Αλλοι 79.042 89.481 13,2 64.966 -27,4 53.970 -16,9 166.700 208,9 65.170 -60,9  
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Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 291.073 36,5 277.776 -4,6 214.669 -22,7 225.000 4,8 271.318 20,6

Δ.  ΕΝΟΙΚΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔ 68.636 98.214 43,1 119.659 21,8 72.317 -39,6 195.000 169,6 99.140 -49,2
  Ενοίκια και Δικαιώματα 32.257 44.802 38,9 73.200 63,4 27.469 -62,5 15.610 -43,2 31.021 98,7
  Άλλοι Πρόσοδοι 36.380 53.411 46,8 46.459 -13,0 44.848 -3,5 179.390 300,0 68.119 -62,0
  Κέρδη Κεντρικής Τράπεζας 4.424 17.104 286,7 8.631 -49,5 7.265 -15,8 92.360 1171,3 30.000 -67,5
  Άλλα Ωφελήματα από Επενδύσεις 15 4 -74,0 0 -100,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  Κρατικό Λαχείο 31.561 35.611 12,8 37.454 5,2 37.209 -0,7 37.410 0,5 37.519 0,3

Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 131.116 -3,3 130.736 -0,3 134.618 3,0 225.000 67,1 231.962 3,1
  Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών 46.631 50.817 9,0 51.088 0,5 50.537 -1,1 53.950 6,8 54.652 1,3
  Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 18.984 19.005 0,1 19.005 0,0 16.426 -13,6 16.810 2,3 18.816 11,9
  Τέλη Αεροπορικών Ταξιδιών 16.831 128 -99,2 0 -100,0 2 #DIV/0! 0 -100,0 0 #DIV/0!
  Εισφορές από τα  Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32.634 35.310 8,2 37.224 5,4 38.725 4,0 63.130 63,0 41.525 -34,2
  Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4.039 6.078 50,5 6.184 1,7 11.106 79,6 7.910 -28,8 12.671 60,2
  'Αλλες 16.413 19.779 20,5 17.235 -12,9 17.822 3,4 83.200 366,8 104.298 25,4

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 108.279 -56,3 211.912 95,7 229.064 8,1 242.000 5,6 192.982 -20,3
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 49.494 -73,0 98.855 99,7 117.191 18,5 119.800 2,2 103.013 -14,0
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 287 -5,1 991 245,2 479 -51,7 200 -58,2 200 0,0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47.796 42.643 -10,8 52.313 22,7 57.339 9,6 65.000 13,4 71.604 10,2
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 6.914 -44,6 17.329 150,6 49.857 187,7 52.000 4,3 13.145 -74,7
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 8.941 130,5 42.424 374,5 4.198 -90,1 5.000 19,1 5.020 0,4

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 5.876.382 25,2 6.044.570 2,9 5.253.064 -13,1 5.577.000 6,2 5.809.196 4,2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 -30,6 190.484 -82,4 456.465 139,6 1.278.712 180,1 599.960 -53,1
 Χορηγίες 158.681 36.353 -77,1 36.127 -0,6 85.834 137,6 130.000 51,5 167.569 28,9
 Δάνεια 1.402.157 1.046.639 -25,4 154.357 -85,3 370.631 140,1 1.148.712 209,9 432.391 -62,4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.255.118 6.959.374 11,3 6.235.054 -10,4 5.709.529 -8,4 6.855.712 20,1 6.409.156 -6,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 2006-2011(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. %
Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.995.424 30,9 2.039.240 30,7 2.193.471 29,7 2.395.260 30,9 2.620.773 30,0 2.751.530 31,0
  α.Σύνολο αποδοχών 1.677.495 25,9 1.676.449 25,3 1.839.064 24,9 1.967.474 25,4 2.117.553 24,3 2.232.557 25,2
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 4,9 362.790 5,5 354.407 4,8 427.786 5,5 503.220 5,8 518.973 5,9
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 10,6 842.328 12,7 948.027 12,9 1.059.450 13,7 1.267.943 14,5 1.232.634 13,9
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 4,8 281.720 4,2 353.100 4,8 369.478 4,8 447.680 5,1 431.036 4,9
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 1,2 64.168 1,0 76.604 1,0 96.959 1,3 99.778 1,1 103.897 1,2
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 22.671 0,4 20.113 0,3 23.317 0,3 21.654 0,3 44.200 0,5 36.697 0,4
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 1,0 57.386 0,9 58.191 0,8 62.729 0,8 80.922 0,9 79.136 0,9
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 0,2 17.859 0,3 19.231 0,3 20.847 0,3 30.913 0,4 22.603 0,3
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 0,2 184.067 2,8 185.838 2,5 202.227 2,6 222.636 2,6 222.798 2,5
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 55.723 0,6 70.000 0,8
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 2,7 217.015 3,3 231.746 3,1 285.556 3,7 286.091 3,3 266.467 3,0
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1.581.413 24,5 1.901.915 28,7 2.126.889 28,8 2.219.127 28,6 2.502.869 28,7 2.525.455 28,5
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 8,6 647.588 9,8 734.776 10,0 776.068 10,0 866.444 9,9 864.871 9,8
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 2,6 192.415 2,9 211.780 2,9 228.211 2,9 222.462 2,5 247.311 2,8
Επιχορηγήσεις 97.148 1,5 152.967 2,3 158.792 2,2 73.750 1,0 133.125 1,5 129.463 1,5
Κοινωνικές Παροχές 734.846 11,4 875.335 13,2 1.003.243 13,6 1.115.595 14,4 1.251.616 14,3 1.265.373 14,3
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 0,4 33.609 0,5 18.298 0,2 25.503 0,3 29.222 0,3 18.437 0,2
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 33.439 0,5 56.193 0,8 45.409 0,6 50.419 0,7 78.407 0,9 122.706 1,4
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641.182 9,9 656.972 9,9 739.033 10,0 511.927 6,6 655.003 7,5 631.378 7,1
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 9,9 656.972 9,9 739.033 10,0 511.927 6,6 655.003 7,5 631.378 7,1
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 2,6 157.514 2,4 133.753 1,8 172.221 2,2 277.474 3,2 206.987 2,3
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 4,0 221.554 3,3 296.202 4,0 441.214 5,7 533.870 6,1 554.869 6,3
8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 17,1 761.179 11,5 893.042 12,1 897.343 11,6 788.020 9,0 836.224 9,4
Έκδοση Δανείων 36.880 0,6 45.589 0,7 69.614 0,9 115.355 1,5 179.846 2,1 178.501 2,0
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65.605 1,0 62.956 0,9 55.792 0,8 66.490 0,9 60.942 0,7 56.657 0,6
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692.482 10,7 405.423 6,1 579.660 7,9 679.981 8,8 527.280 6,0 586.966 6,6
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312.057 4,8 247.211 3,7 187.976 2,5 35.517 0,5 19.952 0,2 14.100 0,2

