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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2012» 

Μέλη της επιτροπής: 

 Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης 

 Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου 

 Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης 

 Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού 

 Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης 

 Σταύρος Ευαγόρου 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Εισαγωγή 

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2012 κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

στις 13 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 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 17 Οκτωβρίου 2011 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής κατάστασης από τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Κίκη Καζαμία και έληξε στις 28 Νοεμβρίου 2011, με την ολοκλήρωση της 

παρουσίασης των επιμέρους προϋπολογισμών όλων των υπουργείων και ανεξάρτητων 

υπηρεσιών.   

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δεκαεννέα συνεδρίες της επιτροπής, ως ακολούθως:   

• τρεις συνεδρίες για την κατ� άρθρον συζήτηση των δαπανών του κρατικού 
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προϋπολογισμού του 2012 για όλα τα υπουργεία, 

• Δεκαπέντε συνεδρίες για τη συζήτηση των επί μέρους προϋπολογισμών των 

υπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών και ειδικότερα για την ανάλυση των 

στόχων και της πολιτικής τους, 

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

και αριθμού τροποποιήσεων1 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, οι οποίες 

κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την επίσημη 

κατάθεση του προϋπολογισμού. 

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει πάγιας 

πρακτικής των τελευταίων ετών, προσήλθε επίσης ενώπιον της επιτροπής ο Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη της 

συζήτησης στις 5 Δεκεμβρίου 2011, ο οποίος κατέθεσε τις θέσεις και εκτιμήσεις της 

εποπτικής αρχής αναφορικά με την ευρύτερη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. 

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών στις 8 Δεκεμβρίου 20112 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 

2012, όπως διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

 Το τελικό πρόγραμμα συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 

2012, έχει ως ακολούθως: 

• Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 -  Υπουργός Οικονομικών 

 α.  Ανάλυση κρατικών εσόδων 

 β. Δημοσιονομικοί δείκτες 

 γ. Οικονομική πολιτική και δημοσιονομική 

κατάσταση 

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Γενικό Λογιστήριο 

- Γραφείο Προγραμματισμού 

• Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011 - Κατ� άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

                                                 
1  Μέχρι την έναρξη συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, στις 13 Δεκεμβρίου 2011 είχαν κατατεθεί 

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

στην παρούσα έκθεση. 
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κρατικού προϋπολογισμού του 2011  

• Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 - Κατ� άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

 (Συνέχιση της συζήτησης) 

• Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 - Κατ� άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

 (Συνέχιση της συζήτησης) 

• Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011 - Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 

- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

• Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

 

• Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 - Υπουργείο Υγείας 

• Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Άμυνας 

• Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

• Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 - Δικαστική Υπηρεσία 

- Νομική Υπηρεσία 

• Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Εσωτερικών 

• Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών 

Εταιρειών 

- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

- Βουλή των Αντιπροσώπων 

- Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού 

• Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Εξωτερικών 

- Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

(Κονδύλια Διαφώτισης) 

• Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011 - Ελεγκτική Υπηρεσία 

- Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

• Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

• Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

• Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

• Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011 - Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
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(Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις) 

• Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 - Έγκριση προσχεδίου έκθεσης της επιτροπής 

- Έγκριση τροποποιήσεων του προϋπολογισμού του 

2012 που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών 

 Στα πλαίσια των ειδικότερων διαδικασιών που ακολουθούνται κάθε χρόνο για τη 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, βάσει πάγιας πρακτικής, 

τηρήθηκαν/κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής τα ακόλουθα: 

• Πλήρη στενογραφημένα πρακτικά για όλες τις συζητήσεις, τα οποία 

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 Μέρος Δ της παρούσας 

έκθεσης.) 

• 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 ζητήθηκε η κατάθεση κατά τη 

διάρκεια των συζητήσεων. 

2. Κατ� άρθρον συζήτηση 

 Η διαδικασία της κατ� άρθρον συζήτησης, ακολουθήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και 

προηγήθηκε της συζήτησης επί των στόχων και της πολιτικής κάθε υπουργείου, η οποία 

διεξάγεται στην παρουσία των αρμοδίων υπουργών.   

 Η επιτροπή είχε την ευκαιρία να διεξέλθει κατά κεφάλαιο και άρθρο το κείμενο του υπό 
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συζήτηση προϋπολογισμού και να υποβάλει ερωτήσεις επί συγκεκριμένων άρθρων 

αναφορικά με διάφορα θέματα αρμοδιότητας των υπουργείων.  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 πριν την έναρξη της 

κυρίως συζήτησης του προϋπολογισμού.   

 Κατάλογος των ζητηθέντων στοιχείων κατά υπουργείο περιλαμβάνεται στο Μέρος Ε της 

παρούσας έκθεσης. 

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

διευθυντών/αναπληρωτών 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. 

 Η συζήτηση 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.  Όλοι οι κυβερνητικοί αρμόδιοι που παρέστησαν στις συζητήσεις 

κατέθεσαν αναλυτικά στοιχεία για επιμέρους άρθρα του υπό συζήτηση προϋπολογισμού 

και απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις που τους υποβλήθηκαν με ακρίβεια και σαφήνεια.   

 Σημειώνεται ότι μετά από αίτημα της επιτροπής, το Υπουργείο Οικονομικών ως 

συντονιστικό όργανο σε σχέση με τα υπόλοιπα υπουργεία, κατέβαλε προσπάθεια για 

κατάθεση των ζητηθέντων στοιχείων πριν την έναρξη της κυρίως συζήτησης.  Συναφώς,  

το εν λόγω υπουργείο με επιστολή, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2011, κατέθεσε έγκαιρα 

στην επιτροπή μεγάλο αριθμό από τα ζητηθέντα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα 

ακόλουθα: 

- Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για τα έτη 2000-2010. 

- Προϋπολογιζόμενες δαπάνες Προεδρίας Συμβουλίου Ε.Ε. 

- Επιδόματα μόνιμου και ωρομίσθιου προσωπικού (δαπάνες/πιστώσεις για 
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υπερωριακή απασχόληση, κατ� αποκοπή υπερωριακή αμοιβή, επίδομα βάρδιας 

για το μόνιμο και ωρομίσθιο προσωπικό για την περίοδο 2009-2012). 

- Χορηγίες σε ιδρύματα. 

- Κατάσταση ωρομίσθιου προσωπικού. 

- Δαπάνες για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα σε γραφειακούς και μη γραφειακούς 

χώρους. 

- Στοιχεία για την προσφορά για την προμήθεια και συντήρηση οχημάτων που θα 

αποκτηθούν είτε μέσω ενοικίασης είτε μέσω αγοράς και τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. 

- Πίνακες συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

- Κατάλογος αναπτυξιακών έργων που δεν περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του 

2012.  

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

συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, έχει ως ακολούθως: 

• Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011 Κεφάλαιο 18 - Υπουργείο Οικονομικών 

Κεφάλαιο 13 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Κεφάλαιο 22 - Υπουργείο Υγείας 

Κεφάλαιο 17 - Υπουργείο Εξωτερικών 

• Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011 Κεφάλαιο 12 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος 

Κεφάλαιο 14 - Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

Κεφάλαιο 20 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

• Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 Κεφάλαιο 15 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

Κεφάλαιο 21 - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

Κεφάλαιο 11 - Υπουργείο Άμυνας 

Κεφάλαιο 16 - Υπουργείο Εσωτερικών 

3. Στοιχεία/Πληροφορίες  

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα στοιχεία των τριών τόμων του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2012 (Α, Β, Γ), στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα 
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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 (2006-2012), 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 2012 όπως και άλλα 

συναφή ζητήματα (βαθμός υλοποίησης, συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί, 

τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2012). 

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

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

προϋπολογισμού του 2012, τα οποία αντιστοιχούν στα έντεκα υπουργεία. 

 Στο Μέρος Γ παρατίθενται οι παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων 

κομμάτων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012.  

 Στο Μέρος Δ παρατίθεται το παρουσιολόγιο βουλευτών κατά τις συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2012. 

 Στο Μέρος Ε παρατίθεται κατάλογος ζητηθέντων στοιχείων κατά την κατ� άρθρον 

συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012. 

 Στο Μέρος Στ παρατίθενται πίνακες, οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών και οι οποίοι αποτυπώνουν τη δημοσιονομική κατάσταση.   

                                                 
3  Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 13 

Οκτωβρίου 2011. (Παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού - 
Υπουργός Οικονομικών - 17 Οκτωβρίου 2011) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Οικονομικό πλαίσιο 

 Στις 17 Οκτωβρίου 2011, ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε το οικονομικό πλαίσιο επί 

του οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, καταθέτοντας τα ακόλουθα: 

• Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μη θετικές 

αξιολογήσεις από διεθνείς οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης.   

• Οι υποβαθμίσεις των τελευταίων μηνών λόγω της έκθεσης του τραπεζικού 

συστήματος στην ελληνική οικονομία και της ύπαρξης σοβαρών διαρθρωτικών 

προβλημάτων στα δημόσια οικονομικά, πλήττουν και την κυπριακή οικονομία 

γενικότερα. 

• Η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να επισπευθεί με την προώθηση 

πειστικών, διαρθρωτικών μέτρων με άμεσο αποτέλεσμα, τα οποία θα πρέπει να 

διασφαλίζουν την μακροοικονομική σταθερότητα και την απρόσκοπτη αναπτυξιακή 

πορεία της οικονομίας. 

 Συναφώς ο αρμόδιος υπουργός, καταθέτοντας στοιχεία ενώπιον της επιτροπής 

αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δήλωσε τα 

ακόλουθα: 

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας λόγω του τραγικού συμβάντος στις 11 Ιουλίου 

2011 υπολογίζεται να περιορισθεί γύρω στο 0.5% για το 2011 (από 1,5% που 

αποτελεί την πρόβλεψη στο Πρόγραμμα Σταθερότητας) και να κυμανθεί γύρω στο 

0,2% το 2012 σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με πρόβλεψη 2,5% στο 

Πρόγραμμα Σταθερότητας.   

• Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας εκτιμάται ότι και τα επόμενα χρόνια 

θα συνεχίσει να είναι σχετικά χαμηλός και ότι θα κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 

2%-2.5% που είναι αισθητά χαμηλότερος έναντι του μέσου ρυθμού της δεκαετίας 

που προηγήθηκε της οικονομικής ύφεσης του 2009 και που κυμάνθηκε γύρω στο 

4%.  Ανάλογες εκτιμήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν για όλες τις χώρες της 

ευρωζώνης. 
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• Πρόσθετοι ανασταλτικοί παράγοντες στην πορεία ανάκαμψης της κυπριακής 

οικονομίας είναι οι ακόλουθοι: 

- Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ των καταναλωτών και των επενδυτών. 

- Το αρνητικό κλίμα εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία από ξένους και 

κύπριους επενδυτές λόγω των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας και των 

διαρθρωτικών προβλημάτων στα δημόσια οικονομικά, όπως και του μεγάλου 

μεγέθους του τραπεζικού συστήματος καθώς και λόγω της έκθεσής του στην 

ελληνική οικονομία. 

• Η τελική διαμόρφωση του ρυθμού ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από το βαθμό 

ανάκαμψης τόσο της παγκόσμιας οικονομίας όσο και των οικονομικών των 

κυριοτέρων εμπορικών εταίρων της Κύπρου.  Σε περίπτωση που οι προβλέψεις για 

σταδιακή ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας δεν επιβεβαιωθούν, τότε οι επιπτώσεις 

στην κυπριακή οικονομία θα είναι ανάλογες. 

 Ο αρμόδιος υπουργός διέγραψε επίσης τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

εργασίας, κατατέθοντας ταυτόχρονα στοιχεία για τη διακύμανση του πληθωρισμού, ως 

ακολούθως: 

• Η βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονομίας των τελευταίων 

ετών πριν την ύφεση του 2009, αντικατοπτρίστηκε στην αγορά εργασίας.  

Συγκεκριμένα το ποσοστό ανεργίας από 5,3% το 2005 μειώθηκε στο 3,7% το 2008, 

ενώ παράλληλα αυξήθηκε η οικονομική μετανάστευση προς την Κύπρο. 

• Η αποδυνάμωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονομίας μετά το 2009 

επηρέασε την αγορά εργασίας αρνητικά με κάποια χρονική υστέρηση.  Η ανεργία 

για το 2011 προβλέπεται να φθάσει γύρω στο 7,3% του εργατικού δυναμικού, ενώ 

σχετικά ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται κυρίως στους τομείς των 

κατασκευών και του τουρισμού καθώς και στους νεοεισερχομένους λόγω μειωμένων 

ευκαιριών απασχόλησης.  Μικρή επιδείνωση της ανεργίας και αύξησης της γύρω 

στο 7,5% προβλέπεται για το 2012, δεδομένου ότι ο ετήσιος ρυθμός δημιουργίας 
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νέων θέσεων εργασίας θα είναι συγκρατημένος. 

• Η αποκλιμάκωση της ανεργίας θα επέλθει με χρονική υστέρηση μετά την ανάκαμψη 

της κυπριακής οικονομίας. 

• Ο πληθωρισμός το 2011 με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 

υπολογίζεται να κυμανθεί γύρω στο 3,5%, έναντι 2,6% τον προηγούμενο χρόνο 

λόγω κυρίως των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και της επιβολής του 

συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα και φάρμακα από τις αρχές του 2011 καθώς και της 

αύξησης των συντελεστών των φόρων κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή και τα 

καπνικά προϊόντα από τα μέλη του 2010.  Επιπρόσθετα, η αύξηση στην τιμή 

χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 7% θα είναι ακόμη ένας 

παράγοντας που θα επιδράσει αρνητικά στην πορεία του πληθωρισμού.  Ο 

πληθωρισμός προβλέπεται στο 3,0% το 2012, λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 

του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% στο 17%. 

• Μεσοπρόθεσμα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός της κυπριακής οικονομίας θα είναι σε 

ψηλότερα επίπεδα του μέσου πληθωρισμού των χωρών μελών της ευρωζώνης και 

των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της Κύπρου.  Με βάση τις εκτιμήσεις, κατά 

το 2013 και 2014, ο πληθωρισμός προβλέπεται να σταθεροποιηθεί και να κυμανθεί 

γύρω στα 2%. 

 Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η προβλεπόμενη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης 

των δημοσίων εσόδων, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις δαπανών 

συνεπάγεται σημαντική επιδείνωση του διαρθρωτικού δημοσιονομικού ελλείμματος χωρίς 

τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, το δημοσιονομικό ισοζύγιο παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα: 

• Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το έτος 2010 παρουσίασε κάποια βελτίωση, με τον 

περιορισμό του ελλείμματος στο 5,3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 6% τον 

προηγούμενο χρόνο, γεγονός το οποίο προέκυψε από προσωρινούς παράγοντες, οι 

οποίοι αφορούσαν την καταβολή αυξημένου μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα 

και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου καθώς και το κέρδος από την ανταλλαγή 

10 
 



 

επιτοκίου.  Με βάση τα πιο πάνω, το δημοσιονομικό έλλειμμα, εξαιρουμένων των 

προσωρινών παραγόντων δεν παρουσίασε ουσιαστική βελτίωση. 

• Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 61% στο τέλος του 2010 σε 

σύγκριση με 58% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. 

• Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δημοσιονομικό 

έλλειμμα θα πρέπει να περιοριστεί κάτω του ποσοστού αναφοράς μέχρι το τέλος του 

2012 και παράλληλα να ανατραπεί η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της 

κυβέρνησης εστιάζεται στη διόρθωση των διαρθρωτικών προβλημάτων στον τομέα 

των δημοσίων οικονομικών.  Η διόρθωση των ανισοσκελειών θα οδηγήσει στην 

αναστροφή της αυξητικής πορείας του δημόσιου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ, 

μέσω της δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος (χαμηλό δημοσιονομικό 

έλλειμμα), με την παράλληλη μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών και την 

εξάρτηση από τις αγορές για χρηματοδότηση.  Οι εξοικονομήσεις που θα 

προκύψουν θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση πόρων, οι οποίοι θα διοχετεύονται 

στην ανάπτυξη, στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση της υποδομής της 

οικονομίας, με παράλληλη ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω στόχευσης 

των κοινωνικών σχεδίων. 

2. Δημοσιονομικές Προοπτικές για το 2012 - Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(ΜΔΠ) 2012-2014 

Παρουσιάζοντας το ΜΔΠ 2012-2014, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε τα ακόλουθα: 

• Προς υλοποίηση των αναθεωρημένων δημοσιονομικών στόχων και ικανοποίηση 

των δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως προκύπτουν 

από τη σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών και το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατέθηκε το πρώτο 

πακέτο μέτρων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Αυγούστου 

2011, μέρος του οποίου έχει ήδη ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 
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26 Αυγούστου 2011.   

• Συνολικά, η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων που έχουν εγκριθεί από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων υπολογίζεται περίπου στα €180 εκατομ. ή ως ποσοστό του 

ΑΕΠ γύρω στο 1%, η οποία όμως δεν κρίνεται ως επαρκής για την υλοποίηση των 

δημοσιονομικών στόχων. 

• Με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το ποσοστό 

αναφοράς, ο προϋπολογισμός του 2012 είναι αυστηρά περιοριστικός και 

περιλαμβάνει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα κυρίως στο σκέλος των δαπανών. 

• Ο προϋπολογισμός του 2012 έχει καθαρά περιοριστικό χαρακτήρα και δύναται να 

χαρακτηρισθεί αυστηρός, ιδιαίτερα όσον αφορά το ύψος των προτεινόμενων 

πιστώσεων για τις λειτουργικές και άλλες ανελαστικές δαπάνες και συναφώς 

ενσωματώνει την εισαγωγή σειράς μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, τα 

κυριότερα των οποίων είναι: 

- Εισαγωγή πρόνοιας για τη θεσμοθέτηση τριετούς δεσμευτικού δημοσιονομικού 

πλαισίου, στο οποίο καθορίζονται ανώτατες οροφές δαπανών ανά 

υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία για τα έτη 2012-2014. 

- Περίληψη πρόνοιας για μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10%. 

- Κατάργηση 939 κενών θέσεων στα υπουργεία/τμήματα, έναντι των οποίων 

υπηρετούν έκτακτοι υπάλληλοι αορίστου ή καθορισμένου χρόνου. 

- Μείωση των προνοιών των κοινωνικών παροχών κατά 10%, σε σύγκριση με 

την εκτίμηση για τον προϋπολογισμό του 2011. 

- Εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για καλύτερη στόχευση των κοινωνικών 

σχεδίων του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας. 

- Μη καταβολή της ΑΤΑ για το επόμενο εξάμηνο και έναρξη διεργασιών για 

εξορθολογισμό του θεσμού μέχρι το τέλος του χρόνου. 

• Με βάση τον προϋπολογισμό του 2012 και το ΜΔΠ 2012-2014, περιλαμβανομένων 

των πιο πάνω μέτρων, το δημοσιονομικό έλλειμμα προϋπολογίζεται το 2012 να 

περιορισθεί στο 2,8% του ΑΕΠ κάτω από το ποσοστό αναφοράς, λαμβανομένης 
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υπόψη της αύξησης του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%. 

• Με βάση το ΜΔΠ, το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2013 και 2014 προβλέπεται, με 

βάση τα σημερινά δεδομένα, να κυμανθεί γύρω στα 2,1% και 2,0% του ΑΕΠ, 

αντίστοιχα. 

• Για το ΜΔΠ 2012-2014 έχει ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2012 πρόνοια, 

με την οποία καθορίζονται δεσμευτικές οροφές δαπανών κατά τμήμα/υπουργείο ή 

ανεξάρτητη υπηρεσία.   

• Το δημόσιο χρέος προβλέπεται το 2012 σε απόλυτους αριθμούς να αυξηθεί 

περίπου κατά €590 εκατομ. και να φθάσει τα €12.485 εκατομ., σε σύγκριση με 

€11.898 εκατομ. που υπολογίζεται για το 2011.  Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το δημόσιο 

χρέος υπολογίζεται το 2012 να φθάσει γύρω στο 66,6% σε σύγκριση με 65,5% τον 

προηγούμενο χρόνο.  Η αυξητική πορεία του δημόσιου χρέους, ως ποσοστού του 

ΑΕΠ, προβλέπεται να αναστραφεί και να παρουσιάσει μείωση από το 2013 και να 

περιορισθεί στο 66,5% και ακολούθως στο 65,7% το 2014.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Κρατικός προϋπολογισμός του 2012 

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από τον Υπουργό Οικονομικών στοιχεία, ο κρατικός 

προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει τα ακόλουθα: 

α. Έσοδα 

  Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα, εξαιρουμένων των δανείων, ανέρχονται σε 

€6.221.000, σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.648.000 το 2011.  Ο 

ρυθμός αύξησης των εσόδων το 2012 υπολογίζεται να φθάσει το 10,1% σε 

σύγκριση με την αναμενόμενη οριακή αύξηση ύψους 1% το 2011. 

  Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2012, 

εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων ανέρχεται στα €7.537.000, σε 

σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους €8.016.000 το 2011.  Η 

ποσοστιαία μείωση των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2012 σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2011 ανέρχεται σε 6,0%, σε σύγκριση με αύξηση 15,2% τον 

προηγούμενο χρόνο. 

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

αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του τομέα των ακινήτων δε διατηρήθηκε, συνεπώς 

τα έσοδα περιορίστηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.  Ως ποσοστό του ΑΕΠ 

προϋπολογίζεται ότι τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν στο 32,9%, σε σύγκριση με 

31,1% το 2011. 

  Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που 

συνολικά προϋπολογίζονται για το 2012 στα €5.346.000 και αποτελούν το 86% των 

συνολικών εσόδων.  Το υπόλοιπο 14% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων 

από δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών και μεταβιβάσεις.  

 β. Δαπάνες 

  Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού του 

2012, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, ανέρχεται στα €7.537.000 σε 
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σύγκριση με €8.016.000 το 2011, σημειώνοντας μείωση ύψους 6,0%. 

  Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται ότι θα μειωθούν σε 

σύγκριση με το 2012 και θα περιορισθούν γύρω στο 39,4% από το 44,1% του 

προηγούμενου χρόνου.   

  Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού περιορίζονται στο 14,5% το 2012 από το 15,1% 

τον προηγούμενο χρόνο λόγω κατάργησης μεγάλου αριθμού κενών θέσεων.  Σε 

περίπτωση που ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές (έκτακτη και μόνιμη), καθώς και η 

αύξηση της συνεισφοράς για τις συντάξεις των χηρών και ορφανών τότε οι δαπάνες 

προσωπικού περιορίζονται περαιτέρω ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 13,9%.  Σε 

περίπτωση που συνυπολογισθεί και η μη καταβολή της αυτόματης τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για το πρώτο εξάμηνο του 2012, τότε οι δαπάνες 

προσωπικού περιορίζονται περαιτέρω στο 13,4% του ΑΕΠ.  Όσον αφορά τις 

μεταβιβάσεις λόγω κυρίως της περίληψης μειωμένων προνοιών στα πλαίσια της 

κοινωνικής στόχευσης σε συνδυασμό με τη μείωση των επιδομάτων κατά 10%, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ μειώνονται στο 12,0% από 13,9%. 

  Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημοσίου, οι δαπάνες προσωπικού που 

περιλαμβάνουν και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, υπολογίζεται να ανέλθουν 

στα €2.829.000, σε σύγκριση με €2.745.000 το 2011, σημειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 3,0%.   

  Αναλυτικότερα, το έτος 2012 οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται οριακά σε 

ποσοστό ύψους 0,9%, σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο λόγω κατάργησης 

μεγάλου αριθμού κενών θέσεων.  Το ποσοστό αυτό μετατρέπεται σε αρνητικό και 

φθάνει το -1,6%, σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη μη καταβολή της ΑΤΑ για το 

πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται με 

ψηλότερο ρυθμό ύψους 12,5% λόγω αύξησης του αριθμού των αναμενόμενων 

αφυπηρετήσεων. 

  Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές που 

αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους 
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ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τη 

συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η κατηγορία αυτή το 2012 

προβλέπεται να μειωθεί με ρυθμό ύψους 10,6% και να φθάσει τα €2.259 εκατομ., σε 

σύγκριση με €2.529.000 το 2011 λόγω στόχευσης των κοινωνικών παροχών και 

περίληψης χαμηλότερων χορηγιών για τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις αρχές 

τοπικής αυτοδιοίκησης.  Οι κοινωνικές παροχές προϋπολογίζονται στα €1.111.111, 

σε σύγκριση με €1.302.000 τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας ρυθμό μείωσης 

ύψους 14,7%. 

  Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες, τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις πληρωμές τόκων. 

  Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται να περιορισθούν στα €1.132.000 το 2012, 

σε σύγκριση με €1.271.000 το 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 10,9% 

λόγω κυρίως της κατάργησης του σχεδίου επιστροφής ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. 

  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά επίπεδα 

και προϋπολογίζονται το 2012 στα €705 εκατομ., σε σύγκριση με €840 εκατομ. το 

2011.  Η μείωση του προϋπολογιζόμενου ύψους των κεφαλαιουχικών δαπανών στα 

επίπεδα που ίσχυαν πριν το 2009, είναι αποτέλεσμα της σταδιακής απόσυρσης των 

μέτρων τόνωσης της οικονομίας που προωθήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Οικονομικής Ανάκαμψης και επαναφοράς του σε διατηρήσιμα 

επίπεδα λαμβανομένης υπόψη της δυναμικότητας της οικονομίας. 

  Οι δαπάνες τόκων προϋπολογίζονται για το 2012 να μειωθούν οριακά κατά 3,3% και 

να περιορισθούν στα €611 εκατομ., σε σύγκριση με €632 εκατομ. το 2011 λόγω 

μείωσης του μέσου κόστους. 

  Οι κοινωνικές παροχές (δηλαδή τα άμεσα χορηγήματα προς τους δικαιούχους) 

στοχεύονται και στον προϋπολογισμό του 2012 μειώνονται με ρυθμό ύψους 14,7%.  

Σε απόλυτους αριθμούς προβλέπεται να φθάσουν στα €1.111.000, σε σύγκριση με 

€1.302.000 το 2011. 
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2. Συναφή ζητήματα 

α. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (προϋπολογισμός 2011) 

 Βάσει των στοιχείων που κατατίθενται στην επιτροπή επί τακτής βάσεως από το Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας σε σχέση με την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών 

δαπανών της κυβέρνησης (ανά ομάδα δαπανών) και σύμφωνα με την τελευταία 

ενημέρωση που είχε η επιτροπή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 μέχρι την 31η 

Οκτωβρίου 2012, 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 47%, 

σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη περίοδο του 2010, 42%.  

•  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 38%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2010, 53%.   

•  Ποσοστό υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών για την ίδια 

περίοδο του 2011, 44% έναντι ποσοστού υλοποίησης 46% για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2010. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αναμένει την κατάθεση των τελικών στοιχείων για το συνολικό 

βαθμό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για το έτος 2011, στοιχεία τα οποία μέχρι το 

χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης δεν ήταν διαθέσιμα.   

β. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του προϋπολογισμού του 2011 

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

συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2011.   

 Το σύνολο των συμπληρωματικών πιστώσεων, των οποίων ζητήθηκε η έγκριση από τη 

Βουλή ανέρχεται σε €82.394.365. 

 Οι υπό αναφορά συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αναλύονται ως ακολούθως: 
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• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

20(ΙΙ) του 2011], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €20 εκατομ. για την 

κάλυψη αποζημίωσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές για την περίοδο 2004-2010 

λόγω της απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

38(ΙΙ) του 2011], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €7.200.000 για την 

παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων για κάλυψη της δαπάνης χαριστικών 

αποζημιώσεων προς το προσωπικό της Eurocypria Airlines Ltd λόγω του 

τερματισμού των εργασιών της εταιρείας.    

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 3) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

44(ΙΙ) του 2011], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €10 (συμβολική 

πρόνοια) για σκοπούς μεταφοράς ποσού ύψους €10 εκατομ. από ήδη εγκεκριμένες 

πιστώσεις ύψους €70.000.010 από το άρθρο που αφορά την ειδική χορηγία για την 

ανέγερση/αγορά πρώτης κατοικίας (Υπουργείο Οικονομικών) στις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για 

σκοπούς κάλυψης των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω παραχώρησης 

έκτακτου βοηθήματος στα νοικοκυριά εργαζομένων με χαμηλά εισοδήματα και 

νοικοκυριά με μακροχρόνια ανέργους.  Η έκτακτη αυτή χορηγία εντάσσεται στα 

πλαίσια έγκρισης σειράς αντισταθμιστικών μέτρων λόγω της επιβολής από τη 10η 

Ιανουαρίου 2011 συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους 5% σε 

τρόφιμα και φάρμακα. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 4) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

47(ΙΙ) του 2011], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €3.700.000 για 

σκοπούς αποπεράτωσης και παράδοσης του νέου κτιρίου του Κρατικού Θεάτρου 

(ΘΟΚ).   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5) Νόμος του 2011 [Αρ. 
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Νόμου.......... του 2011],4 προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €29.006 για 

σκοπούς δημιουργίας θέσης Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα στην 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο. 

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 6) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

.......... του 2011],5 προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €24.465.359 για 

σκοπούς κάλυψης του κόστους ενοικίασης και εγκατάστασης των προσωρινών 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εξασφάλισε η Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2011 έως 29 Φεβρουαρίου 2012.   

• Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 7) Νόμος του 2011 [Αρ. Νόμου 

.......... του 2011],6 προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €27.000.000 για 

σκοπούς κάλυψης διαφόρων προγραμμάτων.  Ποσό ύψους €12.075.080 αφορά 

επιπρόσθετες πιστώσεις για τις τακτικές δαπάνες και ποσό ύψους €14.925.663 

αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες.   

γ. Άλλες συναφείς ρυθμίσεις 

 Όπως είναι γνωστό, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2011, η κυβέρνηση 

κατέθεσε στη Βουλή δέσμη έκτακτων οικονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της 

επιδεινωθείσας δημοσιονομικής κατάστασης.  Τα υπό αναφορά νομοσχέδια ψηφίστηκαν 

σε νόμους στις 26 Αυγούστου 2011 και αποτελούν το πρώτο πακέτο μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

 Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κίκη Καζαμία, το εν λόγω πακέτο μέτρων 

εκτός από μέτρα, των οποίων η υλοποίηση απαιτούσε την κατάθεση νομοσχεδίων 

περιλάμβανε και άλλα μέτρα, των οποίων όμως η υλοποίηση απαιτεί την ενσωμάτωσή 

τους στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012.   

 Όλα τα μέτρα, τα οποία προτάθηκαν στα πλαίσια του πρώτου πακέτου μέτρου έχουν ως 

ακολούθως: 

                                                 
4  Αναμένεται η δημοσίευση. 
5  Αναμένεται η δημοσίευση. 
6  Αναμένεται η δημοσίευση. 
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• Εισαγωγή δεσμευτικού τριετούς μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου, με 

στόχο τη δραστική μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κοντά στο 0% του ΑΕΠ 

το 2013.  

• Μείωση του ύψους του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2011 στο 4%-4,5% του 

ΑΕΠ, στο 2%-2,5% το 2012 και στο 0% το 2013.   

• Ενδυνάμωση του προϋπολογισμού ανάπτυξης για το 2012, σε σχέση με τις 

αντίστοιχες δαπάνες για το 2011. 

• Προώθηση της κατάργησης των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων του 

δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και της ένταξης των νεοεισερχομένων στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.   

• Μείωση των κλιμάκων εισδοχής των νεοεισερχομένων στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα κατά 10%, σε σύγκριση με τις ισχύουσες κλίμακες εισδοχής.   

• Αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς στο Ταμείο για Χήρες και Ορφανά από 0,75% 

για ορισμένους υπαλλήλους και από 1,75% για υψηλόμισθους υπαλλήλους στο 2% 

για όλους τους υπαλλήλους.   

• Προώθηση δημιουργίας επιπλέον Ταμείου Προνοίας και ρύθμιση της εισφοράς των 

δύο πλευρών, δηλαδή εργοδότη και εργοδοτουμένων, σε μεταγενέστερο στάδιο για 

τους νεοεισερχομένους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

• Αύξηση της φορολογίας επί του τόκου των καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα από 10% σε 15%, με εξαιρέσεις ή μειώσεις για ορισμένες κατηγορίες 

καταθετών όπως είναι οι συνταξιούχοι.   

• Διαφοροποίηση της φορολογίας της λογιζόμενης διανομής κερδών για εταιρείες από 

15% σε 17% και άμεση εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, αντί με περιθώριο δύο ετών 

που ισχύει σήμερα.   

• Αύξηση του συντελεστή φόρου εισοδήματος για εισοδήματα άνω των €60.000 στο  

35%.  Για εισοδήματα από €36.000 μέχρι €60.000 να παραμείνει ο ισχύων 
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φορολογικός συντελεστής του 30% και, εφόσον τα εισοδήματα αυτά υπερβαίνουν τις 

€60.000 να φορολογούνται με επιπλέον συντελεστή ύψους 35%. 

• Αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% και εξαίρεση των 

επιπτώσεων από τον υπολογισμό της εν λόγω αύξησης από το δείκτη αυτόματης 

τιμαριθμικής αναπροσαρμογής για το μισθολόγιο στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα.   

• Επιβολή έκτακτης εισφοράς ύψους 3% επί των ακαθάριστων απολαβών κάθε 

εργαζόμενου και συνταξιούχου προσώπου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τρία 

χρόνια ή για όσο καιρό κριθεί σκόπιμο.  Οι εισπράξεις να κατατίθενται στο Πάγιο 

Ταμείο της Δημοκρατίας, εκτός της εισφοράς των υπαλλήλων της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία θα κατατίθεται στο ταμείο της Αρχής.  

• Επιβολή ετήσιου τέλους εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών για όλες 

ανεξαίρετα τις εταιρείες, ύψους €350.   

• Αναθεώρηση των συντελεστών φορολόγησης της ακίνητης ιδιοκτησίας για περίοδο 

τριών ετών, ώστε να δοθεί χρόνος επανεκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας σε 

τρέχουσες τιμές (σε σύγκριση με τιμές του 1980). 

 Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός στο τότε στάδιο ενημέρωσε την 

επιτροπή για την προώθηση επίσης μίας σειράς άλλων μέτρων, ως ακολούθως: 

• Κατάργηση ημικρατικών οργανισμών, που κρίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τον 

κύκλο τους. 

• Αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

• Κατάργηση των κενών θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με πιθανές 

εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δε θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των κενών 

θέσεων. 

• Επέκταση της παγοποίησης των διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων. 

• Μείωση του αριθμού των δημόσιων υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με 

την υιοθέτηση της πολιτικής “μία πρόσληψη ανά τέσσερις αφυπηρετήσεις”. 
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• Προώθηση και εφαρμογή του θεσμού της εναλλαξιμότητας, με ανάλογη 

διαφοροποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για όλους τους νεοεισερχομένους. 

• Περαιτέρω μείωση των υπερωριών κατά 5% για το 2011 και κατά 20% για το 2012 

σε σύγκριση με το 2011 και θεσμοθέτηση του θεσμού της βάρδιας στα σχέδια 

υπηρεσίας συγκεκριμένων θέσεων.   

• Συνέχιση του διαλόγου για κατάργηση της αναπροσαρμογής του ύψους των 

συντάξεων στην περίπτωση καταβολής γενικών αυξήσεων στους μισθούς των 

δημόσιων υπαλλήλων.   

• Δέσμευση για στόχευση όλων των κοινωνικών παροχών και επιδομάτων, με στόχο 

την επίτευξη εξοικονομήσεων της τάξης περίπου των €200 εκατομ. ετησίως.   

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος δημόσιων βοηθημάτων και κατάργηση έκτακτων 

βοηθημάτων που παραχωρήθηκαν το έτος 2007 με αποφάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου όπως και εκσυγχρονισμός του όλου συστήματος μέχρι τέλους του 2011.   

 Συναφώς με τα πιο πάνω, ο Υπουργός Οικονομικών με επιστολή του ημερομηνίας 26 

Αυγούστου 2011 ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή για το περίγραμμα των προτάσεων, 

οι οποίες επρόκειτο να προωθηθούν μαζί με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, 

αναφέροντας ως τέτοιες, τις ακόλουθες:  

• Εισαγωγή αναληφθείσας δέσμευσης για δημοσιονομικό έλλειμμα γύρω στο 2% του 

ΑΕΠ και 0,5% του ΑΕΠ το 2013.  Συναφώς γίνεται πρόνοια για τη θεσμοθέτηση του 

τριετούς δεσμευτικού Δημοσιονομικού Πλαισίου, στο οποίο καθορίζονται ανώτατες 

οροφές δαπανών ανά υπουργείο/ανεξάρτητη υπηρεσία για τα έτη 2012-2014. 

• Νομοθετική πρόνοια για μείωση των κλιμάκων εισδοχής κατά 10% στη δημόσια 

υπηρεσία και προώθηση ανάλογης ρύθμισης για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. 

• Νομοθετική πρόνοια για κατάργηση 1 100 κενών θέσεων εισδοχής στη δημόσια 

υπηρεσία και προώθηση ανάλογης ρύθμισης για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. 
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• Νομοθετική πρόνοια για συνέχιση του θεσμού παγοποίησης των διαδικασιών 

πλήρωσης κενών θέσεων (στη βάση ανάλογης τροπολογίας που υπεβλήθη εκ 

μέρους της Βουλής και που είχε εγκριθεί κατά την ψήφιση του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2011). 

• Περίληψη μειωμένων πιστώσεων για κάλυψη των κοινωνικών παροχών, κατά €200 

εκατομ.  

Στην ίδια επιστολή αναφέρονται περαιτέρω τα ακόλουθα: 

• Για τη στόχευση των κοινωνικών παροχών προωθούνται νομοσχέδια, σκοπός των 

οποίων είναι η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων (στο εισόδημα θα λαμβάνεται 

υπόψη εισόδημα από εργασία/απασχόληση και οποιεσδήποτε άλλες πηγές 

εισοδήματος) για καλύτερη στόχευση των κοινωνικών σχεδίων του επιδόματος 

τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας.  Ενδεικτικά, προτείνεται όπως αποκόπτονται τα 

επιδόματα σε νοικοκυριά με δύο τέκνα και ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα πέραν των 

€70.000. 

• Για την έκδοση απόδειξης από τον πωλητή/προσφέροντα υπηρεσία επ� αμοιβή 

αλλά και από τον αγοραστή/παραλήπτη της υπηρεσίας, προωθείται σχετικό 

νομοσχέδιο.7   

• Για την απάλειψη του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην 

περίπτωση που τα αρμόδια κρατικά τμήματα ζητούν πληροφόρηση από άλλες 

κρατικές υπηρεσίες για περιπτώσεις προσπάθειας φοροδιαφυγής, προωθείται 

σχετικό νομοσχέδιο.8 

• Για τη ρύθμιση του δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων να διεκδικούν προαγωγή 

νοουμένου ότι θα έχουν τουλάχιστο δώδεκα μήνες εργάσιμου χρόνου μέχρι την 

αφυπηρέτησή τους, προωθείται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο τυγχάνει 

νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

• Για την τόνωση και ώθηση της ανάπτυξης ετοιμάζεται σχετικό περίγραμμα.  

                                                 
7  Εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 
8  Εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 
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Συναφώς καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για άμεση εφαρμογή των 

αναπτυξιακών μέτρων, αλλά οι προτάσεις δε θα προνοούν δαπάνες πέραν του 

προϋπολογισμού για το έτος 2012, ενώ το τριετές πλαίσιο θα επικεντρώνεται σε 

απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και στρεβλώσεων.   

• Για τη ρύθμιση της μη καταβολής της ΑΤΑ, έχει επιτευχθεί συμφωνία ότι στους 

εργαζομένους στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δε θα 

αποδοθεί το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της 31ης Δεκεμβρίου 2011, ως 

εισφορά στα δημόσια ταμεία για την περίοδο που καλύπτεται από 1ην Ιανουαρίου 

2012 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2013, δηλαδή για δύο χρόνια.  Ταυτόχρονα θα αρχίσει 

διάλογος για δικαιότερη κατανομή της ΑΤΑ, με στόχο την ολοκλήρωσή του μέχρι το 

τέλος του 2011. 

 Σημειώνεται ότι στις 26 Αυγούστου 2011, η Βουλή μετά από μακρά συζήτηση προχώρησε 

στην ψήφιση σε νόμους αριθμού κυβερνητικών νομοσχεδίων, επιφέροντας σ� αυτά 

αριθμό τροποποιήσεων.   

 Οι τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ως ακολούθως: 

• Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 

Προβλέπεται η επιβολή της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους €350 

από εγγεγραμμένες εταιρείες, όπως και η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων και 

άλλων ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

• Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και 

Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

Νόμος του 2011 

Προβλέπεται η επιβολή κλιμακωτής έκτακτης εισφοράς επί των απολαβών και των 

συντάξεων των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων στη δημόσια 

υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ανάλογα με το ύψος των ακαθάριστων 

μηνιαίων απολαβών ή του ύψους των συντάξεων.   

• Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011 

Προβλέπεται η αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές κάθε δημόσιου υπαλλήλου, 

ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% επί του μισθού του υπαλλήλου στη 

δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς διασφάλισης της 

βιωσιμότητας του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων ή σχεδίου συντάξεων ομοίου με 

αυτό.   

Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα 

δε θα εντάσσονται σε κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σε σχέδιο συντάξεων όμοιο 

με αυτό, ενώ επίσης προβλέπεται ότι οι αποκοπές που αφορούν τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα κατά το πρώτο έτος ισχύος της νομοθεσίας, θα κατατίθενται στο 

Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας ενώ μετά το τέλος αυτού θα καταβάλλονται στους 

αντίστοιχους οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν οι υπάλληλοι του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα.  Ειδικά οι αποκοπές από τις μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων 

της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα 

καταβάλλονται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου από το πρώτο έτος της ισχύος της νομοθεσίας.   

• Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2011 

Προβλέπεται αύξηση της φορολογίας (έκτακτη εισφορά για την άμυνα) επί του τόκου 

των καταθέσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 10% σε 15% και 

διαφοροποίηση της ίδιας φορολογίας επί της λογιζόμενης διανομής κερδών για 

εταιρείες από 15% σε 17% και άμεση εφαρμογή του εν λόγω μέτρου (αντί με 

περιθώριο δύο ετών που ισχύει σήμερα).   

• Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 

Προβλέπεται η τροποποίηση της φορολογίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που 

βρίσκεται στη Δημοκρατία για κάθε έτος επί της αξίας της ακινήτου ιδιοκτησίας, κατά 

τους ακόλουθους συντελεστές: 
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Για κάθε ευρώ μέχρι €120.000 0%

Για κάθε ευρώ από €120.001 μέχρι €170.000 4,0%

Για κάθε ευρώ από €170.001 μέχρι €300.000 5,0%

Για κάθε ευρώ από €300.001 μέχρι €500.000 6,0%

Για κάθε ευρώ από €500.001 μέχρι €800.000 7,0%

Για κάθε ευρώ από €800.001 και άνω 8,0%

  Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει από την 1ην Ιανουαρίου 2012. 

• Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 

  Προβλέπεται η αύξηση του φορολογικού συντελεστή για φυσικά πρόσωπα από 30% 

σε 35% για φορολογικό εισόδημα που υπερβαίνει τις €60.000 από το φορολογικό 

έτος 2011.9 

 Πέραν των πιο πάνω, σημειώνεται ότι η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο το 

οποίο ψηφίστηκε σε νόμο (Αρ. Νόμου 45(ΙΙ)/2011), με το οποίο τροποποιήθηκε ο 

προϋπολογισμός του 2011 και με τον οποίο καταργήθηκε αριθμός διακοσίων δεκαοκτώ 

(218) κενών οργανικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, με απώτερο στόχο τη μείωση της 

απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.  Ο νόμος αυτός αποτελεί συνέχεια προηγούμενης 

νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία είχε τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2010 για 

την κατάργηση αριθμού τετρακοσίων πέντε (405) κενών μόνιμων θέσεων στη δημόσια 

υπηρεσία (Αρ. Νόμου 46(ΙΙ) του 2010).   

 Εκ μέρους βουλευτών προτάθηκε επίσης μέσα στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου 

πακέτου μέτρων αριθμός νομοθετικών ρυθμίσεων, από τις οποίες ψηφίστηκε σε νόμο 

πρόταση νόμου, με την οποία καταργήθηκε η νομοθεσία για την παροχή ειδικής χορηγίας 

ως αντιστάθμισμα προς την καταβολή ΦΠΑ για σκοπούς απόκτησης πρώτης κατοικίας και 

τροποποιήθηκε συναφώς η νομοθεσία για το ΦΠΑ ώστε να καταβάλλεται μειωμένος 

συντελεστής ΦΠΑ προς 5% για σκοπούς απόκτησης πρώτης κατοικίας.   

                                                 
9  Το κυβερνητικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στα πλαίσια του πρώτου πακέτου μέτρων με το 

οποίο προτείνεται η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% εκκρεμεί ενώπιον 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. 
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δ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 

 Ο Υπουργός Οικονομικών στις 9 Δεκεμβρίου 2011 κατέθεσε στη Βουλή δέκα 

τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 για σκοπούς ενσωμάτωσής τους 

στον κυρίως προϋπολογισμό και υποβολής τους με τον τρόπο αυτό προς έγκριση από 

την ολομέλεια του σώματος. 

 Όπως σχετικά αναφέρεται, μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2012 από το 

Υπουργικό Συμβούλιο και την κατάθεσή του στη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκαν στο προσχέδιο του νομοσχεδίου 

του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου κάποιες ρυθμίσεις που είχαν ήδη εγκριθεί με 

προγενέστερες αποφάσεις, ενώ κάποιες ρυθμίσεις αποφασίστηκαν μετά την κατάθεση του 

προϋπολογισμού του 2012 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνεπώς κρίθηκε αναγκαία η 

κατάθεση στη Βουλή των σχετικών τροποποιήσεων. 

 (Επεξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων εκ μέρους του 

Υπουργείου Οικονομικών τροποποιήσεων περιλαμβάνονται στο Μέρος Ζ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   

Κρατικός προϋπολογισμός του 2012 

1. Παρατηρήσεις/σχόλια επιτροπής 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 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 €6.324.073.25710 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών) και παρουσιάζει μείωση 

δαπανών της τάξης του 6,0% σε σύγκριση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες και 

εγκριθείσες δαπάνες του προϋπολογισμού του 2011 (μη περιλαμβανομένων των 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών του 2011). 

 Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως 

ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2012 σε €18.749,2 έναντι 

€18.166,8 για το 2011 και €17.465,1 για το 2010.   

 Σημειώνεται ότι με βάση το ΜΔΠ, το ΑΕΠ για το 2013 προβλέπεται σε €19.506,7 

και για το 2014 σε €20.394,0. 

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2012 προϋπολογίζονται σε €7.740,311 (εξαιρουμένων 

των δανείων). 

• Οι άμεσοι φόροι για το 2012 προϋπολογίζονται σε €2.219.710.000 έναντι 

€1.920.000.000 (αναθεωρημένα) για το 2011 και €1.902.583.000 

(πραγματικά) για το 2010, €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. 

                                                 
10  Οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχονται σε 

€8.924.818.243 και περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας 
(€2.600.745.165), οι οποίες δε χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.  Στον ίδιο προϋπολογισμό 
προϋπολογίζονται έσοδα ύψους €7.740.313.604 έναντι €6.609.155.683 (προϋπολογισθέντα για 
το 2011), για τα οποία επίσης δε χρειάζεται νομοθετική έγκριση. 

11  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται η νομοθετική έγκριση της 
Βουλής. 
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 Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 36,5%. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.297.118 και για 

το 2014 σε €2.375.498. 

• Οι έμμεσοι φόροι για το 2012 προϋπολογίζονται σε €3.126.164.000 έναντι 

€2.900.000.000 (αναθεωρημένα) για το 2011 και €2.749.993.000 

(πραγματικά) για το 2010, €2.709.479.000 (πραγματικά) για το 2009, 

€3.072.093.000 (πραγματικά) για το 2008, €2.936.626.000 (πραγματικά) για 

το 2007 και €2.458.818.000 (πραγματικά) για το 2006. 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχονται στο 51,4%. 

Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013 προϋπολογίζονται σε €3.268.726 και για 

το 2014 σε €3.434.378. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που προϋπολογίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 2012 (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 €8.924.818.422 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €8.860.665.181 (προϋπολογισθείσες) για το 2011. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ, οι συνολικές δαπάνες για το 2013 προϋπολογίζονται σε 

€9.699.900.000 και για το 2014 σε €8.933.471.000. 

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

προϋπολογισμό του 2012 (σε σύγκριση με τα έτη 2011, 2010 και 2009), έχει ως 

ακολούθως: 

 2010 2011 2012  
 Πραγματική 

Δαπάνη 
€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

€ 

Εγκεκριμένος 
Προϋ/μός 

Αύξηση + 
Μείωση - 

€ 
Ολικό 7.718.239.821 8.860.665.181 8.924.818.422 64.153.241 
Πάγιο Ταμείο 1.707.049.433 1.980.842.023 2.600.745.165 619.903.142 
Τακτικές 
Δαπάνες 

 
5.109.175.706 

 
5.679.514.824 

 
5.351.621.906 

 
-327.892.918 

Αναπτυξιακές 
Δαπάνες 

 
902.014.682 

 
1.200.308.334 

 
972.451.351 

 
-227.856.983 

ε. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2012, όπως κατατέθηκε στη Βουλή (σε 

                                                 
12   Κρατικός προϋπολογισμός 2012, Τόμος Α´, σελ. 35. 
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σύγκριση με τα έτη 2005-2010) έχουν ως ακολούθως: 

  
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.368,5 
 

7.740,3 

ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.860,7 8.924,8 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 -1.169,8 -1.289,5 -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.492,2 -1.184,5 

στ. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για το 2012 

προϋπολογίζονται σε €611.226.000 έναντι €632.075.000 για το 2011 

(προϋπολογισθείσες), €459.001.000 για το 2010 (πραγματικές), €511.927.000 για 

το 2009 (πραγματικές), €739.033.000 για το 2008 (πραγματικές), €656.972.000 

(πραγματικές) για το 2007 και €641.182.000 για το 2006 (πραγματικές).   

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €668.395.000 και για το 

2014 σε €735.332.000. 

ζ. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2012 προϋπολογίζονται σε €2.828.616.000 

έναντι €2.744.609.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες), €2.500.430.000 για το 

2010 (πραγματικές), €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.   

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ προϋπολογίζονται για το 2013, σε €2.959.216.000 και για το 

2014 σε €3.077.669.000. 

 Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

-  Αποδοχές προσωπικού, που για το 2012 προϋπολογίζονται σε 

€2.245.000.000 έναντι €2.225.636.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες),  

€2.007.069.000 για το 2010 (πραγματικές), €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. 

Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €2.350.120.000 και 

για το 2014 σε €2.444.313.000. 
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-  Συντάξεις και φιλοδωρήματα, που για το 2012 προϋπολογίζονται σε 

€583.616.000 έναντι €518.973.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες), 

€493.361.000 για το 2010 (πραγματικές), €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. 

Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €609.096.000 και 

για το 2014 σε €633.356.000. 

η. Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2012 προϋπολογίζονται σε €1.132.270.000  

έναντι €1.271.107.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες), €1.033.592.000 για το 

2010 (πραγματικές), €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. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €1.102.972.000 και για το 

2014 σε €1.095.232.000. 

θ. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις για το 2012 προϋπολογίζονται σε €2.259.530.000 

έναντι €2.528.716.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες), €2.314.242.000 για το 

2010 (πραγματικές), €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. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.285.296.000 και για το 

2014 σε €2.325.074.000. 

 Ειδικότερα οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές για το 2012, οι οποίες 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δαπανών στο πιο πάνω κεφάλαιο, 

προϋπολογίζονται σε €1.111.055.000 έναντι €1.302.532.000 για το 2011 

(προϋπολογισθείσες), €1.191.974.000 για το 2010 (πραγματικές), €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. 
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 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013 προϋπολογίζονται σε €1.128.125.000 και για το 

2014 σε €1.146.062.000. 

ι. Οι δαπάνες για τα έργα υπό κατασκευή για το 2012 προϋπολογίζονται σε 

€415.831.000 έναντι €511.027.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες), €404.235.000 

για το 2010 (πραγματικές), €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. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €329.810.000 και για το 

2014 σε €297.521.000. 

κ. Οι δαπάνες για τα δάνεια για το 2012 (έκδοση δανείων, αποπληρωμές 

εξωτερικού και εσωτερικού, συνεισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα) 

προϋπολογίζονται σε €1.387.947.000 έναντι €844.224.000 για το 2011 

(προϋπολογισθείσες), €758.875.000 για το 2010 (πραγματικές), €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. 

 Στα πλαίσια του ΜΔΠ για το 2013, προϋπολογίζονται σε €2.073.721 και για το 

2014 σε €1.150.110. 

λ. Στον προϋπολογισμό του 2012 προβλέπεται η δημιουργία είκοσι πέντε (25) νέων 

θέσεων (Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας - Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) και η 

κατάργηση εννιακόσιων τριάντα εννέα (939) θέσεων.   

 Η κατάσταση μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία στον προϋπολογισμό 

του 2012 (σύγκριση με το 2011) είναι η ακόλουθη: 

Συνοπτική Κατάσταση 2011 2012 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 137 138 

Δημόσια Υπηρεσία 16.770 15.838 

Δικαστική Υπηρεσία 302 296 

Άμυνα 4.456 4.362 

Εσωτερική Ασφάλεια 5.744 5.744 

Παιδεία 11.623 11.535 

Σύνολο 39.032 37.913 
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 Σημειώνεται ότι αριθμός διακοσίων έξι (206) θέσεων είχαν ήδη καταργηθεί με 

τροποποιητικό του προϋπολογισμού του 2011 νόμο.  Με βάση τις πρόνοιες του 

προϋπολογισμού του 2012, σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται η κατάργηση 

εννιακοσίων τριάντα εννέα (939) θέσεων και τον αριθμό των θέσεων που έχουν ήδη 

καταργηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, το σύνολο των καταργηθέντων και υπό 

κατάργηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία ανέρχεται σε χίλιες εκατόν δεκαεννέα 

(1.119) θέσεις.   

 Η απασχόληση έκτακτου προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία έχει ως 

ακολούθως: 

Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία Προϋπολ.  
2011 

Υπηρετούντες 
έκτακτοι  

(15/6/2011) 

Προϋπολ.  
2012 

Σύνολο Προεδρίας και Προεδρικού Μέγαρου 31 31 45
Σύνολο Δικαστικής Υπηρεσίας 16 14 14

Σύνολο Νομικής Υπηρεσίας  15 15 15

Σύνολο Ελεγκτικής Υπηρεσίας 11 6 6

Σύνολο Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως  11 10 10

Σύνολο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού  3 3 3

Σύνολο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών  

2 1 1

Σύνολο Υπουργείου Άμυνας 3 3 3
Σύνολο Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος 

196 164 164

Σύνολο Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως 

129 111 123

Σύνολο Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας 154 133 133
Σύνολο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων 

265 242 321

Σύνολο Υπουργείου Εσωτερικών  294 259 258

Σύνολο Υπουργείου Οικονομικών 1406 1216 1214

Σύνολο Γραφείου Προγραμματισμού  1 1 1

Σύνολο Γενικού Λογιστηρίου 118 112 112
Σύνολο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 244 235 241

Σύνολο Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  348 317 321
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3247 2873 2985

Αναφορικά με την απασχόληση έκτακτων και εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας 

στο Υπουργείο Υγείας13, η κατάσταση έχει ως ακολούθως: 

- Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος  

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011)  

- Νέες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 20112) 

195

59

- Διοίκηση 

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 1

- Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας  

-  Υφιστάμενες εγκρίσεις  71

- Νέες εγκρίσεις για το 2012  21

- Παραϊατρικό προσωπικό  

-  Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 175

- Νέες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2012) 22

- Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 41

- Οδοντιατρικές Υπηρεσίας 

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 9

- Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 

- Νέες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2012) 

60

7

- Γενικό Χημείο του Κράτους 

- Υφιστάμενες εγκρίσεις (προϋπολογισμός του 2011) 27

                                                 
13  Πέραν των εγκρίσεων για απασχόληση έκτακτου προσωπικού έναντι πρόσθετων αναγκών στο 

Υπουργείο Υγείας, 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. 
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Το σύνολο των εγκρίσεων για ήδη υπηρετούντες εκτάκτους και εργοδοτουμένους 

καθορισμένης διάρκειας για το έτος 2011, όπως και για νέες προσλήψεις για το έτος 2012 

στο Υπουργείο Υγείας, ανέρχεται σε εξακόσιες ογδόντα οκτώ (688). 

Η οικονομική κατάσταση για το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο Υπουργός 

Οικονομικών κατέθεσε στις 17 Οκτωβρίου 2011, είναι η ακόλουθη:14 

•  Ρυθμός Ανάπτυξης: 0,5% (μέσος ετήσιος) (από 1,5% που αποτελεί την πρόβλεψη 

στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης) 

•  Πληθωρισμός: 3,5% (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) έναντι 2,6% το 

2010, κυρίως λόγω των αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και της επιβολής 

του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα τρόφιμα και φάρμακα από τις αρχές του 2011, 

καθώς και της αύξησης των συντελεστών των φόρων κατανάλωσης στα 

πετρελαιοειδή και στα καπνικά προϊόντα από τα τέλη του 2010.   

•  Ανεργία: 7,3% για το πρώτο εξάμηνο του 2011.  (Μέθοδος: “Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού”) 

Οι σχετικές προβλέψεις για το 2012 έχουν ως ακολούθως: 

•  Ρυθμός Ανάπτυξης: 0,2% (σε πραγματικούς όρους) σε σύγκριση με πρόβλεψη 

2,5% στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. 

•  Πληθωρισμός: 3,0% (βάσει πρόβλεψης του αρμόδιου υπουργείου που βασίζεται 

στο ενδεχόμενο ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ να αυξηθεί από 15% στο 17%15).  

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις κατά το 2013 και 2014, ο πληθωρισμός θα 

σταθεροποιηθεί και θα κυμανθεί γύρω στο 2%.   

•  Ανεργία: 7,5%. 

Συγκριτικά οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2012 και 

σύγκρισή τους με τα έτη 2010 και 2011, έχουν ως ακολούθως: 

                                                 
14  Οικονομικές Εξελίξεις του 2011 και Προοπτικές για το 2012 - Οκτώβριος 2011 - Υπουργείο 

Οικονομικών. 
 Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομ. 13 

Οκτωβρίου 2011. 
15  Σχετικό νομοσχέδιο εκκρεμεί στη Βουλή.   
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 2010 2011 2012 

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 1,1 0,5 0,2 

Πληθωρισμός (%) 2,6 3,5 3,0 

Ανεργία (%) 6,2 7,3 7,5 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) -7,8 -7,0 -6,0 

Το δημοσιονομικό ισοζύγιο, έχει ως ακολούθως:  

•  Για το 2011, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται στο 6,5% του ΑΕΠ λόγω της 

χαμηλής ανάπτυξης και της καθυστέρησης στη λήψη διορθωτικών μέτρων, σε 

σύγκριση με 5,3% του ΑΕΠ το 2010, έτος κατά το οποίο το δημοσιονομικό ισοζύγιο 

παρουσίασε βελτίωση λόγω προσωρινών παραγόντων που συνίσταντο στην 

καταβολή αυξημένου μερίσματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και από 

την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, καθώς και στο κέρδος από την ανταλλαγή 

επιτοκίου. 

•  Για το 2012, το δημοσιονομικό έλλειμμα προϋπολογίζεται να περιοριστεί στο 2,8% 

του ΑΕΠ, στη βάση των δαπανών που προνοούνται στον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό.   

Όπως έχει σχετικά κατατεθεί, στην πρόβλεψη για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 

2012, έχουν ληφθεί κυρίως υπόψη έσοδα που θα προέλθουν από την έγκριση του 

νομοσχεδίου για την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%, το 

οποίο κατατέθηκε και εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως και 

από τη θεσμοθέτηση νομοθετικά εισοδηματικών κριτηρίων για καλύτερη στόχευση 

των κοινωνικών σχεδίων που αφορούν το επίδομα τέκνου και τη φοιτητική χορηγία. 

Ο Υπουργός Οικονομικών, στις 17 Οκτωβρίου 2011 παρουσιάζοντας τον υπό αναφορά 

προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής, δήλωσε ότι λόγω της χαμηλής ανάπτυξης και της 

σημειωθείσας καθυστέρησης στη λήψη διορθωτικών μέτρων, παράγοντα που ο ίδιος 

αξιωματούχος τόνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως συνέβαλε στην επιδείνωση της 

δημοσιονομικής κατάστασης, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπερνούσε το 7% του ΑΕΠ 
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το 2011.  Παρά ταύτα, η υιοθέτηση, όπως ανέφερε, συγκεκριμένων δημοσιονομικών 

στόχων στον προϋπολογισμό του 2012, αναμένεται ότι θα συγκρατήσει το δημοσιονομικό 

έλλειμμα για το 2012 σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της 

Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ε.Ε.).   

Συναφώς, δήλωσε ότι παρά την καθολική απαίτηση για συγκράτηση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος για το 2012 στο 2% του ΑΕΠ, ο στόχος αυτός κρίνεται ως μη εφικτός, 

συνεπώς η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος στο 2,8% του ΑΕΠ για το 2012.  

Ο ίδιος πιο πάνω αξιωματούχος, επεσήμανε επίσης την εκ μέρους της κυβέρνησης 

υλοποίηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 για πρώτη φορά, σειράς 

διαρθρωτικών μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, όπως η μείωση του κρατικού μισθολογίου 

μέσω της μείωσης των κλιμάκων εισδοχής για τους νεοεισερχομένους, η κατάργηση 

σημαντικού αριθμού κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, η εισαγωγή του συστήματος 

εισφορών από τους δημοσίους υπαλλήλους για τη διασφάλιση της καταβολής των 

κρατικών συντάξεων, η στόχευση της κοινωνικής πολιτικής και η μείωση των λειτουργικών 

δαπανών του κρατικού τομέα.  Τόνισε επίσης την ιεράρχηση των προωθούμενων από την 

κυβέρνηση αναπτυξιακών έργων, με τη συμπερίληψη στον υπό αναφορά προϋπολογισμό 

προνοιών μόνο για τα καλούμενα ως «ώριμα έργα», την προώθηση επίτευξης 

συμπράξεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως και την επιτάχυνση των 

διαδικασιών αδειοδότησης μεγάλων έργων στον ιδιωτικό τομέα για σκοπούς τόνωσης της 

ανάπτυξης.  Τέλος, σημείωσε ότι στην αντιμετώπιση της αυξητικής τάσης του κρατικού 

μισθολογίου, θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό η επιτευχθείσα ήδη συμφωνία για περιορισμό 

στην παραχώρηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για τα επόμενα 

δύο χρόνια. 