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.467.885 100,0 6.636.894 100,0 7.375.826 100,0 7.746.961 100,0 8.724.359 100,0 8.861.783 100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2006-2011 (σε χιλιάδες ευρώ) 

1 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Πραγματικές Πραγματικές Μεταβολή ΠραγματικέςΜεταβολή Πραγματικές Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή  Προϋπολ. Μεταβολή
Δαπάνες Δαπάνες  2:1 Δαπάνες  3:2 Δαπάνες  4:3 Δαπάνες  5:4 Δαπάνες  6:5

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.995.424 2.039.240 2,2 2.193.471 7,6 2.395.260 9,2 2.620.773 9,4 2.751.530 5,0
  α.Σύνολο αποδοχών 1.677.495 1.676.449 -0,1 1.839.064 9,7 1.967.474 7,0 2.117.553 7,6 2.232.557 5,4
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 362.790 14,1 354.407 -2,3 427.786 20,7 503.220 17,6 518.973 3,1
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 842.328 23,4 948.027 12,5 1.059.450 11,8 1.267.943 19,7 1.232.634 -2,8
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 281.720 -10,1 353.100 25,3 369.478 4,6 447.680 21,2 431.036 -3,7
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 64.168 -17,9 76.604 19,4 96.959 26,6 99.778 2,9 103.897 4,1
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα  

22.671 20.113 -11,3 23.317 15,9 21.654 -7,1 44.200 104,1 36.697 -17,0

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 57.386 -9,1 58.191 1,4 62.729 7,8 80.922 29,0 79.136 -2,2
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 17.859 15,2 19.231 7,7 20.847 8,4 30.913 48,3 22.603 -26,9
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 184.067 1205,5 185.838 1,0 202.227 8,8 222.636 10,1 222.798 0,1
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12.044 181.915 1410,4 184.000 1,1 200.376 8,9 220.500 10,0 221.045 0,2
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 55.723 #DIV/0! 70.000 25,6
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 217.015 23,4 231.746 6,8 285.556 23,2 286.091 0,2 266.467 -6,9
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 0 0 0 0 0 0 
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1.581.413 1.901.915 20,3 2.126.889 11,8 2.219.127 4,3 2.502.869 12,8 2.525.455 0,9
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 647.588 16,5 734.776 13,5 776.068 5,6 866.444 11,6 864.871 -0,2
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 192.415 14,9 211.780 10,1 228.211 7,8 222.462 -2,5 247.311 11,2
Επιχορηγήσεις 97.148 152.967 57,5 158.792 3,8 73.750 -53,6 133.125 80,5 129.463 -2,8
Κοινωνικές Παροχές 734.846 875.335 19,1 1.003.243 14,6 1.115.595 11,2 1.251.616 12,2 1.265.373 1,1
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 33.609 28,5 18.298 -45,6 25.503 39,4 29.222 14,6 18.437 -36,9
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑ

33.439 56.193 68,0 45.409 -19,2 50.419 11,0 78.407 55,5 122.706 56,5

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641.182 656.972 2,5 739.033 12,5 511.927 -30,7 655.003 27,9 631.378 -3,6
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 656.972 2,5 739.033 12,5 511.927 -30,7 655.003 27,9 631.378 -3,6
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 157.514 -6,8 133.753 -15,1 172.221 28,8 277.474 61,1 206.987 -25,4
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 221.554 -14,0 296.202 33,7 441.214 49,0 533.870 21,0 554.869 3,9
8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 761.179 -31,2 893.042 17,3 897.343 0,5 788.020 -12,2 836.224 6,1
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.467.885 6.636.894 2,6 7.375.826 11,1 7.746.961 5,0 8.724.359 12,6 8.861.783 1,6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: OIKONOMIKH ANAΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  2006-2011(σε χιλιάδες Ευρώ)

1 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή
Δαπάνες Δαπάνες 2-1 2:1 Δαπάνες 3-2 3:2 Δαπάνες 4-3 4:3 Δαπάνες 5-4 5:4 Δαπάνες 6-5 6:5

2006 2007 2008 2009 2010 2011

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.995.424 2.039.240 43.815 2,2 2.193.471 154.231 7,6 2.395.260 201.789 9,2 2.620.773 225.513 9,4 2.751.530 130.757 5,0
  α.Σύνολο αποδοχών 1.677.495 1.676.449 -1.045 -0,1 1.839.064 162.615 9,7 1.967.474 128.410 7,0 2.117.553 150.079 7,6 2.232.557 115.004 5,4
       Απολαβές προσωπικού 1.494.339 1.492.250 -2.090 -0,1 1.621.865 143.547 8,7 1.741.845 106.048 7,4 1.865.993 124.148 7,1 1.970.694 104.701 5,6
           Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 7.222 7.893 671 9,3 8.204 311 3,9 9.058 854 10,4 9.217 159 1,8 10.075 858 9,3
           Κρατικοί υπαλλήλοι 1.304.941 1.317.298 12.357 0,9 1.439.869 122.571 9,3 1.535.217 95.348 6,6 1.637.177 101.960 6,6 1.731.669 94.492 5,8
           Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 182.176 167.058 -15.118 -8,3 187.724 20.666 12,4 197.570 9.846 5,2 219.599 22.029 11,1 228.950 9.351 4,3
      Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 9.261 10.318 1.057 11,4 10.816 498 4,8 11.812 996 9,2 15.063 3.251 27,5 15.506 443 2,9
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 136.280 136.757 478 0,4 151.492 14.735 10,8 170.554 19.062 12,6 190.341 19.787 11,6 198.310 7.969 4,2
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία 7.907 7.263 -645 -8,2 8.132 869 12,0 8.365 233 2,9 9.541 1.176 14,1 9.776 235 2,5
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 46 39 -8 37 -2 7 -30 40 33 40 0
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. 29.661 29.824 162 0,5 32.790 2.966 9,9 34.891 2.101 6,4 36.575 1.684 4,8 38.231 1.656 4,5
      
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 362.790 44.860 14,1 354.407 -8.383 -2,3 427.786 73.379 20,7 503.220 75.434 17,6 518.973 15.753 3,1

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 842.328 159.569 23,4 948.027 105.699 12,5 1.059.450 111.423 11,8 1.267.943 208.493 19,7 1.232.634 -35.309 -2,8
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 281.720 -31.689 -10,1 353.100 71.380 25,3 369.478 16.378 4,6 447.680 78.202 21,2 431.036 -16.644 -3,7
   α. Οδοιπορικά 6.300 6.153 -146 -2,3 6.496 343 5,6 6.424 -72 -1,1 8.568 2.144 33,4 7.468 -1.100 -12,8
   β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου 32.873 36.211 3.337 10,2 40.124 3.913 10,8 41.686 1.562 3,9 50.328 8.642 20,7 51.255 927 1,8
   γ.Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 55.477 35.760 -19.717 -35,5 49.863 14.103 39,4 46.401 -3.462 -6,9 50.325 3.924 8,5 59.377 9.052 18,0
   δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 22.444 21.688 -756 -3,4 27.095 5.407 24,9 28.040 945 3,5 39.230 11.190 39,9 30.744 -8.486 -21,6
   ε. Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 8.333 9.203 870 10,4 11.095 1.892 20,6 10.376 -719 -6,5 15.479 5.103 49,2 12.644 -2.835 -18,3
   στ. Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 187.982 172.705 -15.277 -8,1 218.427 45.722 26,5 236.551 18.124 8,3 283.750 47.199 20,0 269.548 -14.202 -5,0
               Αγορά Ύδατος 33.277 26.951 -6.325 -19,0 65.281 38.330 142,2 63.562 -1.719 -2,6 85.775 22.213 34,9 75.000 -10.775 -12,6
               Αγορά Φαρμάκων 75.305 84.730 9.425 12,5 98.485 13.755 16,2 99.913 1.428 1,4 105.176 5.263 5,3 113.174 7.998 7,6
               Άλλες Ιατρικές Προμήθειες 29.690 26.381 -3.309 -11,1 17.645 -8.736 -33,1 30.526 12.881 73,0 38.148 7.622 25,0 33.010 -5.138 -13,5

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 64.168 -13.999 -17,9 76.604 12.436 19,4 96.959 20.355 26,6 99.778 2.819 2,9 103.897 4.119 4,1
    α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 16.127 15.500 -627 -80,2 18.326 2.826 18,2 26.720 8.394 45,8 23.983 -2.737 -10,2 27.177 3.194 13,3
    β. Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 25.217 26.108 891 61,9 30.053 3.945 15,1 39.937 9.884 32,9 37.778 -2.159 -5,4 38.143 365 1,0
    γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 993 1.151 158 -95,4 1.270 119 10,4 1.167 -103 -8,1 1.693 526 45,1 1.323 -370 -21,9
    δ. Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλισμός 28.672 14.384 -14.288 1348,9 18.696 4.312 30,0 19.854 1.158 6,2 23.081 3.227 16,3 23.653 572 2,5
    ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισμός 6.846 6.819 -27 -76,2 8.046 1.227 18,0 9.053 1.007 12,5 12.809 3.756 41,5 13.243 434 3,4
    στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 311 206 -105 -97,0 213 7 3,2 228 15 7,0 434 206 90,4 358 -76 -17,5
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Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 22.671 20.113 -2.559 -11,3 23.317 3.204 15,9 21.654 -1.663 -7,1 44.200 22.546 104,1 36.697 -7.503 -17,0
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 57.386 -5.740 -9,1 58.191 805 1,4 62.729 4.538 7,8 80.922 18.193 29,0 79.136 -1.786 -2,2
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 17.859 2.352 15,2 19.231 1.372 7,7 20.847 1.616 8,4 30.913 10.066 48,3 22.603 -8.310 -26,9
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 184.067 169.967 1205,5 185.838 1.771 1,0 202.227 16.389 8,8 222.636 20.409 10,1 222.798 162 0,1
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12.044 181.915 169.871 1410,4 184.000 2.085 1,1 200.376 16.376 8,9 220.500 20.124 10,0 221.045 545 0,2
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 55.723 55.723 #DIV/0! 70.000 14.277 25,6
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 217.015 41.236 23,4 231.746 14.731 6,8 285.556 53.810 23,2 286.091 535 0,2 266.467 -19.624 -6,9
           Επιστροφές Άμεσων Φόρων 27.134 28.603 1.469 5,4 25.064 -3.539 -12,4 41.916 16.852 67,2 27.358 -14.558 -34,7 28.775 1.417 5,2
           Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 113.726 187.367 73.640 64,8 204.866 17.499 9,3 242.318 37.452 18,3 256.016 13.698 5,7 235.460 -20.556 -8,0
           Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 34.919 1.045 -33.874 -97,0 1.816 771 73,8 1.322 -494 -27,2 2.717 1.395 105,5 2.232 -485 -17,9
           Επιβαρύνσεις/Τόκοι σε επιστροφές 29 0 0 0,0 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 2.219.127 92.238 4,3 2.502.869 283.742 12,8 2.525.455 22.586 0,9
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 647.588 91.762 16,5 734.776 87.188 13,5 776.068 41.292 5,6 866.444 90.376 11,6 864.871 -1.573 -0,2
          Ημικρατικοί Οργανισμοί 191.650 201.059 9.409 4,9 288.940 87.881 43,7 272.944 -15.996 -5,5 327.066 54.122 19,8 322.429 -4.637 -1,4
          Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 109.626 114.658 5.033 4,6 127.159 12.501 10,9 151.607 24.448 19,2 147.249 -4.358 -2,9 145.105 -2.144 -1,5
          Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 10.889 16.428 5.539 50,9 15.680 -748 -4,6 15.537 -143 -0,9 16.865 1.328 8,5 20.055 3.190 18,9
          Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 243.662 315.443 71.781 29,5 302.997 -12.446 -3,9 335.980 32.983 10,9 375.264 39.284 11,7 377.282 2.018 0,5
         (Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Τ.Κ.Α.) 219.769 244.816 25.047 11,4 274.775 29.959 12,2 302.765 27.990 10,2 335.000 32.235 10,6 337.000 2.000 0,6
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 192.415 24.972 14,9 211.780 19.365 10,1 228.211 16.431 7,8 222.462 -5.749 -2,5 247.311 24.849 11,2
Επιχορηγήσεις 97.148 152.967 55.820 57,5 158.792 5.825 3,8 73.750 -85.042 -53,6 133.125 59.375 80,5 129.463 -3.662 -2,8
Κοινωνικές Παροχές 734.846 875.335 140.489 19,1 1.003.243 127.908 14,6 1.115.595 112.352 11,2 1.251.616 136.021 12,2 1.265.373 13.757 1,1
          Παροχές Παιδείας 141.373 224.749 83.376 59,0 233.775 9.026 4,0 243.259 9.484 4,1 243.401 142 0,1 220.911 -22.490 -9,2
          Πολιτιστικές Παροχές 5.502 5.976 474 8,6 8.363 2.387 39,9 8.942 579 6,9 17.622 8.680 97,1 16.642 -980 -5,6
          Παροχές Υγείας 46.079 59.447 13.368 29,0 61.876 2.429 4,1 64.917 3.041 4,9 68.666 3.749 5,8 71.378 2.712 3,9
          Παροχές Στέγασης 45.350 44.504 -846 -1,9 63.386 18.882 42,4 95.037 31.651 49,9 98.017 2.980 3,1 97.379 -638 -0,7
          Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 423.048 464.964 41.916 9,9 553.379 88.415 19,0 617.006 63.627 11,5 729.717 112.711 18,3 761.538 31.821 4,4
          Άλλες Κοινωνικές Παροχές 21.920 22.587 667 3,0 26.222 3.635 16,1 23.628 -2.594 -9,9 26.948 3.320 14,1 24.892 -2.056 -7,6
          Ειδικά Ταμεία 51.574 53.108 1.534 3,0 56.242 3.134 5,9 62.806 6.564 11,7 67.245 4.439 7,1 72.633 5.388 8,0
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 33.609 7.459 28,5 18.298 -15.311 -45,6 25.503 7.205 39,4 29.222 3.719 14,6 18.437 -10.785 -36,9  
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4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 33.439 56.193 22.754 68,0 45.409 -10.784 -19,2 50.419 5.010 11,0 78.407 27.988 55,5 122.706 44.299 56,5