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στις 5 Δεκεμβρίου 2011 

καταθέτοντας τις θέσεις της εποπτικής αρχής σε σχέση με τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία στην παρούσα φάση και τους τρόπους εξόδου από 

την οικονομική κρίση, ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει έντονα σημάδια 
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ύφεσης.  Με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρυθμός 

μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ στη χώρα για ολόκληρο το 2011 προβλέπεται να είναι 

σχεδόν μηδενικός, ενώ μηδενική προβλέπεται να είναι η ανάπτυξη και για το 2012, 

γεγονός που συνεπάγεται σημαντική αύξηση της ανεργίας πάνω από 8%, ποσοστό όπως 

ανέφερε, πρωτόγνωρο για την κυπριακή οικονομία.  Συνεπακόλουθα το έλλειμμα της 

γενικής κυβέρνησης τοποθετείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 6,7% του ΑΕΠ για το 

2011. 

Όπως ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε, η σημαντικότερη συνέπεια της οικονομικής 

επιδείνωσης των τελευταίων χρόνων είναι η απώλεια της αξιοπιστίας της Κύπρου και ήδη 

από το Μάιο του 2011 ο πλήρης αποκλεισμός της από της διεθνείς χρηματαγορές, με τις 

αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων να έχουν εκτοξευθεί στα επίπεδα χωρών που 

βρίσκονται εντός του μηχανισμού στήριξης.  Η απώλεια της εμπιστοσύνης των αγορών 

θέτει το τραπεζικό σύστημα κάτω από τρομερή πίεση, αφού αυξάνει σημαντικά το κόστος 

χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων.   

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η ευρωστία του τραπεζικού συστήματος είναι 

αλληλένδετη με τη δημοσιονομική κατάσταση και πρόσθεσε ότι επιβάλλεται η στενή 

παρακολούθηση της αντίδρασης των αγορών στα πρόσθετα μέτρα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης που προωθούνται στην παρούσα φάση.  Τόνισε επίσης ότι απαιτείται η 

συναίνεση όλων των πλευρών, αλλά και η εξέταση περαιτέρω διαρθρωτικών αλλαγών με 

έμφαση στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών.  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως και του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου σε σχέση με την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης, τους 

σχετικούς επιβαρυντικούς παράγοντες, καθώς και το πλαίσιο επί του οποίου έχει βασιστεί 

η κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, προβαίνει στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 

• Το εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι εξαιρετικά αντίξοο και να επιδεινώνεται 

σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, επηρεάζοντας αναπόφευκτα και πολύ δυσμενώς 

38 
 



 

την κυπριακή οικονομία και το δημοσιονομικό ισοζύγιο.  Ιδιαίτερα επιβαρυντικοί 

παράγοντες, αποτελούν η δυσλειτουργία των αγορών κρατικών ομολόγων, με την 

έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα και στο ελληνικό χρέος.  

Σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε επίσης στη σοβαρή επιδείνωση της 

δημοσιονομικής κατάστασης του 2011, αποτελεί το τραγικό συμβάν στο Μαρί.   

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας 

επηρεάζεται σημαντικά και παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση.   

• Η σοβαρή επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης οφείλεται επίσης στη μεγάλη  

καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση με την καθολικά παραδεκτή αναγκαιότητα 

προς έγκαιρη λήψη μέτρων, μόνιμου και διαθρωτικού χαρακτήρα.16   

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κίκης Καζαμίας,  κατά την παρουσίαση του 

προϋπολογισμού του 2012 στην επιτροπή, αναφερόμενος σε όλους τους πιο πάνω 

επιβαρυντικούς παράγοντες, δήλωσε ότι η επιδείνωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης οφείλεται επίσης στην καθυστέρηση που σημειώθηκε σε σχέση με την 

έγκαιρη λήψη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

• Συνεπακόλουθα το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2011, παρουσιάζει σοβαρή 

επιδείνωση ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις για το ίδιο 

έτος (που το τοποθετούσαν αρχικά στο 4,0%, ακολούθως στο 4,5% και τέλος στο 

6% του ΑΕΠ), αναμένεται δε να κλείσει στο 6,5% του ΑΕΠ, αποκλίνοντας έτσι 

σημαντικά από τις υποχρεώσεις της χώρας προς τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις17, 

σε συνέχεια σημαντικής επιδείνωσης στο 5,3% του ΑΕΠ το 2010. 

Σημειώνεται ότι, η κυβέρνηση στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που 

υπέβαλε στην Ε.Ε. για το 2011 περιέλαβε πρόβλεψη για δημοσιονομικό έλλειμμα 

της τάξης του 4% του ΑΕΠ για το ίδιο έτος. 

• Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει επίσης για το 2011 σημαντική 

επιδείνωση στο 65,5% του ΑΕΠ, ενώ για το 2012 προβλέπεται στο 66,6% του ΑΕΠ, 
                                                 
16  Το πρώτο πακέτο μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 26 Αυγούστου 

2011. 
17  Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin). 
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εκφεύγοντας και πάλιν του ορίου του 60% του ΑΕΠ (σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση).   

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος το 2012 αναμένεται να αυξηθεί κατά 

€590 εκατομ. και να φθάσει τα €12.485.000.000, σε σύγκριση με €11.895.000.000 

που υπολογίζεται για το 2011. 

• Η ανεργία παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση και συνεχιζόμενη ανοδική πορεία, με 

τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος του Οκτωβρίου 2011, στα 26 

947 πρόσωπα και με πρόβλεψη γύρω στο 7,3% του εργατικού δυναμικού για το 

2011.   

Για το 2012, η ανεργία προβλέπεται στο 7,5%, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα αυξητική 

τάση σε σχέση με τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το Νοέμβριο του 2011, ο 

αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος του Νοεμβρίου 2011 έφτασε τα     

31 826 πρόσωπα.  Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που 

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

Νοέμβριο 2011 αυξήθηκε στα 31.253 πρόσωπα, σε σύγκριση με 30.969 τον 

προηγούμενο μήνα.  

Όπως αναφέρεται, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2010 σημειώθηκε αύξηση 6.805 

προσώπων ή 27,2%, που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 

1.644 ανέργων), των κατασκευών (αύξηση 1.363), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.261), της μεταποίησης 

(αύξηση 809), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 420), της εκπαίδευσης 

(αύξηση 365), καθώς επίσης και στους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας 

(αύξηση 462 ανέργων). 

• Ως αποτέλεσμα, η κυπριακή οικονομία κατά το 2011, συνεχίζει να βρίσκεται υπό την 

αυστηρή επιτήρηση της Ε.Ε. και κάτω από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, 

καθ� ήν στιγμή κατά το 2011 υπέστη επίσης σειρά διαδοχικών υποβαθμίσεων από 

τους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τόσο της 
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μακροπρόθεσμης όσο και της βραχυπρόθεσμης,18 κυρίως λόγω της μεγάλης 

έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στο ελληνικό χρέος.   

Σημειώνεται ότι η υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας οφείλεται επίσης στην 

επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης και στη μη έγκαιρη λήψη διαρθρωτικών 

μέτρων μόνιμου χαρακτήρα.   

• Οι σημειωθείσες πιο πάνω υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας αναπόφευκτα 

επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ήδη βεβαρημένη δημοσιονομική κατάσταση και απαιτούν 

επιτακτικά την άμεση προώθηση και υλοποίηση περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης.   

• Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, κατατέθηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 

2011, στη βάση τεθέντος κυβερνητικού στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω 

του 3% του ΑΕΠ για το 2012 (στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που 

υπεβλήθη στην Ε.Ε. για το 2012, περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη για 2,6% του 

ΑΕΠ για το 2012).   

Οι προβλέψεις όμως επί των οποίων βασίσθηκε η κατάρτιση του εν λόγω 

προϋπολογισμού, βασίσθηκαν εκ των προτέρων σε επισφαλή δεδομένα, μεταξύ 

των οποίων η αβεβαιότητα περί της έγκρισης ή μη από τη Βουλή των νομοσχεδίων 

που αφορούσαν την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%, 

όπως και των νομοσχεδίων που αφορούσαν την κοινωνική στόχευση (φοιτητική 

χορηγία και επίδομα τέκνου).   

Περαιτέρω και ανεξαρτήτως των κυβερνητικών προβλέψεων σε σχέση με τα κρατικά 

έσοδα, η υλοποίηση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού καθίσταται επίσης 

αμφίβολη λόγω των χαμηλών έως οριακών ρυθμών ανάπτυξης, γεγονός που δε 

δικαιολογεί οποιαδήποτε αισιοδοξία υλοποίησης του κυβερνητικού στόχου για 

δημοσιονομικό έλλειμμα στο 2,6% του ΑΠΕ το 2012, ακόμα και στην περίπτωση 

                                                 
18  Στην κατηγορία “ομολογίες σκουπίδια” που είναι ομόλογα υψηλού κινδύνου, δηλαδή έχουν 

βαθμολογηθεί ως speculative ή below investment grade από τους δύο κύριους φορείς διαχείρισης 
και αξιολόγησης επενδύσεων, τη Moody�s (με βαθμό κάτω του BBB) και τη Standard and Poor�s 
(με βαθμό κάτω του Baa). 
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που η Βουλή θα προχωρήσει στην ψήφιση των νομοσχεδίων που αφορούν την 

αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% και την κοινωνική στόχευση. 

• Η εκ μέρους της κυβέρνησης καθυστέρηση στην προώθηση ενός ολοκληρωμένου 

πλαισίου οικονομικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία υπερέβη τα τρία 

και πλέον χρόνια από το χρόνο διαπίστωσης της πραγματικής ανάγκης προώθησης 

μέτρων εξυγίανσης, με τη δημοσιονομική επίδραση των εγκριθέντων μέτρων του 

πρώτου πακέτου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο στα 

€180 εκατομ. (ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 1% περίπου) και σε συσχετισμό με την 

επισφαλή ως προς την τελική έκβασή της ακολουθηθείσα μεθοδολογία πρόβλεψης 

των κρατικών εσόδων του 2012, καθιστούσε εξ� αρχής τους κυβερνητικούς 

προγραμματισμούς εξαιρετικά ευάλωτους. 

• Η κυπριακή οικονομία, σύμφωνα με τις επίσημες κυβερνητικές προβλέψεις, θα 

παρουσιάσει χαμηλούς έως οριακούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2012, ενδεχομένως και 

σε μεσοπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο.   

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης για το 

2012 στο -1%, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει οριακό ρυθμό ανάπτυξης 

γύρω στο 0,2%.  Συνεπακόλουθα οι προοπτικές για το 2012 δεν είναι ευοίωνες.   

• Συναφώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις φθινοπωρινές της προβλέψεις για την 

Κύπρο, προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 6,7% του ΑΕΠ για το 2011 (σε σύγκριση 

με 5,3% του ΑΕΠ για το 2010), το οποίο όπως σημειώνει είναι σημαντικά ψηλότερο 

από την αντίστοιχη εαρινή πρόβλεψη του Μαΐου 2011 που το τοποθετούσε στο 

5,4% του ΑΕΠ.   

Για το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 4,9% 

του ΑΕΠ και για το 2013 στο 4,7% του ΑΕΠ, ενώ όσον αφορά το δημόσιο χρέος, η 

σχετική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι το 2013 θα προσεγγίσει 

σχεδόν το 71% του ΑΕΠ.   
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Συναφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει στην Κύπρο επιτακτικά τη λήψη νέων 

διαρθρωτικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, το αργότερο μέχρι τις 15 

Δεκεμβρίου 2011.   

• Όσον αφορά ειδικότερα τις προβλεπόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός του 2012 

όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή και υπό την επιφύλαξη της αναγκαιότητας 

τροποποίησης συγκεκριμένων σημαντικών κονδυλίων του ως αποτέλεσμα της 

κατάθεσης στη Βουλή στο διάστημα που ακολούθησε την κατάθεσή του, δέσμης 

νομοσχεδίων, στα οποία ενσωματώνονται περαιτέρω μέτρα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, παρουσιάζει μείωση των αναπτυξιακών δαπανών σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του 2011 κατά -19,0% και μείωση των τακτικών δαπανών με ρυθμό 

5,8% (€5.352 δις σε σύγκριση με €5.679 δις το 2011).   

• Ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζει επίσης μείωση των προνοιών για κοινωνικές 

παροχές κατά €200 εκατομ., σε σύγκριση με την εκτιμημένη δαπάνη για το 2011 

(€1.111 δις σε σύγκριση με €1.302 δις το 2011), μείωση που αποτελεί σημαντικό 

στόχο της κυβέρνησης.     

• Περαιτέρω στον προϋπολογισμό του 2012, οι λειτουργικές δαπάνες σημειώνουν 

μείωση της τάξης του 10,9% (κυρίως λόγω της κατάργησης του σχεδίου επιστροφής 

ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία, €1.132 δις το 2012 σε σύγκριση με €1.271 δις το 

2011). 

• Η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών του δημοσίου, δηλαδή οι δαπάνες προσωπικού 

που περιλαμβάνουν τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα, στον ίδιο προϋπολογισμό, 

σημειώνει αύξηση της τάξης του 3,0% (€2.829 δις σε σύγκριση με €2.745 δις το 

2011).   

Αναλυτικότερα, για το 2012 οι απολαβές προσωπικού αυξάνονται οριακά σε 

ποσοστό ύψους 0,9%, σε σύγκριση με το 2011, όπως κατατέθηκε, λόγω της 

κατάργησης μεγάλου αριθμού κενών θέσεων.  Το πιο πάνω ποσοστό μετατρέπεται 

σε αρνητικό και φθάνει το -1,6%, σε περίπτωση που ληφθεί υπόψη η μη καταβολή 

της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για το πρώτο εξάμηνο του 
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2012, ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αυξάνονται με ψηλότερο ρυθμό ύψους 

12,5% λόγω αύξησης του αριθμού αφυπηρετήσεων (αναμένονται). 

• Περαιτέρω και σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, με την υπόθεση ότι για το 

2012 το δημοσιονομικό έλλειμμα θα κυμανθεί στο 2,8% του ΑΕΠ και δεδομένου ότι 

οι λήξεις χρέους αντιστοιχούν σε €2.300.000.000 (χωρίς να υπολογίζονται οι 

εκδόσεις χρέους στο υπόλοιπο του 2011 που θα λήγουν το 2012), οι 

χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2012 υπολογίζονται περίπου στα €2.750.000.000.  

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, όπως έχει κατατεθεί, θα καλυφθεί  με τη 

σύναψη δανείου από τη Ρωσία (€2.500.000.000), ενώ το ποσό που υπολείπεται θα 

καλυφθεί με βραχυπρόθεσμο δανεισμό τόσο από την εγχώρια όσο και από την 

εξωτερική αγορά.   

• Με την κατάθεση του ιδίου προϋπολογισμού στη Βουλή, εισάγονται για πρώτη φορά 

ανώτατες οροφές δαπανών με συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους για τα έτη 

2013 και 2014, στα πλαίσια τριετούς Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 

(ΜΔΠ) και στη βάση ανειλημμένων δεσμεύσεων της Δημοκρατίας προς την Ε.Ε. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης, βουλευτές μέλη της επιτροπής εξέφρασαν 

επιφυλάξεις και/ή κατέθεσαν διιστάμενες απόψεις αναφορικά με το κατά πόσο ο υπό 

αναφορά προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, οι 

οποίες κατά τη γνώμη τους επιβάλλουν την προώθηση επιτακτικά πρόσθετων μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

Εξέφρασαν επίσης επιφυλάξεις κατά πόσο είναι δυνατή η υλοποίηση του κυβερνητικού 

στόχου, όπως αυτός διαγράφεται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, για 

δημοσιονομικό έλλειμμα 2,8% του ΑΕΠ για το 2012, αφού  στο στάδιο της συζήτησης του 

εν λόγω προϋπολογισμού, η εξοικονόμηση κοινωνικών δαπανών κατά €200 εκατομ. δεν 

κατέστη απολύτως σαφές με ποιο τρόπο θα υλοποιείτο.   

Συναφώς σημειώνεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε 

στην επιτροπή ότι προς επίτευξη του συνολικού στόχου εξοικονόμησης των €200 εκατομ. 

από τις κοινωνικές δαπάνες, πέραν των νομοσχεδίων για τη στόχευση του επιδόματος 
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τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, η κυβέρνηση θα προωθήσει επίσης την εισαγωγή 

εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων και σε άλλες παροχές, όπως τα στεγαστικά σχέδια και 

η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.   

 Στις 17 Νοεμβρίου 2011, η κυβέρνηση, ως μέρος της δεύτερης δέσμης μέτρων που είχε 

εξαγγείλει από τον Αύγουστο του 2011, υπέβαλε επίσημα στη Βουλή δύο νέα κυβερνητικά 

νομοσχέδια για σκοπούς υλοποίησης μερικώς της εξαγγελθείσας κοινωνικής στόχευσης.  

Με τα εν λόγω νομοσχέδια προτείνεται η εισαγωγή εισοδηματικών κριτηρίων για την 

παροχή του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας, με τις προτεινόμενες δε 

περικοπές αναμένονται για την κυβέρνηση εξοικονομήσεις ύψους €100 εκατομ.  

 Όσον αφορά ειδικότερα τις επιμέρους θέσεις των μελών της επιτροπής, σύμφωνα 

με ορισμένους βουλευτές, στον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού του 2012, η 

κυβέρνηση ορθά έλαβε κυρίως υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα δε τις επιπτώσεις από το δεύτερο κύμα κρίσης, δηλαδή της 

κρίσης χρέους που μαστίζει την ευρωζώνη.  Όπως οι ίδιοι βουλευτές σημείωσαν, με τον 

υπό συζήτηση προϋπολογισμό λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση και για 

πρώτη φορά επιλύονται ή τροχοδρομούνται λύσεις σε σχέση με τα χρόνια διαρθρωτικά 

προβλήματα της κυπριακής οικονομίας.    

 Σύμφωνα με τις θέσεις άλλων μελών της επιτροπής, ο υπό συζήτηση 

προϋπολογισμός στοχεύει μεν σε δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΠ για το 

2012, στόχος όμως που στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των κρατικών εσόδων και σε 

μικρότερο βαθμό στη μείωση των κρατικών δαπανών.  Όπως σημείωσαν, η 

προβλεπόμενη αύξηση των κρατικών εσόδων, βασίζεται ειδικότερα σε αύξηση του 

ισχύοντος κανονικού συντελεστή ΦΠΑ (από 15% σε 17%) και σε στόχευση των 

κοινωνικών παροχών, στη βάση νομοσχεδίων για τα οποία στο στάδιο της συζήτησης του 

προϋπολογισμού είτε δεν υπήρχε βεβαιότητα περί της ψήφισής τους σε νόμους είτε δεν 

είχαν ακόμη κατατεθεί επίσημα στη Βουλή.  

 Οι ίδιοι βουλευτές επισήμαναν ως αρνητική εξέλιξη, τη συνεχισθείσα και κατά το 2011 

πρακτική πρόσληψης νέων δημόσιων υπαλλήλων, όπως και τη σημαντική μείωση των 
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αναπτυξιακών δαπανών στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό (-19%), σε συνέχεια των 

ήδη μειωμένων αναπτυξιακών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2011 (9% σε σχέση με 

το 2010).   

 Όσον αφορά την πρόβλεψη για μείωση των λειτουργικών δαπανών στον προϋπολογισμό 

του 2012 κατά 10,9%, σε σύγκριση πάντοτε με το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κονδύλι του 

2011, επισήμαναν ότι αυτή δεν αποδίδει την πραγματικότητα, αφού οι πραγματικές 

λειτουργικές δαπάνες του 2011 υπερβαίνουν τις αρχικά προϋπολογισθείσες λειτουργικές 

δαπάνες στον ίδιο προϋπολογισμό.   

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμοδίου υπουργείου, οι λειτουργικές δαπάνες με τη στενή 

έννοια του όρου μειώνονται μόνο κατά 2,8%, αφού στη σχετική πρόβλεψη 

περιλαμβάνονται βάσει της σχετικής κατάταξης πολλές άλλες κατηγορίες δαπανών, όπως 

οι δαπάνες άμυνας και αστυνόμευσης (-6,4%).19 

 Σύμφωνα με άλλα μέλη της επιτροπής, ενώ στον υπό αναφορά προϋπολογισμό 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά κάποια θετικά στοιχεία όπως η μείωση των τακτικών 

δαπανών, η προσπάθεια για στόχευση των κοινωνικών δαπανών και οι ανώτατες οροφές 

δαπανών για τα υπουργεία και τις ανεξάρτητες υπηρεσίες στα πλαίσια του τριετούς ΜΔΠ, 

ο ίδιος προϋπολογισμός δεν κρίνεται επαρκής ως προς τις δυνατότητες που παρέχει προς 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της οξείας δημοσιονομικής κρίσης, στην οποία έχει εισέλθει 

η κυπριακή οικονομία.   