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 655.003 143.076 27,9 631.378 -23.625 -3,6
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 655.003 143.076 27,9 631.378 -23.625 -3,6
         Τόκοι Εσωτερικού 495.310 515.846 20.536 4,1 489.964 -25.882 -5,0 342.525 -147.439 -30,1 367.654 25.129 7,3 262.222 -105.432 -28,7
         Τόκοι Εξωτερικού 106.087 99.447 -6.640 -6,3 115.497 16.050 16,1 80.425 -35.072 -30,4 146.625 66.200 82,3 236.975 90.350 61,6
          Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 34.811 39.094 4.283 12,3 130.756 91.662 234,5 83.733 -47.023 -36,0 136.431 52.698 62,9 125.671 -10.760 -7,9
         Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 4.974 2.586 -2.388 -48,0 2.816 230 8,9 5.244 2.428 86,2 4.293 -951 -18,1 6.510 2.217 51,6

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 157.514 -11.453 -6,8 133.753 -23.761 -15,1 172.221 38.468 28,8 277.474 105.253 61,1 206.987 -70.487 -25,4
          Αγορά Γης και Κτιρίων 34.288 79.910 45.622 133,1 71.289 -8.621 -10,8 113.089 41.800 58,6 80.140 -32.949 -29,1 80.240 100 0,1
          Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων 49.804 23.679 -26.125 -52,5 25.753 2.074 8,8 31.213 5.460 21,2 80.711 49.498 158,6 43.927 -36.784 -45,6
          Αγορά Εξοπλισμού 57.624 28.000 -29.624 -51,4 27.088 -912 -3,3 22.567 -4.521 -16,7 54.513 31.946 141,6 55.799 1.286 2,4
          Κινητά Μηχανήματα 342 1.226 884 258,8 1.538 312 25,4 1.009 -529 -34,4 2.060 1.051 104,2 2.021 -39 -1,9
          Επενδύσεις 26.909 24.698 -2.211 -8,2 8.085 -16.613 -67,3 4.343 -3.742 -46,3 60.050 55.707 1282,7 25.000 -35.050 -58,4

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 221.554 -36.092 -14,0 296.202 74.648 33,7 441.214 145.012 49,0 533.870 92.656 21,0 554.869 20.999 3,9
          Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 75.013 57.458 -17.555 -23,4 113.202 55.744 97,0 144.117 30.915 27,3 201.396 57.279 39,7 183.853 -17.543 -8,7
          Δρόμοι 99.502 78.493 -21.009 -21,1 81.581 3.088 3,9 96.173 14.592 17,9 132.035 35.862 37,3 147.321 15.286 11,6
          Έργα Υποδομής 34.989 32.425 -2.564 -7,3 39.721 7.296 22,5 117.903 78.182 196,8 99.637 -18.266 -15,5 121.244 21.607 21,7
           Κατασκευαστικά Έργα 38.044 39.575 1.531 4,0 47.428 7.853 19,8 68.568 21.140 44,6 87.356 18.788 27,4 90.264 2.908 3,3
           Άλλα Έργα 10.100 13.604 3.504 34,7 14.270 666 4,9 14.453 183 1,3 13.446 -1.007 -7,0 12.187 -1.259 -9,4

8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 761.179 -345.846 -31,2 893.042 131.863 17,3 897.343 4.301 0,5 788.020 -109.323 -12,2 836.224 48.204 6,1
Έκδοση Δανείων 36.880 45.589 8.709 23,6 69.614 24.025 52,7 115.355 45.741 65,7 179.846 64.491 55,9 178.501 -1.345 -0,7
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65.605 62.956 -2.649 -4,0 55.792 -7.164 -11,4 66.490 10.698 19,2 60.942 -5.548 -8,3 56.657 -4.285 -7,0
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692.482 405.423 -287.059 -41,5 579.660 174.237 43,0 679.981 100.321 17,3 527.280 -152.701 -22,5 586.966 59.686 11,3
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312.057 247.211 -64.847 -20,8 187.976 -59.235 -24,0 35.517 -152.459 -81,1 19.952 -15.565 -43,8 14.100 -5.852 -29,3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.467.885 6.636.894 169.038 2,6 7.375.826 738.932 11,1 7.746.961 371.135 5,0 8.724.359 977.398 12,6 8.861.783 137.424 1,6
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006 - 2011 (σε χιλιάδες Ευρώ)
Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές  Προϋπολ.  Προϋπολ.
Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο 2006 2007 2008 2009 2010 2011
€ € € € € €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 1.548,3 2.166,6 1.737,3 2.872,4 6.667,7 1.952,3
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 0,0 23,8 0,0 0,0 0,0 600,0
Βουλή των Αντιπροσώπων 341,7 341,7 341,7 1.637,3 342,1 342,1
Δικαστική Υπηρεσία 1.206,6 1.801,0 1.395,6 1.235,1 6.325,6 1.010,2

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 57,1 86,3 24,8 50,7 183,8 89,4
Νομική Υπηρεσία 32,7 17,9 11,7 21,7 89,5 40,4
Ελεγκτική Υπηρεσία 24,4 68,4 13,2 28,9 94,3 49,0
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49,0 92,5 68,3 29,1 242,1 107,4
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 0,0 0,0 9,4 5,6 12,0 4,6
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 28,9 43,1 3,2 0,0 120,1 0,1
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 9,3 11,4 6,7 3,6 16,1 11,1
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 2,4 11,7 0,0 0,0 17,0 12,1
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1,2 10,0 43,4 17,8 36,5 77,6
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 2,0 40,2 2,1
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 26,6 26,1 18,3 2,5 29,1 2,6
Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση 26,6 26,1 18,3 2,5 29,1 2,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 63.846,6 77.598,0 59.317,7 123.868,6 135.768,0 152.299,3
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση 1.677,9 3.537,8 3.475,3 1.776,1 514,1 405,1
Τμήμα Γεωργίας 11.051,6 28.070,9 5.991,1 5.615,0 11.993,2 10.101,7
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 5.467,2 6.674,5 7.521,1 8.704,9 27.266,3 14.954,3
Τμήμα Δασών 13.392,6 7.270,7 7.415,6 7.314,3 8.721,0 7.661,4
Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων 21.255,2 19.917,0 22.299,8 89.876,6 63.581,0 97.488,1
Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 1.099,0 1.287,0 1.418,0 1.999,1 3.082,5 2.990,8
Μετεωρολογική Υπηρεσία 234,4 720,5 212,8 310,8 868,3 712,1
Τμήμα Αναδασμού 2.800,2 3.027,5 3.455,4 1.376,3 3.520,1 3.090,1
Μεταλλεία 309,2 290,5 312,1 298,2 302,6 330,1
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 2.631,7 2.228,5 2.112,6 2.381,1 3.836,5 3.046,9
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 3.927,5 4.573,1 5.103,9 4.216,2 8.196,5 8.278,6
Τμήμα Περιβάλλοντος 0,0 0,0 3.886,1 3.240,1  



 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 5.093,8 7.691,5 17.364,9 21.798,5 59.037,9 32.834,7
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση 269,8 402,1 342,5 335,4 481,7 4.612,1
Φυλακές 240,0 1.786,9 2.154,9 1.590,6 7.498,6 8.900,4
Αστυνομία 3.084,4 3.889,0 13.542,0 19.028,9 48.164,1 15.806,1

Πυροσβεστική Υπηρεσία 1.499,5 1.613,5 1.325,5 843,7 2.893,6 3.516,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 32.449,4 31.479,8 22.116,7 19.284,7 38.346,0 29.135,4
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση 7.847,5 9.622,1 4.832,2 3.557,9 4.580,8 1.559,1
Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 24.601,7 21.816,0 17.270,5 15.726,8 33.750,1 27.572,1
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0,2 41,7 14,1 0,0 15,1 4,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17.833,0 20.531,2 25.804,7 17.123,1 17.192,9 26.100,6
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση 1.008,9 2.058,7 2.692,4 2.476,3 438,8 3.141,5
Tμήμα Εργασίας 2.157,4 3.794,3 4.986,2 558,3 245,1 3.427,1
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 0,5 0,4 3,5 1,1 22,1 11,6
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 9.936,1 10.378,8 13.160,7 11.363,8 10.356,9 10.600,1
Κέντρο Παραγωγικότητας 3.146,8 2.889,9 2.487,7 1.424,4 3.915,5 7.563,1
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 0,0 0,0 0,0 282,3 311,1 805,1
Aνώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 245,3 150,2 138,1 290,8 1.582,6 325,1
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 172,0 164,4 53,6 39,8 10,1 0,0
Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων 4,8 7,3 7,3 8,6 0,1 0,1
Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 1.161,1 1.087,1 2.275,2 677,7 310,7 227,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 140.506,2 194.841,0 211.732,2 292.799,4 297.967,9 321.979,8
Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 18.542,0 18.313,4 34.493,3 48.496,9 26.581,1 53.675,1
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 10.936,8 12.949,4 14.387,7 16.565,5 15.626,4 18.099,4
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 2.583,9 3.229,1 3.128,3 4.662,0 5.405,1 4.966,9
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 8.826,9 10.572,5 11.699,9 13.169,8 14.772,3 16.221,5
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 12.840,4 14.112,2 16.294,0 19.793,7 19.048,1 20.295,8
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 10.061,7 10.775,7 11.260,8 16.257,8 19.808,1 18.394,1
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 41.963,2 46.929,4 46.903,1 58.983,0 109.314,3 103.450,3
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 0,0 0,0 0,0 84,0 1.276,1 2.600,3
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 33.967,9 76.715,9 71.563,6 113.616,3 80.659,1 80.934,1
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 362,8 402,6 548,2 518,0 818,7 741,2
Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 0,0 0,0 0,0 135,5 170,0 150,1
Πολιτική ΄Αμυνα 198,3 355,1 823,6 190,6 660,0 155,0
Υπηρεσία Ασύλου 222,4 485,8 629,8 326,4 3.828,8 2.296,2  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6.339,3 5.504,1 2.431,4 1.575,8 5.291,2 4.238,9
Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 418,3 231,3 328,3 288,6 2.141,2 1.080,8
Εξωτερικές Υπηρεσίες 5.921,0 5.272,8 2.103,0 1.287,2 3.150,0 3.158,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 44.497,4 52.919,6 33.956,5 24.217,0 103.364,8 99.526,0
Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 28.099,1 26.741,1 9.674,1 4.472,9 25.414,6 25.223,8
Τελωνεία 284,8 348,0 408,0 354,6 2.015,4 460,9
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 34,4 35,8 27,4 18,9 56,4 41,4
Στατιστική Υπηρεσία 2.687,7 2.798,4 3.106,6 3.368,5 3.965,1 6.075,1
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 5,4 0,0 5,4 1,0 5,1 0,1
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 165,5 818,2 736,2 112,7 172,6 2.088,3
Τυπογραφείο 183,5 78,1 231,1 120,7 2.186,7 3.237,7
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 13.037,0 22.100,0 19.767,6 15.767,8 38.021,1 21.091,6
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και  Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνες 0,0 0,0 0,0 0,0 31.528,0 41.307,2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 17.899,9 28.611,5 20.121,9 45.317,1 90.434,0 90.293,5
Γραφείο Προγραμματισμού 17.460,4 27.700,4 19.732,8 43.538,0 89.764,0 90.086,5
Γενικό Λογιστήριο 439,5 911,1 389,1 1.779,1 670,0 207,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 88.285,6 78.067,4 226.004,1 235.890,3 291.046,5 273.714,9
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση 8.208,3 10.008,0 21.837,4 12.909,6 14.594,4 91.730,3
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 64.356,7 47.894,3 122.070,3 118.004,8 152.560,8 145.176,1
Μέση Εκπαίδευση 544,1 731,9 30.391,6 32.539,7 31.595,0 1.601,7
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 6,8 5,9 3.127,2 2.358,6 4.729,7 738,0
Δημοτική Εκπαίδευση 1.229,4 1.192,6 27.891,3 39.062,0 53.060,4 1.255,7
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1.504,9 2.523,4 3.658,0 4.127,0 4.703,1 4.269,9
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 302,0 188,3 279,2 259,5 472,9 430,9
Πολιτιστικές Υπηρεσίες 12.133,4 15.522,8 16.749,1 26.629,2 29.330,3 28.512,3  