 Περαιτέρω ορισμένα μέλη της επιτροπής επεσήμαναν ότι η μείωση των κονδυλίων για 

κοινωνικές παροχές στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, τοποθετεί την Κύπρο ανάμεσα 

στις τελευταίες χώρες σε κοινωνικές παροχές σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας.   

 Στην ίδια πιο πάνω βάση, άλλοι βουλευτές επισήμαναν ότι υπάρχει ανισοσκέλεια 

μεταξύ του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης και της σταθερής επιβάρυνσης του κρατικού 

μισθολογίου από τις προσαυξήσεις, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά 

κοινωνικού πλεονάσματος από την πραγματική οικονομία στο δημόσιο τομέα.   

                                                 
19  Πίνακας 4β - ΜΕΡΟΣ ΣΤ της παρούσας έκθεσης. 
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 Η επιτροπή συνοψίζοντας τις πιο πάνω διαπιστώσεις και παρατηρήσεις, όπως και 

τις επιμέρους θέσεις των μελών της, καταλήγει στα ακόλουθα: 

 Η Κύπρος στην παρούσα φάση βρίσκεται ενώπιον μίας από τις πιο κρίσιμες στιγμές της 

πορείας της και ένα μόλις βήμα πριν από την προσφυγή στο Μηχανισμό Ευρωπαϊκής 

Διευκόλυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΔΧΣ)20. 

 Η μεγάλη καθυστέρηση που σημειώθηκε από την πρώτη φάση της διεθνούς οικονομικής 

κρίσης μέχρι την εκ μέρους των αρμοδίων αναγνώριση των δυνητικών επιπτώσεών της 

επί της κυπριακής οικονομίας, όπως και του δευτέρου κύματος κρίσης χρέους που 

μαστίζει σήμερα την ευρωζώνη και μέχρι την αναγνώριση απ� όλες τις πλευρές της 

αναγκαιότητας λήψης μέτρων για διάσωσή της, δεν αφήνει καθόλου περιθώρια για 

περαιτέρω αδράνεια. 

 Το πρώτο πακέτο μέτρων που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 26 

Αυγούστου 2011, σε συνεργασία κυβέρνησης και Βουλής, εξ αρχής δε θεωρήθηκε και 

ούτε ήταν αρκετό για την αναχαίτιση των επιπτώσεων από τις διαδοχικές υποβαθμίσεις 

της κυπριακής οικονομίας και των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2011, οι οποίες χωρίς 

την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων περικοπής των δημοσίων δαπανών ενδέχεται να 

οδηγήσουν τη χώρα εκτός των διεθνών αγορών για σκοπούς αναχρηματοδότησης του 

χρέους της, με όλες τις προφανείς επιπτώσεις.   

 Η ανάγκη άμεσης λήψης περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, όπως και 

αποτελεσματικής διαχείρισης των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα μέσω της 

καθίδρυσης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού κρατικής στήριξης, ο οποίος να δύναται να 

παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης αντιμετώπισης ενδεχόμενων συστημικών κινδύνων, 

καθιστά επιτακτική την άμεση συστράτευση όλων των πλευρών κυβέρνησης, βουλής και 

συνδικαλιστικής πλευράς. 

 Η επιτροπή εκφράζει ανησυχία ότι η μη έγκαιρη και αποτελεσματική προώθηση 

πρόσθετων και επαρκών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στην παρούσα φάση, θα 

                                                 
20  European Financial Stability Facility (EFSF). 
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δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερη τη 

δημοσιονομική κατάσταση.   

 Περαιτέρω, η σε μεγάλο βαθμό έκθεση των κυπριακών τραπεζών στο ελληνικό χρέος, θα 

επιβαρύνει επίσης την ήδη βεβαρημένη δημοσιονομική κατάσταση, σε περίπτωση που οι 

τράπεζες δεν καταστεί δυνατό να αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα και το 

κράτος κληθεί να συνδράμει, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά το δημόσιο χρέος.21   

 Παρά το γεγονός ότι σε περίπτωση που θα προκύψουν προβλήματα στον τραπεζικό 

τομέα, η κρατική στήριξη σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δε 

θα γίνει μέσω της άμεσης διάθεσης κρατικών πόρων αλλά μέσω της έκδοσης ομολόγων, 

γεγονός που αποτρέπει την προσφυγή στο μηχανισμό ΕΔΣΧ, η περαιτέρω επιδείνωση 

της δημοσιονομικής κατάστασης και η μη λήψη πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης είναι ενδεχόμενο να θέσει τη χώρα σε κάποιο στάδιο προ της επιτακτικής 

ανάγκης προσφυγής στο μηχανισμό ΕΔΣΧ για κάλυψη για κάλυψη των χρηματοδοτικών 

αναγκών της, κάτω από καθεστώς αυστηρής επιτήρησης και με την επιβολή πλέον 

οδυνηρών μέτρων εκ των έξω, τα οποία θα κληθούν όλοι ανεξαιρέτως να επωμιστούν.  Το 

γεγονός αυτό η επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία.   

 Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012, παρά τον περιορισμό των τακτικών δαπανών 

και την προσπάθεια για στόχευση των κοινωνικών δαπανών με τη μείωση των 

αντίστοιχων κονδυλίων κατά €200 εκατομ., σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2011, 

κρίνεται από την πλειοψηφία των μελών της επιτροπής ότι δεν αντιμετωπίζει επαρκώς και 

αποτελεσματικά την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση, ότι έχει 

περιθώρια και ότι χρήζει περαιτέρω περικοπών πολλών κονδυλίων του.   

 Η επιτροπή σημειώνει επίσης ότι μέχρι της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, οι 

εξοικονομήσεις ύψους €200 εκατομ. ως αποτέλεσμα της κοινωνικής στόχευσης που έχουν 

περιληφθεί στον υπό αναφορά προϋπολογισμό, δεν ήταν ξεκάθαρο πώς θα καλύπτονταν, 

αφού τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια για τη στόχευση του επιδόματος τέκνου και της 

                                                 
21  Σύμφωνα με το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, σε τέτοια περίπτωση οι τράπεζες θα 

τύχουν στήριξης μέσω της έκδοσης ομολόγων γεγονός που θα αποτρέψει τη στάση πληρωμών.   
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φοιτητικής χορηγίας, τα οποία αντιστοιχούν σε €100 εκατομ. δεν είχαν ακόμη 

θεσμοθετηθεί νομοθετικά.   

 Περαιτέρω, όσον αφορά το θέμα του υπόλοιπου ποσού ύψους €100 εκατομ. που 

αποτελεί μέρος της κοινωνικής στόχευσης και παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός 

Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή ότι η εξοικονόμηση αυτή αναμένεται να επιτευχθεί 

μέσω της στόχευσης της στεγαστικής πολιτικής και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 

μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι δε δόθηκαν επαρκείς επεξηγήσεις στο στάδιο της 

συζήτησης για το πως αυτό θα τύγχανε χειρισμού από τους κυβερνητικούς αρμόδιους για 

σκοπούς υλοποίησης του κυβερνητικού στόχου για εξοικονομήσεις των κοινωνικών 

δαπανών.  Για τους ίδιους βουλευτές, η κυβέρνηση δεν έχει συγκεκριμενοποιήσει τις 

προθέσεις της στη Βουλή, καταθέτοντας ενώπιόν της τα αναγκαία νομοσχέδια ή/και τις 

συγκεκριμένες προτάσεις της. 

 Τέλος, ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζοντας σημαντική μείωση των αναπτυξιακών 

δαπανών (κατά 19%) και με το ρυθμό ανάπτυξης για το 2012 οριακό έως αρνητικό, 

κρίνεται από την πλειοψηφία της επιτροπής ότι δε δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά 

στην έξοδο από την παρούσα ύφεση. 

 Ειδικότερα ενώ ορισμένα μέλη της επιτροπής υιοθετούν τη θέση της κυβέρνησης, 

σύμφωνα με την οποία στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό περιλήφθηκαν προς 

υλοποίηση «ώριμα» έργα, θεωρώντας ότι μεγάλη σημασία σε σχέση με τις αναπτυξιακές 

δαπάνες θα πρέπει να αποδίδεται στο βαθμό απορρόφησης και υλοποίησης και όχι μόνο 

στους απόλυτους αριθμούς, άλλα μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι με τον υπό συζήτηση 

προϋπολογισμό μειώνονται όχι μόνο οι αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά και ο βαθμός 

υλοποίησής τους, αφού σύμφωνα με τα κατατεθέντα στην επιτροπή στοιχεία, μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2011 ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών δεν υπερέβη το 

42%.   

 Συνεπακόλουθα, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής θεωρεί ότι χωρίς τη λήψη νέων 

πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης πέραν των όσων περιλαμβάνονται στον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2012 και συνυπολογίζοντας όλα τα δεδομένα, είναι σχεδόν 
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αδύνατη, η υλοποίηση του κυβερνητικού στόχου για δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω του 3% 

του ΑΕΠ για το 2012. 

 Αντίθετα, η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής κρίνει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα, με 

βάση τα δοθέντα στοιχεία και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα 

υπερβεί κατά πολύ το 4% του ΑΕΠ το 2012, υιοθετώντας την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκή 

Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία θα φτάσει το 4,9% του ΑΕΠ ενώ κρίνει περαιτέρω ότι 

το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει συνεπακόλουθα το 67% του ΑΕΠ για το 2012.   

 Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή θεωρεί ότι στην παρούσα φάση είναι αναγκαία η 

εκπόνηση και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού εξόδου από τη 

δημοσιονομική κρίση μέσω εξοικονομήσεων δημοσίων δαπανών και κυρίως μέσω 

περαιτέρω περιορισμού δαπανών, όπως το μισθολόγιο και οι λειτουργικές δαπάνες της 

κρατικής μηχανής.  Θεωρεί επίσης αναγκαία την ανάληψη ενεργειών για υλοποίηση 

μόνιμης δημοσιονομικής εξυγίανσης, με την εισαγωγή διαρθρωτικών μέτρων μόνιμου 

χαρακτήρα, αλλά και την ανάληψη ενεργειών για διοχέτευση και ανακατανομή των 

δημοσίων δαπανών προς όφελος της ανάπτυξης, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη 

συλλογικής προσπάθειας για αποτελεσματική στόχευση της κοινωνικής πολιτικής.  

 Η κυβέρνηση καλείται να κινηθεί γύρω από τους πιο πάνω βασικούς άξονες, λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη όπως η Κύπρος διατηρήσει το σημερινό ευνοϊκό 

φορολογικό σύστημα για τις εταιρείες και επιχειρήσεις ώστε να παραμείνει και να 

επεκταθεί περαιτέρω ως ένα ανταγωνιστικό διεθνές χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό 

κέντρο.   

2. Εισήγηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2012, τον οποίο υποβάλλει με την παρούσα έκθεσή της στην 

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

απόρριψή του εν όλω ή εν μέρει, επιφυλάσσει ταυτόχρονα το δικαίωμα των μελών της 

όπως και των υπολοίπων βουλευτών για υποβολή τροπολογιών σε σχέση με περικοπές 
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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 2012, 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 υπό αναφορά προϋπολογισμού 

περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ της παρούσας έκθεσης.   

 Τέλος η επιτροπή σημειώνει ότι, υποβάλλοντας με την παρούσα έκθεσή της τον υπό 

συζήτηση προϋπολογισμό στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και έγκρισή ή 

απόρριψή του, επιφυλάσσεται σε σχέση με τα τελικά του μεγέθη, τα οποία ενδέχεται να 

διαφοροποιηθούν στη βάση περικοπών ειδικών κονδυλίων του όπως και των συνολικών 

του δαπανών, υπό το φως της έγκρισης ή απόρριψης τροποποιήσεων σ� αυτόν, οι 

οποίες κατατέθηκαν ή ενδέχεται να κατατεθούν στο μεταξύ εκ μέρους της κυβέρνησης, για 

σκοπούς υλοποίησης των κυβερνητικών δεσμεύσεων σχετικά με εξοικονομήσεις 

κοινωνικών ή άλλων δαπανών αυτού. 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.052.207-2011 

Δεκέμβριος 2011 

 

 

Τ.Ιερωνυμίδου/ΜΑΤ 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

1. Κατανομή δαπανών κατά υπουργείο 

Δαπάνες υπουργείων (τακτικές/αναπτυξιακές) 

Οι συνολικές δαπάνες κατά υπουργείο, ανεξάρτητο γραφείο/υπηρεσία για την 

περίοδο 2010-2014, έχουν ως ακολούθως: 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12 2014 2014/13
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7 242,4 -7,9 240,2 -0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2 358,2 1,1 365,5 2,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9 296,5 -12,6 291,0 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0 324,4 1,3 333,2 2,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0 45,4 -6,6 45,1 -0,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9 898,2 3,3 937,3 4,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3 723,3 -0,8 703,1 -2,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7 85,7 -1,7 85,9 0,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1 4.601,1 20,2 3.773,0 -18,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0 1.128,8 4,5 1.166,3 3,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0 344,6 -6,2 325,2 -5,6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1 651,2 2,3 667,6 2,5

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7 9.699,9 8,7 8.933,3 -7,9  

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, 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.  

 Οι συνολικές δαπάνες του προτεινόμενου προϋπολογισμού κατά υπουργείο 

(περιλαμβανομένων και των αποπληρωμών), όπως παρουσιάζονται στο σχετικό 

πίνακα, προβλέπεται να αυξηθούν οριακά με ρυθμό ύψους 0,7% και να φθάσουν τα 

€8.925 εκατομ. σε σύγκριση με €8.861 εκατομ. το 2011.  Η συγκράτηση του ρυθμού 

αύξησης των προϋπολογιζόμενων δαπανών του 2012 σε σχέση με το 2011 οφείλεται: 

 α. στη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10,9%, 

 β. στη μείωση των μεταβιβάσεων κατά 10,6%, 

 γ. στη μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών κατά 16,7%, και 

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

Οι συνολικές δαπάνες κατά υπουργείο για την περίοδο 2010-2012, έχουν ως 
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ακολούθως: 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 244,3 44,9 263,1 7,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 366,1 6,0 354,3 -3,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 376,6 -144.536,8 339,4 -9,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ 315,4 333,5 5,8 320,3 -4,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 52,8 16,2 48,6 -8,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 887,0 9,8 869,8 -1,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 803,7 11,4 728,8 -9,3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 83,3 9,8 87,1 4,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.543,7 20,1 3.829,2 8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.113,5 6,1 1.080,4 -3,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 412,7 14,4 367,3 -11,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 643,6 12,6 636,4 -1,1

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.860,7 14,8 8.924,9 0,7  

2. Πάγιες δαπάνες 

 Οι πάγιες δαπάνες κατά το 2012 προβλέπεται να αυξηθούν με ποσοστό ύψους 31,3% και 

να φθάσουν τα €2.600,7 εκατομ. σε σύγκριση με €1.981 εκ. το 2011.  Η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται στις αυξημένες αποπληρωμές δανείων. 

 Οι πάγιες δαπάνες κατά υπουργείο για την περίοδο 2010-2012 έχουν ως ακολούθως: 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 11,9 10,6 -10,4 10,7 0,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,1 0,1 1,2 0,1 13,9
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,1 0,1 0,0 0,1 20,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.692,1 1.966,6 16,2 2.586,4 31,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 2,9 3,3 14,5 3,3 0,1

ΣΥΝΟΛΟ 1.707,0 1.980,8 16,0 2.600,7 31,3

 

3. Τακτικές δαπάνες 

 Οι τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο προβλέπεται να μειωθούν με ρυθμό ύψους 5,8% και 

να φθάσουν τα €5.352 εκατομ. σε σύγκριση με €5.679 εκατομ. το 2011.  Τις μεγαλύτερες 

μειώσεις παρουσιάζουν τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και Άμυνας με ρυθμούς  ύψους  -16,9%,  -10,1% , -7,8% και -

3,2%, αντίστοιχα.  
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 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, η μείωση που παρουσιάζει το Υπουργείο 

Οικονομικών, οφείλεται στη  περίληψη μειωμένης πρόνοιας για τις κοινωνικές παροχές 

στα πλαίσια της κοινωνικής στόχευσης και στην κατάργηση της ειδικής χορηγίας για την 

αγορά/ανέγερση κατοικίας όπως και μειωμένης πρόνοιας για τις διάφορες χορηγίες που 

παραχωρούνται σε συγκεκριμένους ημικρατικούς οργανισμούς.   

 Το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσιάζει μείωση που οφείλεται στις μειωμένες πρόνοιες 

που περιληφθήκαν για χορηγίες προς ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής 

διοίκησης καθώς και των διαφόρων στεγαστικών σχεδίων επίσης μέσα στα πλαίσια της 

κοινωνικής στόχευσης.  

 Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος παρουσιάζει μείωση που 

οφείλεται κυρίως στη μειωμένη πρόνοια για αγορά ύδατος.  

 Τα υπόλοιπα υπουργεία, με εξαίρεση τα ανεξάρτητα γραφεία/υπηρεσίες, και το Υπουργείο 

Εξωτερικών που παρουσιάζουν αυξήσεις ύψους 7,0% και 6,0% λόγω της μεταφοράς των 

πιστώσεων της «Γραμματείας της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» από το Κεφάλαιο 

του προϋπολογισμού «Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο» στο Κεφάλαιο του Γραφείου 

Προγραμματισμού καθώς και λόγω  περίληψης πρόσθετων πιστώσεων για την προεδρία 

του Συμβουλίου της ΕΕ και ίδρυσης νέων πρεσβειών, παρουσιάζουν είτε μικρότερες 

μειώσεις που κυμαίνονται από -0,7%  έως -2,4% είτε παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις που 

κυμαίνονται από 0,1% έως 0,7%.  

 Ειδικότερα, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζει μείωση της τάξης του -

2,4% λόγω μη περίληψης πρόνοιας για το «Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιών Οχημάτων», 

καθώς και λόγω περίληψης μειωμένων πιστώσεων για τις συντηρήσεις δρόμων και 

αγοράς υπηρεσιών.   

 Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζει μείωση της τάξης του -

1,7% λόγω μειωμένης πρόνοιας που περιλήφθηκε για τα δημόσια βοηθήματα μέσα στα 

πλαίσια της κοινωνικής στόχευσης.   

 Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρουσιάζει μείωση της τάξης του -

1,1% λόγω μειωμένων προνοιών  που περιλήφθησαν για τις λειτουργικές δαπάνες.   
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 Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζει οριακή μείωση της τάξης του -0,7%. 

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις ύψους 0,7% και 0,1%, αντίστοιχα. 

Τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο 2010-2012 

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 / 1 0 2 0 1 2 2 0 1 2 / 1 1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Π ρ α γ μ . Π ρ ο ϋ π . % Π ρ ο ϋ π . %

€  ε κ . €  ε κ . Μ ε τ α β . Ε υ ρ ώ Μ ε τ α β .
A N E Ξ A P T H T Α  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΑ /  
Y Π H P E Σ I E Σ 1 2 3 ,6 1 5 6 ,8 2 6 ,9 1 6 7 ,7 7 ,0

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Α Μ Υ Ν Α Σ 3 4 5 ,5 3 6 6 ,1 6 ,0 3 5 4 ,3 - 3 ,2
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ ,  Φ Υ Σ ΙΚ Ω Ν  
Π Ο Ρ Ω Ν  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ 2 2 2 ,2 2 5 1 ,1 1 3 ,0 2 3 1 ,6 - 7 ,8

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ  Κ Α Ι  
Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Ε Ω Σ 2 7 2 ,6 3 0 2 ,7 1 1 ,0 3 0 4 ,7 0 ,7

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ Υ ,  
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ 2 2 ,0 2 6 ,8 2 1 ,7 2 6 ,5 - 1 ,2

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Κ Α Ι  
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Ε Ω Ν 7 8 9 ,4 8 5 8 ,7 8 ,8 8 4 3 ,8 - 1 ,7

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν 4 6 4 ,4 4 8 0 ,7 3 ,5 4 3 2 ,1 - 1 0 ,1
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν 7 3 ,3 7 8 ,6 7 ,2 8 3 ,3 6 ,0
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν 1 .1 9 8 ,6 1 .4 2 3 ,7 1 8 ,8 1 .1 8 3 ,1 - 1 6 ,9
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Ι  
Π Ο Λ ΙΤ Ι Σ Μ Ο Υ 8 0 2 ,7 8 5 2 ,9 6 ,2 8 5 3 ,7 0 ,1

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Σ Υ Γ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν  Κ Α Ι  
Ε Ρ Γ Ω Ν 2 3 9 ,1 2 7 2 ,8 1 4 ,1 2 6 6 ,3 - 2 ,4

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ  Υ Γ Ε ΙΑ Σ 5 5 5 ,7 6 0 8 ,9 9 ,6 6 0 4 ,5 - 0 ,7

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 5 .1 0 9 ,2 5 .6 7 9 ,5 1 1 ,2 5 .3 5 1 ,6 - 5 ,8  

4. Αναπτυξιακές δαπάνες    

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 

προϋπολογίζονται στα €972,5 εκατομ., σε σύγκριση με €1.200 εκατομ. το 2011, 

παρουσιάζοντας  μείωση της  τάξης του -19,0%, αφού μεγάλα αναπτυξιακά έργα κυρίως 

οδικά έργα έχουν ολοκληρωθεί, όπως η ανακαίνιση/ανάπλαση της λεωφόρου 

Αρχαγγέλου.  Περαιτέρω άλλα κτιριολογικά και οδικά έργα βρίσκονται στο στάδιο της 

ολοκλήρωσής τους, όπως είναι το κτίριο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

κτίριο  της Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι έξι λωρίδες, ο κυκλικός κόμβος του ΓΣΠ κ.ά. 

 Όπως έχει κατατεθεί, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει το Υπουργείο Οικονομικών         

(-61,1%) λόγω μη περίληψης πρόνοιας για την αγορά αξιόγραφων, αφού δημιουργήθηκε 

Ταμείο Επενδύσεων.   

 Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως παρουσιάζει επίσης μείωση της τάξης 

του -49,5% λόγω ολοκλήρωσης μεγάλου μέρους του κτιριολογικού προγράμματος της 

Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των  Φυλακών.   
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 Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων παρουσιάζει μείωση της τάξης του -28,5% 

κυρίως λόγω της αποπερατώσης μεγάλων οδικών και κτιριολογικών έργων.  

 Το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάζει μικρότερη μείωση της τάξης του -18,2%, κυρίως 

λόγω ολοκλήρωσης της αγοράς του εξοπλισμού για την εκτύπωση θεωρήσεων εισόδου.  

Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού και το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού παρουσιάζουν μειώσεις της τάξης του -15,0% και -13,0%, αντίστοιχα.  

 Ειδικότερα, η μείωση στο Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού οφείλεται στη 

μείωση όλων γενικά των λειτουργικών και άλλων δαπανών στα πλαίσια περισυλλογής.   Η 

μείωση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οφείλεται στη μειωμένη πρόνοια που 

περιλήφθηκε για το κτιριολογικό πρόγραμμα των σχολείων και στη χορηγία στα 

πανεπιστήμια.  

 Η μείωση στο Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κυμαίνεται στο      

-14,1% λόγω μη περίληψης πρόνοιας για τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεως.   

 Η μείωση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της τάξης του -8,1% 

οφείλεται κυρίως στη συμπερίληψη μέρους της πρόνοιας για προώθηση δράσεων για 

αντιμετώπισης της ανεργίας και τόνωσης της απασχόλησης σε συγκεντρωτικό κονδύλι του 

Γραφείου Προγραμματισμού.   

 Η μείωση στο Υπουργείο Υγείας της τάξης του -8,2% οφείλεται στην αποπεράτωση της 

διαμόρφωσης των φαρμακευτικών εργαστηρίων σε γραφεία καθώς και σε μειωμένη 

πρόνοια για το ΓΕΣΥ (για την αναδιοργάνωση και αυτονόμηση των νοσοκομείων).   

 Η μείωση στο Υπουργείο Εσωτερικών της τάξης του 8,1% οφείλεται σε περίληψη 

μειωμένης πρόνοιας για το αγροτικό οδικό δίκτυο και το κτιριολογικό πρόγραμμα των 

κοινοτήτων και στην αποπεράτωση πολεοδομικών οδικών και άλλων έργων, όπως και 

στην περίληψη πιστώσεων μεγάλων αναπτυξιακών συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 

συγκεντρωτικό κονδύλι του Γραφείου Προγραμματισμού. 

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, στον προϋπολογισμό του 2012 

έχουν περιληφθεί πρόνοιες μόνο για ώριμα έργα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της 

υλοποίησης, δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες παραδείγματος 
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χάριν μελέτες, απαλλοτριώσεις κ.λπ.  Συνεπώς, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, κάποια έργα που τα υπουργεία τα θεωρούσαν ώριμα, το εν λόγω υπουργείο 

με βάση δικά του κριτήρια δεν έκρινε ότι αυτά είναι ώριμα.  Περαιτέρω, το κριτήριο με 

βάση το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα ένταξης 

συγκεκριμένου έργου στο ΜΔΠ είναι οι δυνατότητες της οικονομίας σε συνδυασμό με της 

επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες.   

 Οι Αναπτυξιακές Δαπάνες κατά υπουργείο, έχουν ως ακολούθως: 

2010 2011 2011/10 2012 2012/11
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ 33,1 76,8 131,9 84,7 10,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 13,8 0,0 -99,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 84,8 125,5 47,9 107,8 -14,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 42,7 30,9 -27,7 15,6 -49,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 23,4 26,0 11,0 22,1 -15,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 18,5 28,2 52,2 25,9 -8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 256,8 322,8 25,7 296,6 -8,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2,5 4,7 87,2 3,8 -18,2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 58,8 153,3 160,9 59,7 -61,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 246,9 260,7 5,6 226,7 -13,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 118,5 136,6 15,2 97,6 -28,5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15,7 34,7 120,8 31,9 -8,2

ΣΥΝΟΛΟ 902,0 1.200,3 33,1 972,5 -19,0  

 Τα κυριότερα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και τα νέα έργα, 

τα οποία αναμένεται να αρχίσουν κατά τη διάρκεια του 2012 είναι τα ακόλουθα: 

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και  Περιβάλλοντος 

- Υδατικά Έργα Κοιλάδων Διάριζου και Ευρύτερης Περιοχής Πάφου: €1,1 

εκατομ. 

- Αποζημιώσεις Κτηνοτρόφων: €3,4 εκατομ. 

- Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-

Ακακίου: €3,5 εκατομ. 

- Αξιοποίηση Επεξεργασμένων Λυμάτων Πόλεων: €2,0 εκατομ. 

- Υδατικά Έργα Σολέας Μαραθάσας : €10,5 εκατομ. 
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- Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά: €42,0 εκατομ.  

- Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών: €3,0 εκατομ. 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης  

- Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων: 

- Φυλακών €5,5 εκατομ. 

- Αστυνομίας €1,7 εκατομ. 

- Πυροσβεστικής €1,0 εκατομ. 

• Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

- Προαγωγή Εξαγωγών Βιομηχανικών Προϊόντων - €2,0 εκατομ. 

- Εφαρμογή Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής: €2,5 εκατομ. 

- Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μεσαίες Επιχειρήσεις: €5,0 εκατομ. 

- Προώθηση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου: €1,0 εκατομ. 

- Ενίσχυση Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας: €2,8 εκατομ. 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

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

- Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς  

κοινωνικά ομάδες: €3,0 εκατομ. 

- Ανάπτυξη Δικτύου Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: €1,0 εκατομ. 

- Χορηγίες για Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας: €9,8 εκατομ. 

• Υπουργείο Εσωτερικών  

- Πολεοδομικά και άλλα έργα: €82,5 εκατομ.   

- ΧΥΤΑ: €13,7 εκατομ. 

- Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων  (ΧΑΔΑ): €8,0 

εκατομ. 

- Απαλλοτριώσεις: €79,5 εκατομ. 

• Υπουργείο Εξωτερικών  

- Βελτίωση πρεσβευτικής κατοικίας στις Βρυξέλλες: €0,5 εκατομ.  

- Αποκατάσταση ακινήτου «Κορωναίου» στον Πειραιά: €0,3 εκατομ.  
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- Επιδιόρθωση πρεσβευτικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον: €2,0 εκατομ.   

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

- Κρατικά Πανεπιστήμια: €117,0 εκατομ.  

- Ανέγερση / Βελτίωση Σχολείων: €50,0 εκατομ.  

- Ανέγερση Μεγάρου Πολιτισμού: €11,0 εκατομ. 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  

- Κτιριακές Εγκαταστάσεις-Κυπριακή Προεδρία EU2012: €1,5 εκατομ.  

- Αναβάθμιση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λευκωσίας και 

Αλάμπρας σε έξι λωρίδες κυκλοφορίας: €5,0 εκατομ.  

- Κατασκευή ανισόπεδων Κόμβων παρά τω ΓΣΠ: €8,0 εκατομ.  

- Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων Πολεοδομίας: €1,7 εκατομ.  

- Κατασκευή δρόμου που να συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον 

Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: €24,0 εκατομ.  

- Βελτιώσεις υφισταμένων δρόμων :€7,0 εκατομ.  

• Υπουργείο Υγείας 

- Κέντρο Αιματολογικών Ασθενειών: €0,5 εκατομ.  

- Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Λεμεσού και Λευκωσίας: €9,5 εκατομ.  

- Βελτιώσεις Νοσοκομείων και Ιατρικών Κέντρων: €1,3 εκατομ.   

- Αγορά Ιατρικού Εξοπλισμού: €9,6 εκατομ.  

5. Επιμέρους προϋπολογισμοί υπουργείων 

• Υπουργείο Άμυνας22 (Κεφ. 11) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2012, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €354.311.956 έναντι €367.151.163 για το 2011 (εγκεκριμένες) και 

€345.496.054 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2012 κατά €12.839.207.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €6.991.014, 

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

                                                 
22  Η σειρά παρουσίασης των προϋπολογισμών των υπουργείων βασίζεται στην κατάταξη, με την οποία 

παρουσιάζονται στο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. 
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Δημοκρατίας23 [έναντι €6.890.886 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €5.770.062 

(πραγματικές) για το 2010.  (Αύξηση για το 2012 κατά €100.128.)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 (Διοίκηση, Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά) 

ανέρχονται σε €354.311.876 (προϋπολογισθείσες) έναντι €367.148.593 

(εγκεκριμένες) για το 2011 και €345.481.699 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση 

για το 2012 κατά €12.836.717.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €80 (εγκεκριμένες) έναντι 

€2.570 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €14.355 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση 

για το 2012 κατά €2.490.) 

 Για σκοπούς αμυντικής θωράκισης24 προβλέπονται δαπάνες ύψους €92.000.000 

για το 2012 έναντι €105.000.000 για το 2011 (προϋπολογισθείσες) και €105.407.599 

για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2012 κατά €13.000.000.) 

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

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το 2012, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €339.376.519 

έναντι €402.549.852 για το 2011 (εγκεκριμένες) και €307.051.192 για το 2010 

(πραγματικές).  (Μείωση για το 2011 κατά €63.173.333.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €231.594.293 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €251.012.259 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€222.227.493 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2011 κατά €19.417.966.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €107.782.226 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €151.537.593 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€84.823.699 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2011 κατά €43.755.367.) 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Κεφ. 13) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για το 
                                                 
23  Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Συντάγματος, ποσά που βαρύνουν απευθείας το λογαριασμό του Πάγιου 

Ταμείου της Δημοκρατίας δε χρειάζονται έγκριση από τη Βουλή. 
24  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. 

60 
 



 

2012, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €320.301.921 έναντι €335.737.866 για 

το 2011 (εγκεκριμένες) και €315.369.171 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €15.435.945.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €304.702.598 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €302.918.378 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€272.626.566 (πραγματικές) για το 2010.  (Αύξηση για το 2012 κατά €1.784.220.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €15.599.323 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €32.819.488 (εγκεκριμένες) για το 2010 και 

€42.742.605 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2011 κατά €17.220.165.) 

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

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

για το 2012, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €48.627.663 έναντι €53.744.688 

για το 2011 (εγκεκριμένες) και €45.461.311 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για 

το 2012 κατά €5.117.25.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €26.521.233 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €26.776.265 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €22.023.614 (πραγματικές) για το 

2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €255.032.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €22.106.430 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €26.968.423 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€23.437.697 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €4.861.993.) 

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για το 2012, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €869.778.819 έναντι 

€884.046.494 για το 2011 (εγκεκριμένες) και €807.984.861 για το 2010 

(πραγματικές).  (Μείωση για το 2012 κατά €14.267.675.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €133.010, αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€133.010 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €116.800 (πραγματικές) για το 2010].   
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 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €843.756.428 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €858.613.490 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€789.361.726 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €14.857.062.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €25.889.381 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €25.299.994 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€18.506.335 (πραγματικές) για το 2010.   (Αύξηση για το 2012 κατά €589.387.) 

• Υπουργείο Εσωτερικών (Κεφ. 16)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2012, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €728.775.186 έναντι €800.836.326 για το 2011 

(εγκεκριμένες) και €721.340.896 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2012 

κατά €72.061.140). 

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

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας [έναντι 

€110.000 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €91.643 (πραγματικές) για το 2010]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €432.059.303 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €479.135.627 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€464.411.855 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €47.076.324.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €296.605.883 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €321.590.699 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€256.837.371 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €24.984.816.) 

• Υπουργείο Εξωτερικών (Κεφ. 17)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2012, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €87.160.902 έναντι €84.069.524 για το 2011 

(εγκεκριμένες) και €75.795.513 για το 2010 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2012 

κατά €3.091.378.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €83.312.482 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €79.118.674 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €73.282.172 (πραγματικές) για το 

2010.  (Αύξηση για το 2012 κατά €4.193.808.) 
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 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €3.848.420 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €4.950.850 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €2.513.341 

(πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €1.102.430.) 

• Υπουργείο Οικονομικών (Κεφ. 18) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2012, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €3.829.212.236 έναντι €3.490.661.334 για το 2011 

(εγκεκριμένες) και €2.949.464.635 για το 2010 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2012 

κατά €338.550.902.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €2.586.428.999, 

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

€1.966.626.000 για το 2011 (εγκεκριμένες) και €1.692.052.595 για το 2010 

(πραγματικές) (αύξηση για το 2012 κατά €619.802.999)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012, ανέρχονται σε €1.183.086.279 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €1.424.314.042 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€1.198.636.365 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά 

€241.227.763.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €59.696.958 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €99.721.292 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€58.775.675 (πραγματικές) για το 2010.   (Μείωση για το 2012 κατά €40.024.334.) 

• Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κεφ. 20) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2012, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €1.080.396.953 έναντι €1.125.962.897 για το 

2011 (εγκεκριμένες) και €1.049.667.205 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €45.565.944.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012, ανέρχονται σε €853.680.863 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €853.854.476 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€802.723.099 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €173.613.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €226.716.090 
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(προϋπολογισθείσες) έναντι €272.108.421 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€246.944.106 (πραγματικές) για το 2010.   (Μείωση για το 2012 κατά €45.392.331.) 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Κεφ. 21) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2012, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €367.308.872 έναντι €416.069.339 για το 

2011 (εγκεκριμένες) και €360.555.240 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €48.760.467.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €3.331.000, 

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

€3.327.000 για το 2011 (εγκεκριμένες) και €2.906.754 για το 2010 (πραγματικές) 

(αύξηση  για το 2012 κατά €4.000)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €266.336.981 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €274.567.280 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€239.106.843 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €8.230.299.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €97.640.891 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €138.175.059 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€118.541.643 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €40.534.168.) 

• Υπουργείο Υγείας (Κεφ. 22) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2012, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €636.436.923 έναντι €643.350.842 για το 2011 (εγκεκριμένες) και 

€571.465.425 για το 2010 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2012 κατά €6.913.919.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €604.501.978 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €608.602.697 (εγκεκριμένες) για το 2011 και €555.729.091 (πραγματικές) για 

το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €4.100.719.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2012 ανέρχονται σε €31.934.945 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €34.748.145 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€15.736.334 (πραγματικές) για το 2010.  (Μείωση για το 2012 κατά €2.813.200.) 
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6. Προϋπολογισμοί ανεξάρτητων υπηρεσιών/γραφείων 

 Στα πλαίσια συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012, προσήλθαν ενώπιον 

της επιτροπής και ανέλυσαν τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών τους οι εκπρόσωποι 

των ακόλουθων ανεξάρτητων υπηρεσιών και/ή ανεξάρτητων γραφείων:25 

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. Ε. Σαββίδου, Επίτροπος Διοικήσεως). 

ε. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (κ. Λ. Χριστοδούλου, εκτελών χρέη 

προεδρεύοντος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού). 

στ. Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κ. Γ. 

Δανιηλίδης, 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. Ζ. Τουλούρας, Πρόεδρος Αναθεωρητικής 

Αρχής Προσφορών). 

ι. Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (κ. Κ. Λύρας, 

Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών). 

κ. Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων (ανεξάρτητη υπηρεσία) (κ. Γιάννης Κοφτερός, 

Πρόεδρος Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων ). 

λ. Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 

                                                 
25  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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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 εγέρθηκαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, 

περιλαμβάνονται στα τηρηθέντα πλήρη πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία βρίσκονται 

στη διάθεση όλων των βουλευτών.   
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 201126 

(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Παράρτημα δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία.) 

                                                 
26  Αναμένονται και θα κυκλοφορήσουν σε ξεχωριστό παράρτημα. 

67 
 



 

Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού 

Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και 

Προϋπολογισμού διεξάγεται σε μια περίοδο σημαντικών αρνητικών εξελίξεων για την 

Κυπριακή οικονομία. Μόλις πρόσφατα είχαμε τις τελευταίες υποβαθμίσεις της Κυπριακής 

οικονομίας από τους διεθνής οίκους αξιολόγησης S&P (27/10/2011) και Moody’s 

(04/11/2011) που φέρνουν τα ομόλογα του Κυπριακού κράτους μόλις μια βαθμίδα πάνω 

από την κατηγορία junk. Τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat 

για την ανεργία δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης και περαιτέρω αύξηση του 

ποσοστού ανεργίας, το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει εκτοξευτεί σε ψηλότατα επίπεδα 

παρά τις νέες φορολογίες, το δημόσιο χρέος αυξάνεται και ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 

κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011 ήταν ο χειρότερος σε ολόκληρη την Ευρώπη των 27 σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (-0,8%), ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της 

περασμένης χρονιάς χειρότερη απόδοση από την Κύπρο (-0,6%) είχαν μόνο η Ελλάδα (-

5,2%) και η Πορτογαλία (-1,7%).  

Τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας μας, η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε 

ελληνικά ομόλογα, καθώς και σε δάνεια στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, αύξησαν τους 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία. Μετά και από το κούρεμα του 

ελληνικού χρέους και την απόφαση για αύξηση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών στο 9% μέχρι τον Ιούνιο του 2012, υπολογίζεται πως οι κυπριακές τράπεζες θα 

χρειαστούν περίπου €3,6δις για επανακεφαλαιοποίηση. Είναι δύσκολο οι τράπεζες, σε 

ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον, να αντλήσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό. Και έτσι 

ενδεχομένως το κράτος να χρειαστεί να βοηθήσει. Και το κράτος, μην έχοντας την 

οικονομική ευχέρεια να στηρίξει τον χρηματοπιστωτικό τομέα, θα αναγκαστεί είτε να 

εκδώσει νέα ομόλογα, είτε να προσφύγει σε επίσημες πηγές χρηματοδότησης από το 

EFSF. Και μαζί με την χρηματοδότηση που θα εξασφαλίσει το κράτος, το πιο πιθανό είναι 

να μας επιβληθεί να υιοθετήσουμε και μέτρα εξυγίανσης.  

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης από το τέλος του 2010 προειδοποίησαν την κυβέρνηση για 

την εξελισσόμενη κατάσταση της οικονομίας μας. Από τις 16 Νοεμβρίου του 2010 που οι 
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Standard & Poor’s υποβάθμισαν την οικονομία μας για πρώτη φορά, έχουμε υποστεί 

συνολικά 14 υποβαθμίσεις από τους τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Το 

λυπηρό όμως είναι πως τύχαμε πολλών προειδοποιήσεων για να τις αποφεύγαμε. Αν όχι 

όλες, τουλάχιστον αρκετές από αυτές. Τόσο από  τους οίκους αξιολόγησης, όσο και από 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι τους ανεξαιρέτως 

ενθάρρυναν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε λήψη διαρθρωτικών μέτρων για 

συγκράτηση και περιορισμό των δημοσίων δαπανών, και ιδιαίτερα στον περιορισμό του 

μισθολογίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην στόχευση των κοινωνικών παροχών και 

σε λήψη μέτρων για το συνταξιοδοτικό και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την γήρανση 

του πληθυσμού.  

Η κυβέρνηση επέλεξε να μην εισακούσει τις εισηγήσεις αυτές και επικεντρώθηκε σε 

φορολογικά μέτρα. Ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν οι αποδόσεις των 

Κυπριακών ομολόγων να εκτοξευτούν στα ύψη και η χώρα μας ουσιαστικά να έχει 

αποκλειστεί από τις διεθνείς αγορές για αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους από τον 

περασμένο Μάιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι αποδόσεις των Κυπριακών ομολόγων 

είναι οι ψηλότερες στην Ευρωζώνη, με εξαίρεση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που 

έχουν ήδη καταφύγει στον Μηχανισμό Στήριξης. Οι αποδόσεις των Κυπριακών ομολόγων 

είναι ψηλότερες ακόμα και από των ομολόγων της Ιρλανδίας που είναι ήδη στον 

Μηχανισμό Στήριξης. Και αρκετά ψηλότερες από τις αποδόσεις των Ιταλικών ομολόγων, 

για τα οποία γίνεται αρκετός λόγος το τελευταίο διάστημα. Αυτό καταδεικνύει τον κίνδυνο 

που οι ξένοι επενδυτές καταλογίζουν στην Κυπριακή οικονομία.  