111 
 



 

112 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 94.619,1 68.192,4 69.663,2 90.899,0 120.535,1 138.560,6
Υπουργείο Συγκοινωνιών και `Εργων - Διοίκηση 4.451,0 4.781,3 4.582,1 7.444,1 5.014,6 4.399,6
Τμήμα Δημοσίων `Εργων 79.268,8 50.964,6 51.245,0 69.491,0 101.432,8 111.140,3
Τμήμα Ελέγχου 0,0 0,0 0,0 0,0 382,8 5.692,1
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 595,8 528,7 92,9 2.833,6 740,0 867,0
Τμήμα Αρχαιοτήτων 2.168,0 2.284,7 1.957,2 1.584,9 3.508,6 4.131,0
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 2.249,2 2.705,0 4.793,2 1.618,2 2.635,1 4.961,4
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 465,2 689,3 3.460,6 1.215,8 572,5 748,5
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2.596,6 2.020,0 2.033,1 1.756,3 2.270,1 2.388,5
Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2.353,7 1.701,3 914,7 2.764,7 3.705,1 3.537,1
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 470,8 2.517,6 584,4 2.190,4 273,5 695,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 46.961,4 19.680,7 15.556,5 18.128,9 38.251,2 34.792,5
Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 2.881,1 3.150,8 6.283,9 7.177,3 10.168,9 9.905,3
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 42.316,8 13.633,6 7.233,4 9.027,5 23.639,7 20.642,7
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 215,5 259,7 269,6 230,7 776,0 554,0
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 59,8 141,1 163,7 169,2 149,4 183,0
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 67,9 850,2 347,9 416,8 2.146,5 2.335,0
Γενικό Χημείο του Κράτους 1.420,3 1.645,4 1.258,0 1.107,2 1.370,6 1.172,4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 560.012,7 587.488,7 705.918,5 893.857,0 1.204.358,2 1.205.627,8  



 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2010 2011

1.  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 128 137
2.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17.177 16.770
3.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 302 302
4.  ΑΜΥΝΑ 4.456 4.456
5.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.744 5.744
6.  ΠΑΙΔΕΙΑ 11.626 11.623

39.433 39.032

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (I+II) 39.433 39.032

I.  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 128 137

Κεφάλαιο 01.01 - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 9 9
Κεφάλαιο 01.04 - Βουλή των Αντιπροσώπων 83 83
Κεφάλαιο 02.01.11 - Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος
                          Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 0 1
Κεφάλαιο 02.03 - Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 5 5
Κεφάλαιο 03.01 - Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 5 5
Κεφάλαιο 03.03 - Επιτροπή Προστασία Ανταγωνισμού 5 5
Κεφάλαιο 03.04 - Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
                          Προσωπικού Χαρακτήρα 1 1
Κεφάλαιο 03.05 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου
                          Κρατικών Ενισχύσεων 1 1
Κεφάλαιο 03.06 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1 1
Κεφάλαιο 03.07 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 0 5
Κεφάλαιο 03.08 - Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης
                          Συνεργατικών Εταιρειών 1 1
Κεφάλαιο 03.09 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0 3
Κεφάλαιο 11.01 - Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
                           και Περιβάλλοντος, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 13.01 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
                           Τάξεως, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 14.01 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
                           και Τουρισμού, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 15.01 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
                           Ασφαλίσεων, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 16.01 - Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 17.01 - Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 18.01 - Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση 1 1
   Υποδιαίρεση 14 - Εφοριακό Συμβούλιο 6 6

Κεφάλαιο 20.01 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,
                          Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 21.01 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
                          Διοίκηση 1 1
Κεφάλαιο 22.01 - Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 1 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OΠΩΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011
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II  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 39.305 38.895

Α.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 17.177 16.770

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 862 839
Κεφάλαιο 01.01 - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 3 3
Κεφάλαιο 01.03 - Υπουργικό Συμβούλιο 12 12
Κεφάλαιο 01.04 - Βουλή των Αντιπροσώπων 116 116
Κεφάλαιο 02.01 - Νομική Υπηρεσία 136 129
Κεφάλαιο 02.02 - Ελεγκτική Υπηρεσία 109 109
Κεφάλαιο 02.03 - Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 1 1
Κεφάλαιο 03.02 - Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 24 24
Κεφάλαιο 03.03 - Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 25 21
Κεφάλαιο 03.06 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 34 34
Κεφάλαιο 03.08 - Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης
                           Συνεργατικών Εταιρειών 57 56
Κεφάλαιο 19.01 - Γραφείο Προγραμματισμού 70 70
Κεφάλαιο 19.02 - Γενικό Λογιστήριο 275 264

12  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.839 1.797

Κεφάλαιο 12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
                           και Περιβάλλοντος, Διοίκηση 9 9
Κεφάλαιο 12.02 - Τμήμα Γεωργίας 449 443
Κεφάλαιο 12.04 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 232 225
Κεφάλαιο 12.05 - Τμήμα Δασών 334 334
Κεφάλαιο 12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 358 335
Κεφάλαιο 12.07 - Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 64 62
Κεφάλαιο 12.08 - Μετεωρολογική Υπηρεσία 74 73
Κεφάλαιο 12.09 - Τμήμα Αναδασμού 83 83
Κεφάλαιο 12.10 - Μεταλλεία 12 12
Κεφάλαιο 12.11 - Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 104 102
Κεφάλαιο 12.12 - Τμήμα Αλιείας και Θαλλασίων Ερευνών 72 71
Κεφάλαιο 12.13 - Τμήμα Περιβάλλοντος 48 48

13  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 19 19

Κεφάλαιο 13.01 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
                           Τάξεως, Διοίκηση 19 19

14  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 310 289

Κεφάλαιο 14.01 - Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και
                           και Τουρισμού, Διοίκηση 5 5
Κεφάλαιο 14.02 - Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 216 195
Κεφάλαιο 14.04 - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
                           Παραλήπτη 89 89  
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15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.199 1.183

Κεφάλαιο 15.01 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
                           Ασφαλίσεων, Διοίκηση 2 2
Κεφάλαιο 15.02 - Τμήμα Εργασίας 107 105
Κεφάλαιο 15.03 - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 342 339
Κεφάλαιο 15.04 - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 494 494
Κεφάλαιο 15.05 - Κέντρο Παραγωγικότητας 45 44
Κεφάλαιο 15.06 - Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων
                           με Αναπηρίες 26 26
Κεφάλαιο 15.07 - Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 25 22
Κεφάλαιο 15.08 - Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 31 25
Κεφάλαιο 15.09 - Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 41 41
Κεφάλαιο 15.10 - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 86 85

16  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.434 1.406

Κεφάλαιο 16.01 - Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση 152 149
Κεφάλαιο 16.08 - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 289 288
Κεφάλαιο 16.09 - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού 
                           και Μετανάστευσης 1 1
Κεφάλαιο 16.10 - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 848 828
Κεφάλαιο 16.11 - Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 105 101
Κεφάλαιο 16.13 - Πολιτική Άμυνα 39 39

17  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 255 255

Κεφάλαιο 17.01 - Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση 41 41
Κεφάλαιο 17.02 - Εξωτερικές Υπηρεσίες 214 214

18  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4.983 4.744

Κεφάλαιο 18.01 - Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση 68 68
Κεφάλαιο 18.03 - Τελωνεία 445 445
   Υποδιαίρεση 11 - Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 274 274
Κεφάλαιο 18.04 - Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 355 355
Κεφάλαιο 18.05 - Στατιστική Υπηρεσία 121 121
Κεφάλαιο 18.06 - Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 105 105
Κεφάλαιο 18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και
                          Προσωπικού 49 49
   Υποδιαίρεση 11 - Γενικό Διοικητικό Προσωπικό 385 377
   Υποδιαίρεση 12 - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό 2.648 2.448
   Υποδιαίρεση 13 - Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό 220 194
   Υποδιαίρεση 16 - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 13 13
Κεφάλαιο 18.08 - Τυπογραφείο 91 91
Κεφάλαιο 18.09 - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 209 204

21  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.588 1.557

Κεφάλαιο 21.01 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Διοίκηση 4 4
Κεφάλαιο 21.02 - Τμήμα Δημοσίων Έργων 428 412
Κεφάλαιο 21.03 - Τμήμα Ελέγχου 8 8
Κεφάλαιο 21.05 - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 21 21
Κεφάλαιο 21.08 - Τμήμα Αρχαιοτήτων 86 85
Κεφάλαιο 21.09 - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 308 308
Κεφάλαιο 21.10 - Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 84 82
Κεφάλαιο 21.11 - Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 405 395
Κεφάλαιο 21.12 - Τμήμα Οδικών Μεταφορών 137 135
Κεφάλαιο 21.13 - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 107 107  
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22  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4.688 4.681

Κεφάλαιο 22.01 - Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 3.159 3.159
Κεφάλαιο 22.02 - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες
                          Δημόσιας Υγείας 1.113 1.106
Κεφάλαιο 22.03 - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 91 91
Κεφάλαιο 22.04 - Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 83 83
Κεφάλαιο 22.05 - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 151 151
Κεφάλαιο 22.06 - Γενικό Χημείο του Κράτους 91 91

Β.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 302 302

Κεφάλαιο 01.05 - Δικαστική Υπηρεσία 302 302

Γ.  ΑΜΥΝΑ 4.456 4.456

Κεφάλαιο 11.01 - Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση 113 113
Κεφάλαιο 11.02 - Κυπριακός Στρατός 4.343 4.343

Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.744 5.744

Κεφάλαιο 13.02 - Φυλακές 404 404
Κεφάλαιο 13.03 - Αστυνομία 4.597 4.597
Κεφάλαιο 13.04 - Πυροσβεστική Υπηρεσία 743 743

Ε.  ΠΑΙΔΕΙΑ 11.626 11.623

Κεφάλαιο 20.01 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση 351 351
   Υποδιαίρεση 11 - Τεχνικές Υπηρεσίες 46 46
   Υποδιαίρεση 12 - Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 37 37
Κεφάλαιο 20.02 - Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 8 8
Κεφάλαιο 20.03 - Μέση Εκπαίδευση 5.541 5.541
Κεφάλαιο 20.04 - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 498 498
Κεφάλαιο 20.05 - Δημοτική Εκπαίδευση 5.059 5.058
   Υποδιαίρεση 13 - Σχολή Τυφλών 11 11
   Υποδιαίρεση 14 - Σχολή Κωφών 8 8
Κεφάλαιο 20.06 - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 11 11
Κεφάλαιο 20.07 - Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 13 13
Κεφάλαιο 20.08 - Πολιτιστικές Υπηρεσίες 15 14
   Υποδιαίρεση 14 - Κυπριακή Βιβλιοθήκη 28 27

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2011

2010 2011 Διαφορά

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 128 137 * +9

Κρατικοί Υπάλληλοι 39.305 38.895 -410 **
39.433 39.032 401

*  9 Θέσεις Αξιωματούχων για το 2010 περιλαμβάνονταν στα Άρθρα Δαπανών
(5 Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
3 Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
1 Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού)

Κατάργηση Θέσεων:

**Σύμφωνα με τον Περί Προϋπολογισμού του 2010 (Τροποποιητικό)
   Νόμο του 2010 που εκκρεμεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων -405

**Σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα (Δεύτερο Μέρος) του Προϋπολογισμού -5
-410  



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7 - ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ        

2009 - 2010   2011 - 2012 
Εγκρίσεις Υπηρετούντες 21/07/2010   Υπουργείο/ 

Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Αρ. 
κενών 
θέσ.  