Και ο κίνδυνος αυτός αντικατοπτρίζεται και στις αξιολογήσεις της οικονομίας μας από τους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Είναι πραγματικά λυπηρό να θέλουμε να θεωρούμαστε ως 

περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών και να έχουμε τις αξιολογήσεις αυτές. Την 

στιγμή αυτή τα Κυπριακά ομόλογα κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία μόνο από την 

Ελλάδα και την Πορτογαλία, που είναι δύο χώρες που έχουν ήδη προσφύγει στον 

Μηχανισμό Στήριξης. Σε σχέση με την τρίτη χώρα που έχει καταφύγει στον Μηχανισμό, 

την Ιρλανδία, η Κύπρος κατατάσσεται σε καλύτερη θέση μόνο από τους Moody’s, ενώ οι 
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S&P και οι Fitch κατατάσσουν την Ιρλανδία (ΒΒΒ+) σε μια ψηλότερη βαθμίδα από την 

Κύπρο (ΒΒΒ). Εάν συγκρίνουμε με άλλες ανταγωνιστικές μας χώρες για προσέλκυση 

επενδύσεων και περιφερειακά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως είναι το Λουξεμβούργο 

και η Μάλτα, τότε η σύγκριση φανερώνει χαώδεις διαφορές. Το Λουξεμβούργο έχει 

διαβάθμιση ΑΑΑ και από τους τρεις οίκους αξιολόγησης, δηλαδή εννέα βαθμίδες 

ψηλότερα από την Κύπρο με βάση τους Moody’s και οκτώ με βάση τους S&P και Fitch. Η 

δε Μάλτα κατατάσσεται τέσσερεις βαθμίδες ψηλότερα βάση τους Moody’s (A2) και τρεις 

βαθμίδες ψηλότερα βάση τους S&P και Fitch (Α). Είναι προφανές πως δεν μπορεί να 

παραμείνει η Κύπρος χρηματοπιστωτικό κέντρο με τέτοιες αξιολογήσεις. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2011 αναμένεται, με βάση τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, 

να είναι περίπου 6,5% του ΑΕΠ. Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι 

πιο απαισιόδοξες και κάνουν λόγο για δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 7% για 

φέτος.   

Για το 2012 ο προϋπολογισμός του κράτους προβλέπει έλλειμμα της τάξης του 2,8% του 

ΑΕΠ ενώ οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ανεβάζουν στο 4,9% του ΑΕΠ. 

Φυσικά ο προϋπολογισμός του 2012 προϋποθέτει πως το ΦΠΑ θα αυξηθεί από το 15% 

στο 17% και πως θα υπάρξει εξοικονόμηση της τάξης των €200εκ. από στόχευση των 

κοινωνικών παροχών. Φυσικά για το ΦΠΑ υπάρχει δέσμευση των πολιτικών κομμάτων 

πως θα την στηρίξουν μέχρι την 30/11/2012 και δέσμευση να επεκτείνουν χρονικά την 

εφαρμογή του υπό την αυστηρότατη προϋπόθεση ότι θα έχει υλοποιηθεί η δέσμευση της 

κυβέρνησης για δικαιότερη ΑΤΑ, καθώς περιλαμβάνεται στο πακέτο μέτρων που έχει 

συμφωνηθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η εξοικονόμηση των €200εκ. από στόχευση των 

κοινωνικών παροχών είναι πιο δύσκολο να επιτευχτεί. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση έχει 

επικεντρωθεί σε 2 μόνο επιδόματα (επίδομα τέκνου και φοιτητική χορηγία) για 

εξοικονόμηση €100εκ. περίπου ενώ για τα υπόλοιπα €100εκ. δεν έχουν καν κατατεθεί 

στην Βουλή τα νομοσχέδια. Και σε αυτά τα 2 επιδόματα η στόχευση είναι κοινωνικά άδικη 

γιατί λαμβάνει ως κριτήριο το εισόδημα, παραγνωρίζοντας τον πλούτο και την σύνθεση 

της οικογένειας. 
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Ακόμα και το συναινετικό πακέτο μέτρων για την οικονομία που φαίνεται πως θα 

συμφωνηθεί από τα πολιτικά κόμματα δεν θα επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον 

προϋπολογισμό του 2012. Ήδη η αύξηση του ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

και άρα η δημοσιονομική επίπτωση των μέτρων για το 2012 θα είναι της τάξης των €90εκ. 

περίπου (€55εκ. από την παγοποίηση του κρατικού μισθολογίου, €20εκ. από τη 

συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα και €15εκ. από την αύξηση της αμυντικής εισφοράς σε 

μερίσματα). Από αυτά τα €90εκ., θα πρέπει φυσικά να αφαιρέσουμε και €10εκ. από την 

έκτακτη εισφορά των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για εισοδήματα μεταξύ 

€1,501 – €2,500 που καταργείται. Συνεπώς η δημοσιονομική επίπτωση θα είναι μόλις 

€80εκ., αισθητά χαμηλότερη του αναμενομένου.  

Το δημόσιο χρέος ακολούθησε και αυτό με την σειρά του αυξητική πορεία κατά το 2011. 

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

58% το 2009. Το 2010 ανήλθε στα €10,6δις ή στο 60,8% του ΑΕΠ και αναμένεται να 

ξεπεράσει τα €11,9δις ή το 65,5% του ΑΕΠ για το 2011. Το Υπουργείο Οικονομικών 

εκτιμά πως το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 66,6% του ΑΕΠ το 2012 ή τα €12,5δις. Για το 

2013 προβλέπεται περεταίρω αύξηση του δημοσίου χρέους το οποίο θα ανέλθει στα 

€13δις και τα €13,4δις το 2014. Αν αναλογιστούμε πως στο τέλος του 2008 το δημόσιο 

χρέος ήταν μόλις €8,3δις, τότε σε μια τετραετία (2008-2012) αναμένεται να παρουσιάσει 

μια αύξηση της τάξης του 50%. Και με βάση τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, 

μέχρι το τέλος του 2014 το δημόσιο χρέος θα έχει αυξηθεί κατά 61% σε σχέση με το 2008. 

Σίγουρα η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη.  

Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ πιο απαισιόδοξες από τις 

προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών. Προβλέπουν πως το δημόσιο χρέος θα 

ξεπεράσει το 68% του ΑΕΠ το 2012 και πως θα αυξηθεί περεταίρω το 2013 και θα 

προσεγγίσει το 71% του ΑΕΠ. Δηλαδή μέσα σε μια πενταετία είναι πολύ πιθανόν να 

έχουμε μια επιδείνωση του δημόσιου χρέους της τάξης των €3,5δις – €4δις. 

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 

71 
 



 

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

πέραν των €7,6δις, τότε το δημόσιο χρέος θα είχε μια επί πλέον επιβάρυνση της τάξης 

του 42% 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.  

Επιπρόσθετα, τα δάνεια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών και εταιριών που είναι 

μέτοχος το κράτος, συνολικού ύψους €1,4δις , που έχουν δοθεί με κυβερνητική εγγύηση 

δεν αποτελούν μέρος του δημοσίου χρέους, αλλά είναι ποσά που ενδέχεται το 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 

29 Νοεμβρίου 2011, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ στην Κύπρο προβλέπεται να είναι 

μηδενικός για το 2011 ενώ για το 2012 αναμένουν συρρίκνωση της οικονομικής 

ανάπτυξης κατά 1%. Θετικό ρυθμό ανάπτυξης εκτιμούν πως θα υπάρξει το 2013 της 

τάξης του 0,8% Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι πιο αισιόδοξη από το ΔΝΤ στις 

προβλέψεις της και αναμένει μηδενικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2012. Οι 

κυβερνητικές προβλέψεις είναι οι πιο αισιόδοξες από όλες και εκτιμούν πως το 2012 θα 

υπάρξει οριακή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% ενώ το 2013 προβλέπουν ρυθμό 

ανάπτυξης του 2%.   

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει αυξημένα έσοδα, εξαιρουμένων των 

δανείων, κατά 11,1% το 2012 σε σχέση με τα αναμενόμενα έσοδα του 2011. Τα έσοδα 

από άμεση φορολογία αναμένονται να αυξηθούν το 2012 κατά 15,6% σε σχέση με το 

2011, όπου αναμένεται να παρουσιάσουν οριακή αύξηση του 0,9% σε σχέση με το 2010. 

Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται 

να αυξηθούν κατά 6,1%, τα έσοδα από εταιρικό φόρο να αυξηθούν με ρυθμό 7,8% και τα 
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έσοδα από φόρους περιουσίας (κυρίως από φόρο κεφαλαιουχικών κερδών) να αυξηθούν 

κατά 43,7%. 

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από έμμεση φορολογία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 

7,8% για το 2012. Τα έσοδα από το ΦΠΑ αναμένονται να αυξηθούν με ρυθμό 10,8% σε 

σχέση με μείωση 1% το 2011, τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αναμένονται να 

αυξηθούν κατά 5,6% και τα έσοδα από δικαιώματα κτηματολογίου και χωρομετρίας 

προβλέπονται να αυξηθούν κατά 21,5%.  

Είναι εμφανές πως οι εκτιμήσεις για τα κρατικά έσοδα στον προϋπολογισμό του 2012 είναι 

υπεραισιόδοξες και βασισμένες σε μη ρεαλιστικές εκτιμήσεις. Με βάση τις εκτιμήσεις του 

οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το 2012 θα 

είναι οριακά θετικός στο 0,2%. Άρα σε μια περίοδο χωρίς ανάπτυξη της οικονομίας, με τα 

εισοδήματα να παραμένουν σταθερά ή να μειώνονται, με  την ιδιωτική κατανάλωση να 

παρουσιάζει μείωση, και τις επενδύσεις να παγοποιούνται δεν μπορεί να προβλέπεται μια 

τόσο μεγάλη αύξηση στα φορολογικά έσοδα. Ήδη η οικονομική βιομηχανία βρίσκεται σε 

τέλμα και οι επενδύσεις στον τομέα έχουν παγοποιηθεί. Οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον 

εύκολα δάνεια για επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι επενδύσεις έχουν σταματήσει. Τα 

αυξημένα επιτόκια, το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και οι αυξημένες 

φορολογίες έχουν ανεβάσει κατά πολύ τα κόστη των επιχειρήσεων. Άρα είναι σχεδόν 

αδύνατο να επιτευχτεί ο στόχος για αυξημένα έσοδα από εταιρικό φόρο της τάξης του 7%. 

Βάση των ευρημάτων του ΔΝΤ, «το κλίμα περιορισμένης πιστωτικής επέκτασης και η 

αβεβαιότητα είναι πιθανόν να επηρεάσουν αρνητικά τόσο την κατανάλωση όσο και τις 

επενδύσεις». Άρα σε μια τέτοια περίοδο, η αύξηση στα κρατικά έσοδα που αναμένει το 

οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι τουλάχιστον υπεραισιόδοξη και προκαλεί 

εντύπωση. Δυστυχώς η εισήγηση του ΔΝΤ πως οι προβλέψεις θα πρέπει να βασίζονται 

σε συντηρητικές υποθέσεις για να αποτελέσουν προϋπόθεση για την ανάκτηση της 

αξιοπιστίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, δεν έχει εισακουστεί.  
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Οι εκτιμήσεις στηρίζονται σε παραδοχές για σημαντική βελτίωση στον ρυθμό αύξησης της 

οικονομικής δραστηριότητας και στην κατανάλωση που δεν φαίνεται να είναι συμβατά με 

τον οριακό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας του 0,2% που προβλέπει η κυβέρνηση. 

Στον προϋπολογισμό του 2012 το σύνολο των κρατικών δαπανών, εξαιρουμένων των 

αποπληρωμών των δανείων, αναμένονται να μειωθούν κατά -6%. Οι δαπάνες 

προσωπικού όμως, που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών, υπολογίζονται να 

αυξηθούν κατά 3% το 2012. Πιο αναλυτικά οι απολαβές αναμένεται να αυξηθούν κατά 

0,9% και οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα αναμένεται να καταγράψουν αύξηση της τάξης 

του 12,5%. Σημειώνεται πως την τελευταία τετραετία (2007-2011) παρατηρήθηκε μια 

τεράστια αύξηση στις Δαπάνες Προσωπικού της τάξης των €706εκ. ή μια ποσοστιαία 

αύξηση 35%. Ο ρυθμός αύξησης των συντάξεων παραμένει ανησυχητικός για το 2012 

(αύξηση 12,5% σε σχέση με το 2011) και ενισχύει τους προβληματισμούς πως το 

συνταξιοδοτικό παραμένει μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της οικονομάς μας. Και το 

πρόβλημα ολοένα θα αυξάνεται, όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής. Η αύξηση στις 

συντάξεις μεταξύ 2008 και 2012 είναι της τάξης του 64,7%. Αυτό καταδεικνύει το πόσο 

επιτακτικό είναι να αρχίσει μια εις βάθος εξέταση όλων των πτυχών του συνταξιοδοτικού 

προβλήματος.  

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών, οι Μεταβιβαστικές Πληρωμές, που 

αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς ημικρατικούς 

οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και την συνεισφορά προς το 

ΤΚΑ, προβλέπεται να μειωθούν κατά -10,6%. Ο λόγος είναι η στόχευση των κοινωνικών 

παροχών και οι χαμηλότερες χορηγίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Πιο 

συγκεκριμένα οι κοινωνικές παροχές προβλέπεται να μειωθούν κατά -14,7% το 2012. Η 

επισήμανση του ΔΝΤ, πως οι αλόγιστες και αστόχευτες αυξήσεις στις κοινωνικές παροχές 

της τελευταίας τριετίας, υποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων περιθωρίων για συγκράτηση 

των δαπανών αυτών πρέπει να ληφθούν σοβαρά στα υπόψη. Σημειώνεται πως μεταξύ 

2007 και 2011 οι Κοινωνικές Παροχές αυξήθηκαν κατά €428εκ. ή 49%. Σημειώνεται 

επίσης πως η μείωση στις κρατικές χορηγίες για το 2012 προς τις Αρχές Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης και προς τους διάφορους ημικρατικούς οργανισμούς, δεν προϋποθέτει και 

πραγματική μείωση, λόγω της πάγιας τακτικής του κράτους να καταθέτει 

συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς κατά την διάρκεια της χρονιάς.  

Οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους αναμένεται να μειωθούν κατά -10,9% το 2012. Οι 

κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν κατά -16,7%.  

Οι δαπάνες τόκων προβλέπεται να παρουσιάσουν μείωση της τάξης του -3,3%, λόγω 

μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Η μείωση που προβλέπεται 

στις δαπάνες τόκων για το 2012 της τάξης του 3,3%, είναι και αυτή με τη σειρά της 

υπεραισιόδοξη. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια αναμένεται να αυξηθούν λόγω 

των προβλημάτων ρευστότητας που παρουσιάζονται στην Κύπρο, αλλά και στην 

Ευρωζώνη γενικότερα. Θυμίζουμε πως και στον περσινό προϋπολογισμό αναμενόταν 

μείωση στις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους κατά 3,6%, αλλά στα 

αποτελέσματα στον φετινό προϋπολογισμό παρουσιάζεται μια αύξηση της τάξης του 

37,7% το 2011 στις δαπάνες τόκων σε σχέση με το 2010.  

Οι αποκλίσεις που υπήρξαν στις δημόσιες δαπάνες κατά το 2011 ήταν κάτι περισσότερο 

από τεράστιες. Με βάση τον προϋπολογισμό του 2011, οι δαπάνες προσωπικού θα 

αυξάνονταν κατά 5%. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία στον φετινό προϋπολογισμό 

καταδεικνύουν ότι οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 9,8% το 2011. Οι αποδοχές 

προσωπικού με βάση τον περσινό προϋπολογισμό θα αυξάνονταν κατά 5,4% ενώ τελικά 

η αύξηση υπερδιπλασιάστηκε και αυξήθηκαν κατά 10,9% το 2011. Οι συντάξεις 

υπολογίζονταν να αυξηθούν με ρυθμό 3,1% ενώ η πραγματική αύξηση το 2011 έφτασε το 

5,2%.  

Ακόμα χειρότερες εκτιμήσεις έγιναν για τις λειτουργικές δαπάνες. Με βάση τον περσινό 

προϋπολογισμό, οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους θα μειώνονταν κατά -2,8%. 

Δυστυχώς όμως αυτές αυξήθηκαν με ρυθμό 23%. Παρόμοιες εκτιμήσεις έγιναν και για τις 

Μεταβιβάσεις οι οποίες υπολογίζονταν να αυξηθούν κατά 0,9% το 2011 ενώ τελικά 

αυξήθηκαν με ποσοστό 9,3%. Το ίδιο έχει γίνει και για τις δαπάνες για τις κοινωνικές 
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παροχές. Οι κοινωνικές παροχές αναμένονταν να αυξηθούν με ποσοστό 1,1% το 2011, 

αλλά τελικά αυξήθηκαν κατά 9,3%.  

Στον προϋπολογισμό του 2012 περιλαμβάνονται περικοπές σε ορισμένα κονδύλια οι 

οποίες ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Πιο συγκεκριμένα το επίδομα τέκνου 

παρουσιάζεται μειωμένο κατά €79,9εκ, οι εκπαιδευτικές χορηγίες μειωμένες κατά €25,4εκ. 

και τα επιδόματα σε δυσπραγούντες και εκτοπισθέντες μειωμένα κατά €34εκ. Επίσης 

αρκετά κονδύλια για παροχή βοήθειας για απόκτηση κατοικίας και άλλα στεγαστικά 

βοηθήματα παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το 2011. Για τα πρώτα δύο κονδύλια 

έχουν κατατεθεί νομοσχέδια στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αλλά αυτό δεν 

προϋποθέτει και την ψήφιση τους από την Ολομέλεια του Σώματος. Για τα επιδόματα 

προς Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες που είναι μειωμένα κατά €34εκ. δεν εκκρεμεί 

κανένα νομοσχέδιο και άρα η εξοικονόμηση του ποσού είναι αμφίβολη. Το ίδιο ισχύει και 

για τα διάφορα στεγαστικά επιδόματα. Επιπρόσθετα εκκρεμεί η κατάθεση νομοσχεδίων 

για στόχευση διαφόρων παροχών από άλλα υπουργεία πέραν του Οικονομικών 

συνολικού ύψους €100 περίπου εκατομμυρίων.  

Η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο είναι υπερμεγέθης και κοστίζει πολλά στον Κύπριο 

φορολογούμενο. Πιο συγκεκριμένα, και με βάση στοιχεία της Eurostat, το κόστος του 

κρατικού μισθολογίου της κεντρικής κυβέρνησης εξαιρουμένων των επιδοτούμενων 

ημικρατικών οργανισμών στην Κύπρο το 2010 ανήλθε στο 15,4% του ΑΕΠ και αυτό ήταν 

το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη σε σύγκριση με το ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην 

Ευρωζώνη περιορίζεται στο 10,6% του ΑΕΠ. Η δημόσια υπηρεσία στην Κύπρο, είναι 

δηλαδή κατά 45% ακριβότερη από τον μέσο όρο των υπόλοιπων δημόσιων υπηρεσιών 

της Ευρωζώνης και απορροφά το 37% των εσόδων του κράτους, σε σύγκριση με το 24% 

στην Ευρωζώνη. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι εάν το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας στην 

Κύπρο κυμαινόταν στο ύψος της υπόλοιπης Ευρώπης, οι προϋπολογισμοί μας θα ήταν 

κατά κανόνα πλεονασματικοί, αφού περισσότερα από €830εκ. θα εξοικονομούνταν κάθε 

χρόνο, 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 
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εξοικονομηθεί, μόνο εάν είχαμε το κόστος της δημόσιας υπηρεσίας στον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης. 

Άλλο σημείο που αξίζει αναφοράς είναι πως το ποσό που παρουσιάζεται ως κρατικό 

μισθολόγιο δεν περιλαμβάνει τα μισθολόγια των διαφόρων ημικρατικών οργανισμών, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και ούτε των εταιριών που είναι μέτοχος το κράτος. Έτσι το 

πραγματικό μισθολόγιο του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. 

Όπως και το συνταξιοδοτικό κόστος. 

Το πιο αποθαρρυντικό σχετικά με τις κρατικές δαπάνες είναι πως στον προϋπολογισμό 

του 2012 οι αναπτυξιακές δαπάνες μειώνονται κατά 19%. Σε μια περίοδο όπου οι 

αναπτυξιακές δαπάνες είναι αναγκαίες για να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, αυτές 

μειώνονται και αρκετά αναπτυξιακά έργα έχουν ανασταλεί.  

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 

χρηματοδότησης, όχι μόνο για την επόμενη χρονιά αλλά σε βάθος χρόνου. Με αυτά σαν 
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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 την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, και από την 

άλλη ο περιορισμός των πόρων αυτών αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο 

χρέος έχουν ανέλθει σε επίπεδα διαχρονικά μη διατηρήσιμα.  