έναντι 
κενών 

πρόσθ. 
Ανάγκες 

Σύν. Αορίστου Ορισμένου 15μεροι Συν. Έναντι 
κενών 

Υπηρετ. 
έναντι 
κενών 

Πλεονάζοντες πρόσθ. 
Ανάγκες 

Συν. 

Προεδρία και 
Προεδρικό 
Μέγαρο 

0 0 22 22 0 0 1 1 0 0 0 31 31 

Δικαστική 
Υπηρεσία 

14 10 8 18 4 12 0 16 0 8 0 8 16 

Νομική Υπηρεσία 16 4 11 15 0 15 0 15 0 4 0 11 15 

Ελεγκτική 
Υπηρεσία 

13 5 6 11 4 7 0 11 0 5 0 6 11 

Γραφείο 
Επιτρόπου 
Διοικήσεως 

3 3 9 12 9 0 2 11 0 2 0 9 11 

Επιτροπή 
Προστασίας 
Ανταγωνισμού 

6 6 0 6 1 0 2 3 0 2 1 0 3 

Υπηρεσία 
Εποπτείας και 
Ανάπτυξης 
Συνεργατικών 
Εταιρειών 

4 2 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 

Υπουργείο 
Άμυνας 

3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 3 0 3 
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2009 - 2010   2011 - 2012 

Εγκρίσεις Υπηρετούντες 21/07/2010   Υπουργείο/ 
Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Αρ. 
κενών 
θέσ.  

έναντι 
κενών 

πρόσθ. 
Ανάγκες 

Σύν. Αορίστου Ορισμένου 15μεροι Συν. Έναντι 
κενών 

Υπηρετ. 
έναντι 
κενών 

Πλεονάζοντες πρόσθ. 
Ανάγκες 

Συν. 

Υπουργείο 
Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων 
και 
Περιβάλλοντος 

254 147 68 215 73 121 0 194 0 93 37 49 179 

Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως 

71 62 64 126 56 62 0 118 71 0 0 58 129 

Υπουργείο 
Εμπορίου 
Βιομηχανίας και 
Τουρισμού 

77 52 124 176 68 85 0 153 0 0 52 104 156 

Υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

207 190 142 332 182 63 12 257 103 38 10 120 271 

Υπουργείο 
Εσωτερικών 

236 168 209 377 147 144 3 294 0 58 36 200 294 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

533 93 49 1326 1118 178 108 1404 719 434 36 217 1406 
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2009 - 2010   2011 - 2012 

Εγκρίσεις Υπηρετούντες 21/07/2010   Υπουργείο/ 
Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Αρ. 
κενών 
θέσ.  

έναντι 
κενών 

πρόσθ. 
Ανάγκες 

Σύν. Αορίστου Ορισμένου 15μεροι Συν. Έναντι 
κενών 

Υπηρετ. 
έναντι 
κενών 

Πλεονάζοντες πρόσθ. 
Ανάγκες 

Συν. 

Γραφείο 
Προγραμματισμού 

1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Γενικό Λογιστήριο 62 38 76 114 56 56 0 112 0 9 27 82 118 

Υπουργείο 
Παιδείας και 
Πολιτισμού 

48 53 269 322 138 56 14 208 20 14 2 208 244 

Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και 
Έργων 

275 102 326 428 207 124 0 331 46 77 27 198 348 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ* 

1823 940 1383 3507 2069 923 142 3134 959 744 234 1301 3238 

* Δεν περιλαμβάνεται το έκτατο προσωπικό του Υπουργείου Υγείας καθότι πέραν των εγκρίσεων για απασχόληση έκτακτου προσωπικού έναντι 
πρόσθετων αναγκών υπάρχει συμφωνημένη διευθέτηση από το 2001, ώστε  να υπηρετεί τέτοιος αριθμός προσωπικού (μόνιμου και έκτακτου) 
όσες είναι και οι εγκεκριμένες θέσεις. Ως εκ τούτου ο αριθμός Έκτακτου Προσωπικού που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας ανά πάσα στιγμή 
μεταβάλλεται σύμφωνα με το ρυθμό πλήρωσης των μόνιμων οργανικών θέσεων. 

 



 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 
 

  2009 
Πραγματική 
Δαπάνη 
€ εκατομ. 

2010 
Εγκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ εκατομ. 

2010/09 
% 

2011 
Εγκριμένος 

Προϋπολογισμός 
€ εκατομ. 

2011/10 
% 

Πάγιες 
Δαπάνες 

1.865 1.912 2,5 1.967 2,9 

Τακτικές Δαπάνες 1.075 1.366 27,1 1.392 1,9 
Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

24 131 441,9 100 -24,0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.964 3.409 15,0 3.459 1,4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ 

 
 2009 

Πραγματική 
€ εκατομ. 

2010 
Προϋπολ. 
€ εκατομ. 

2010/2009
Αύξηση + 
Μείωση – 

% 

2011 
Προϋπολ. 
€ εκατομ. 

2011/2010
Αύξηση + 
Μείωση – 

% 
Δαπάνες 
Απασχόλησης 

620 719 16,1 751 4,4 

Μισθοί 200 218 9 234 7,3 
Υπερωρίες 6,1 5,9 -3,6 6,2 +5,9 
Συντάξεις 414 495 19,6 511 +3,2 

Λειτουργικές 
Δαπάνες 

302 361 19,6 360 -0,4 

Επιστροφές 
Φόρων 

283 282 -0,15 263 -6,7 

Αποθεματικό  53,4 - 70 30,9 
 2009 

Πραγματική 
€ εκατομ. 

2010 
Προϋπολ. 
€ εκατομ. 

2010/2009
Αύξηση + 
Μείωση – 

% 

2011 
Προϋπολ. 
€ εκατομ. 

2011/2010
Αύξηση + 
Μείωση – 

% 
Μεταβιβάσεις 685 807 17,7 837 3,6 

Χορηγίες σε 
Ημικρατικούς 

76 92 19,8 89 -3,3 

Χορηγίες 
Εξωτερικού 

195 199 1,7 210 5,5 

Επιδοτήσεις 
Γεωργοκτην. 
Προϊόντων 

54 80 48 70 -12,5 

Κοινωνικές 
Παροχές 

346 422 22 454 7,6 

Δαπάνες  
Τόκων 

508 651 28 626 -3,75 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

16 44 173 35 -25 

Μηχανογράφηση 15 35 233 26 -2,5 
Έκδοση  
Δανείων 

50 160 320 160 0 

Αποπληρωμές 
Δανείων 

776 604 -22,2 657 8,8 

Αγορά 
Μετοχών 

4 60 1.282 25 -58,3 
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