Γενικά η τελευταία τριετία 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, πλην της 

εισαγωγής εισφοράς των δημοσίων υπαλλήλων για τις συντάξεις τους, και όλες οι 

προσπάθειες της κυβέρνησης εστιάστηκαν σε φορολογικά μέτρα. Πιο συγκεκριμένα από 

το τέλος του 2010 και μέσα στο 2011 ψηφίστηκαν συνολικά 10 νέες φορολογίες. Αύξηση 

των φόρων κατανάλωσης σε καύσιμα και καπνικά προϊόντα, επιβολή 5% ΦΠΑ σε τρόφιμα 

και φάρμακα, αύξηση αμυντικής εισφοράς σε τόκους επί καταθέσεων από 10% σε 15%, 

αύξηση φορολογίας σε μερίσματα από 15% σε 17%, οι συντελεστές φορολόγησης 

ακίνητης ιδιοκτησίας έχουν διπλασιαστεί, εισαγωγή τέλους σε εταιρίες ύψους €350, 

εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή από 30% σε 35% σε εισοδήματα πέραν των 
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€60,000 και εισαγωγή τέλους επί των τραπεζικών καταθέσεων. Και παρά τις νέες 

φορολογίες το δημοσιονομικό έλλειμμα θα είναι αυξημένο το 2011 στο 6,5% - 7% του ΑΕΠ 

ή €1,180εκ από το 4,9% του ΑΕΠ ή €850εκ που ήταν το 2010. Και τώρα έχουμε άλλες 4 

υπό ψήφιση φορολογίες: (α) εισφορά ιδιωτικών υπαλλήλων, (β) ισόποση εισφορά 

εργοδοτών, (γ) περεταίρω αύξηση του τέλους αμυντικής εισφοράς και (δ) αύξηση του 

ΦΠΑ. 

Η έλλειψη διορατικότητας και η αναποφασιστικότητα από πλευράς της κυβέρνησης και η 

αδυναμία της να αξιολογήσει έγκαιρα την κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας, 

θα κοστίσουν ακριβά στην οικονομία. Τα ανώδυνα μέτρα που ο Δημοκρατικός 

Συναγερμός είχε προτείνει από το τέλος του 2008 δεν είναι πλέον αρκετά για να 

αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Και όσο περνά ο χρόνος, τα αναγκαία μέτρα που θα 

πρέπει να λάβουμε θα γίνονται όλο και πιο επώδυνα. Και λόγω των κακών εκτιμήσεων για 

την πορεία της οικονομίας, η κυβέρνηση έρχεται την τελευταία στιγμή να υποβάλει 

βεβιασμένα, πρόχειρα, μη διαρθρωτικά και ανεπαρκή μέτρα για αντιμετώπιση της 

κατάστασης. 

Η ανεργία κατά το 2011 παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα με αυξητική τάση και με βάση 

στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε πραγματικούς αριθμούς 

έφτασαν τα 31,826 πρόσωπα τον Νοέμβριο του 2011 σημειώνοντας μια αύξηση του 27% 

σε σχέση με τον προηγούμενο Νοέμβριο. Τον Οκτώβριο του 2011 η ανεργία κορυφώθηκε 

στο 8,2% βάση στοιχείων της Eurostat. Εάν υπολογίσουμε την αύξηση της ανεργίας την 

τελευταία 3ετία, τότε η αύξηση είναι τρομακτική και πρωτόγνωρη για την Κύπρο. Πιο 

συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2008 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι σε πραγματικά στοιχεία 

ήταν 12,073 πρόσωπα. Σε μια τριετία αυξήθηκαν σε 31,826 άτομα σημειώνοντας μια 

ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 164% και από την τρίτη καλύτερη επίδοση στην 

Ευρώπη, τώρα βρισκόμαστε στην 11η θέση. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως 

8,938 άνεργοι ήταν νεότεροι των 30 ετών. Δηλαδή περισσότεροι από ένας στους 

τέσσερεις ανέργους είναι μέχρι 30 ετών, δείχνοντας την αδυναμία της οικονομίας μας να 

δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να απορροφήσει τους νέους. Επιπρόσθετα ένας στους 
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πέντε ανέργους είναι κάτοχος πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης. Πιο ανησυχητικό είναι πως 

το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναμένει την κατάσταση να χειροτερεύσει εντός του 2012, 

λόγω της συρρίκνωσης της οικονομίας κατά 1%, και την ανεργία να αυξηθεί περεταίρω και 

να κορυφωθεί το 2012 στο 8,5%.  

Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Είμαστε αποκλεισμένοι από 

τις διεθνείς αγορές χρήματος, υπό καθεστώς επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και με τα ομόλογα του κράτους μόλις μια βαθμίδα πάνω από την κατηγορία σκουπίδια 

μετά από τις αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της οικονομίας μας από τους διεθνείς οίκους 

αξιολόγησης. Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη επιδεινώνει την κατάσταση περεταίρω και 

ο κίνδυνος να χρειαστεί κρατική στήριξη ο χρηματοπιστωτικός μας τομέας είναι πλέον 

ορατός. Με τα δεδομένα αυτά που έχουμε ενώπιον μας κινδυνεύει άμεσα ο ρόλος της 

Κύπρου ως περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών και ως χρηματοπιστωτικό κέντρο. 

Ο κίνδυνος αυτός εάν γίνει πραγματικότητα θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία 

μας με αρνητικότατες συνέπειες στην οικονομική μας ανάπτυξη και προεκτάσεις σε όλους 

τους τομείς της οικονομίας μας και επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες στην ανεργία.  

Αυτά που επί δεκαετίες χτίσαμε μετά την καταστροφή που υπεστήκαμε το 1974 

κινδυνεύουν να γκρεμισθούν εξ’ αιτίας των ενδογενών προβλημάτων στην οικονομία μας, 

καθώς επίσης και από εξωγενείς παράγοντες όπως η κρίση που περνά η ζώνη του ευρώ, 

και ιδιαίτερα η Ελλάδα στην οποία έχει μεγάλη έκθεση το τραπεζικό μας σύστημα.  

Για να ανατρέψουμε τα υπάρχοντα δεδομένα θα πρέπει πρωτίστως να αποκαταστήσουμε 

τη χαμένη μας αξιοπιστία μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως θα 

πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των οίκων αξιολόγησης, των επενδυτών 

και των αγορών με σκοπό να μειωθούν οι αποδόσεις των ομολόγων στις αγορές και να 

αποκτήσουμε ξανά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος. Όπως σημειώνει και το 

ΔΝΤ στην έκθεση του για την Κύπρο ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2011, η Κύπρος δεν έχει 

την επιλογή της σταδιακής δημοσιονομικής αναπροσαρμογής λόγω της απουσίας 

πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης και της ανάγκης ανάκτησης της εμπιστοσύνης, και 

καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα τα οποία να εστιάζονται στην πλευρά των 

80 
 



 

δαπανών. Για αυτό και επιβάλλεται η λήψη διαρθρωτικών μέτρων. Και το μόνο που η 

κυβέρνηση πράττει είναι απλά η μετάθεση των διαρθρωτικών προβλημάτων και οι μόνιμες 

επιβαρύνσεις με νέους δυσβάσταχτους φόρους.   

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς θα πρέπει πρώτα από όλα να μειώσουμε το 

δημοσιονομικό μας έλλειμμα. Αν και ένα έλλειμμα λιγότερο του 3% του ΑΕΠ είναι δυνατό 

να ικανοποιήσει την ΕΕ, δεν θα μας επιλύσει το πρόβλημα στην οικονομία μας. Αυτό που 

θα επιτύχει είναι να αναχαιτίσει πιθανώς περεταίρω υποβαθμίσεις και να ωθήσει τους 

οίκους αξιολόγησης να προβούν σε αναθεώρηση του ορίζοντα της οικονομίας μας από 

αρνητικό σε σταθερό. Όμως για να πετύχουμε τις αναγκαίες αναβαθμίσεις από τους 

οίκους αξιολόγησης και να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρήματος 

θα πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Και μόνο με ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό θα 

στέλναμε ξεκάθαρα μηνύματα.  

Τα όποια μέτρα λαμβάνουμε για να πείσουμε τους οίκους αξιολόγησης και τις αγορές θα 

πρέπει να είναι διαρθρωτικά, μόνιμης φύσεως και εστιασμένα στο σκέλος των δημοσίων 

δαπανών. Διαφορετικά απλά παρατείνουμε το πρόβλημα και το μεταφέρουμε λίγο πάρα 

πέρα. Μόνο η λήψη μόνιμων μέτρων εγγυάται τη βιωσιμότητα της οικονομίας μας και 

μόνο έτσι θα επιτευχτεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Μόνο με την επιβολή φορολογιών το 

πρόβλημα δεν επιλύεται. Τρανταχτό παράδειγμα είναι πως μέσα στο 2010 και 2011 

ψηφίστηκαν 10 επιπρόσθετες φορολογίες και ενώ κάποιος θα ανέμενε πως το 

δημοσιονομικό έλλειμμα θα μειωνόταν από το 4,9% του 2010, αυτό αυξήθηκε και το 2011 

αναμένεται να κλείσει με ένα έλλειμμα της τάξης του 6,5% με βάση τις κυβερνητικές 

εκτιμήσεις ενώ το ΔΝΤ προβλέπει έλλειμμα 7% για το 2011.  
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις 

Ο Προϋπολογισμός του 2012 ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αντίξοες 

συνθήκες και σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, κυρίως 

λόγω της συνεχιζόμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία δυστυχώς αναμένεται 

να συνεχιστεί και εντός του 2012. Η παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση, αποτελεί 

κυρίως επακόλουθο του γεγονότος ότι η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα με 

αποτελεσματικότητα και πειστικότητα να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις. Το 

πρόβλημα των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της κρίσης δημόσιου χρέους 

επηρεάζει αρνητικά και τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Παράλληλα εμφανίστηκε 

επιτακτικά η ανάγκη ενδυνάμωσης της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Όλα τα πιο πάνω, επηρεάζουν αναπόφευκτα την μικρή, ανοικτή και έντονα εξωστρεφή 

οικονομία της Κύπρου. 

Ως ΑΚΕΛ συμφωνούμε με τους βασικούς στόχους που τίθενται μέσω του 

Προϋπολογισμού του 2012, που είναι η ουσιαστική μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος μέσω της προώθησης μέτρων μόνιμου χαρακτήρα, η εντατικοποίηση της 

προσπάθειας για ενίσχυση της ανάπτυξης και η ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής. Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων προϋποθέτει την μεγαλύτερη δυνατή 

συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. 

Ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και η έξοδος από την κρίση, αποτελεί 

εθνική υπόθεση και κατ’ επέκταση  προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια. 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2012 αντικατοπτρίζει τόσο τις εξωτερικές όσο και της 

εντός Κύπρου οικονομικές συνθήκες. Πρόκειται για ένα Προϋπολογισμό ο οποίος 

αντιμετωπίζει με επάρκεια τις δημοσιονομικές προκλήσεις, όπως : 

-  Μείωση δαπανών λειτουργίας του Κράτους 

-  Ουσιαστικός περιορισμός της αύξησης του κρατικού μισθολογίου 

-  Σταδιακή μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων 
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-  Επίλυση προβλημάτων διαχρονικού χαρακτήρα όπως είναι η κατάργηση του 

υφιστάμενου συνταξιοδοτικού Σχεδίου των δημοσίων υπαλλήλων, η μείωση των 

κλιμάκων εισδοχής, η κατάργηση χιλιάδων μόνιμων θέσεων, η εναλλαξιμότητα κ.α..    

Την ίδια στιγμή όμως πέραν του Προϋπολογισμού του 2012 προωθείται δέσμη μέτρων τα 

οποία συμφωνήθηκαν στη Σύσκεψη του Προεδρικού, στη βάση της εκπεφρασμένης θέσης 

των πολιτικών κομμάτων για εθνική συναίνεση, όπως : 

-  Παγοποίηση αυξήσεων – προσαυξήσεων και ΑΤΑ για δύο χρόνια. 

-  Στόχευση των κοινωνικών παροχών με στόχευση μείωσης της συγκεκριμένης 

δαπάνης κατά €200 εκ.   

-  Εισαγωγή έκτακτης εισφοράς και στον ιδιωτικό τομέα (εργαζόμενους και εργοδότες) 

-  Έκτακτη συνεισφορά των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με απολαβές 

από τις €2.500 και άνω. 

-  Μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής 

-  Μέτρα για την ανάπτυξη 

-  Αύξηση του ΦΠΑ στο 17% 

-  Αύξηση της φορολογίας πάνω στα μερίσματα από 17% στο 20% 

-  Και ολοκλήρωση του διαλόγου για την ΑΤΑ μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε ότι τόσο τα μέτρα που ενσωματώθηκαν μέσα στον Προϋπολογισμό 

του 2012 όσο και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στη Σύσκεψη του Προεδρικού μπορούν με 

την εφαρμογή τους να βοηθήσουν στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, στην 

επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και περιορισμό των δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων εντός των στόχων που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πρόσθετα, ως ΑΚΕΛ σημειώνουμε ως θετική εξέλιξη την αποφασιστικότητα της 

Κυβέρνησης να προχωρήσει στην υιοθέτηση ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων πάταξης 

της φοροδιαφυγής. 

Παρά την μείωση των αναπτυξιακών δαπανών κατά 19%, η Κυβέρνηση μέσω της 

αναϊεράρχησης  των αναπτυξιακών έργων και της ένταξης στον Προϋπολογισμό του 2012 

κυρίως ώριμων και άμεσα υλοποιήσιμων έργων, ως ΑΚΕΛ εκτιμούμε ότι θα σημειωθεί 
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πολύ ψηλότερος βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών έργων, γεγονός που ουσιαστικά θα 

αντισταθμίσει την μείωση των κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα. 

Τέλος το ΑΚΕΛ εκτιμά θετικά και χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει 

στην υιοθέτηση μέτρων και κινήτρων τα οποία προωθούν και ενισχύουν την ανάπτυξη. 

Ως ΑΚΕΛ πιστεύουμε ότι κανενός πολιτικού χώρου οι ώμοι δεν είναι τόσο δυνατοί ώστε να 

μπορούν να σηκώσουν το βάρος των προβλημάτων αλλά και την ευθύνης για έξοδο από 

την κρίση. Κατά συνέπεια εκείνο που χρειάζεται σήμερα ο τόπος  είναι συναίνεση, 

σύνθεση απόψεων και από κοινού δράση για αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Για το ΑΚΕΛ η από κοινού δράση περνά και μέσα από την ψήφιση του Προϋπολογισμού 

του 2012 και από την ψήφιση και υλοποίηση των μέτρων που συμφωνήθηκαν στη 

Σύσκεψη του Προεδρικού. 

Μέσα σ’ αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές για την Κύπρο και την κυπριακή οικονομία ή 

μη στήριξη των μέτρων ή η μη ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2012, δεν είναι την 

Κυβέρνηση, ούτε το ΑΚΕΛ που θα τιμωρήσει αλλά τον τόπο και τα συμφέροντα του.       
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος 

 Γενικά για την οικονομία 

 Η προηγούμενη Κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου παρέλαβε το 2003 ένα 

Προϋπολογισμό με Δημοσιονομικό Έλλειμμα -6.5% (το 2003) και παρέδωσε 

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα +0.9% (2008), ενώ την αμέσως προηγούμενη χρονιά το 

Πλεόνασμα είχε φτάσει μέχρι το +3.5% (2007).  (Πρόκειται για το γνωστό «κομπόδεμα» 

για το οποίο, τότε, οι σημερινοί κυβερνώντες επέκριναν τον Τάσσο Παπαδόπουλο.) 

 Η προηγούμενη Κυβέρνηση του Τάσσου Παπαδόπουλου παρέλαβε ένα Προϋπολογισμό 

με Δημόσιο Χρέος 68.9% (2003) και παρέδωσε Δημόσιο Χρέος μόνο 49.1% (2008). 

 Η οικονομική πολιτική και στρατηγική που ακολούθησε η προηγούμενη Κυβέρνηση του 

Τάσσου Παπαδόπουλου έβαλε την Κυπριακή Δημοκρατία στη ζώνη του Ευρώ, την 1 

Ιανουαρίου 2008 και ανέδειξε την κυπριακή οικονομία στις κορυφαίες θέσεις της 

Ευρώπης, τόσο στο επίπεδο των οικονομικών δεικτών όσο και στο επίπεδο των 

αξιολογήσεων των διεθνών οίκων. 

 Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

 Η Κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει μετατρέψει τον 

προϋπολογισμό του Κράτους σε άκρως ελλειμματικό, αφού το 2010 παρουσίασε ένα 

έλλειμμα της τάξης του 5,4% του ΑΕΠ και το 2011 θα κλείσει με ένα έλλειμμα της τάξης 

του 6.5% του ΑΕΠ. 

 Λόγω αυτής της αποτυχίας, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενταχθεί στη διαδικασία 

επιτήρησης υπερβολικού ελλείμματος και σήμερα απειλείται με κυρώσεις από την Ε.Ε. 

 Η Κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια μέσα σε τέσσερα χρόνια έχει ανεβάσει το δημόσιο 

χρέος από το 49% του ΑΕΠ που το παρέλαβε στο 67% του ΑΕΠ το 2012.  Εκεί δηλαδή 

που το είχε παραλάβει η προηγούμενη Κυβέρνηση.  Με άλλα λόγια έχουν εξανεμισθεί όλα 

τα επιτεύγματα της περιόδου εξυγίανσης 2003-2008. 

 Αυτή η ραγδαία επιδείνωση των δημοσιονομικών δεικτών οφείλεται σε τρεις ουσιαστικά 

λόγους: 
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 1. Στην παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει συστημικά την ανάπτυξη 

της οικονομίας μας.  Ποτέ ξανά δεν θα έχουμε ρυθμό ανάπτυξης 4-5% που ήταν ο 

μέσος όρος της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά μάλλον θα περιοριστούμε σε 

ρυθμούς της τάξης του 2% το χρόνο. 

2. Στην αποτυχία αυτής της Κυβέρνησης να αντιληφθεί αυτή τη συστημική αλλαγή και 

να αναδιαρθρώσει τους υπολογισμούς της αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα του 

Κράτους. 

3. Αντίθετα ενώ τα έσοδα του Κράτους μειώθηκαν δραματικά (κατά €1,7 δις) οι 

ανελαστικές δαπάνες του Κράτους αυξήθηκαν ραγδαία (44% αύξηση στις κοινωνικές 

παροχές, 14% ετήσια αύξηση στις τακτικές δαπάνες). 

Λόγω της πιο πάνω καταστροφικής οικονομικής πολιτικής η χώρα μας απώλεσε την 

αξιοπιστία της και η αξιολόγηση της οικονομίας μας υποβαθμίστηκε από «ΑΑ» με 9 

συνεχείς υποβαθμίσεις και σήμερα να βρίσκεται ένα σκαλοπάτι πάνω από τα 

«σκουπίδια». 

Ως αποτέλεσμα έχουν κλείσει οι διεθνείς αγορές για την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν 

μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση. 

Ο προϋπολογισμός του 2012 

Ο προϋπολογισμός του 2012, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας 

και της οικονομίας, αλλά βρίσκεται σε παντελώς λανθασμένη κατεύθυνση. 

Δεν αποτελεί ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα μας βγάλει από την κρίση, αλλά ένα 

προϋπολογισμό που θα διαιωνίσει την κρίση. 

Σε μία περίοδο όπου, 

• είναι αμφίβολο κατά πόσο η Κυβέρνηση μπορεί να καλύψει τις πληρωμές της μέχρι 

το τέλος του χρόνου χωρίς εξωτερική βοήθεια, 

• διαπιστώνονται απ� όλους σημαντικά και σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα και  

• παραμένει η σημαντική έκθεση του τραπεζικού μας συστήματος στην Ελλάδα, η 

Κυβέρνηση παρουσιάζεται ανέτοιμη να προχωρήσει σε τομές και μεταρρυθμίσεις για 

να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της Κυπριακής οικονομίας. 
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Υπάρχουν φυσικά και θετικά στοιχεία στον προϋπολογισμό του 2012, όπως για 

παράδειγμα,  

• η προτιθέμενη μείωση των δαπανών για τις κοινωνικές παροχές μέσα από 

στόχευση,  

• καθορίζονται δεσμευτικές οροφές στις δαπάνες των τμημάτων και των Υπουργείων,  

• και έχουν μειωθεί αισθητά οι λειτουργικές δαπάνες. 

Δυστυχώς όμως τα αρνητικά σημεία του προϋπολογισμού υποσκιάζουν τα όποια θετικά 

στοιχεία που τυχόν υπάρχουν. 

Για παράδειγμα, υπάρχουν περικοπές στις τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες του 2012 οι 

οποίες ανέρχονται στα €479 εκ. όμως, οι όποιες εξοικονομήσεις, υπερκαλύπτονται και 

εξανεμίζονται από το αυξημένο κόστος δανεισμού του Κράτους. 

Σημειώνεται δε ότι αυτές οι «εξοικονομήσεις» επιτυγχάνονται κυρίως με μια μείωση της 

τάξης του -20% στις αναπτυξιακές δαπάνες σε μία περίοδο όπου η Κυβέρνηση θα έπρεπε 

να επενδύει στην ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει την ύφεση στον κατασκευαστικό τομέα.  

Και αυτή η δραματική μείωση έρχεται μετά από την ήδη σημαντική μείωση της τάξης του 

9% το 2011 στις αναπτυξιακές δαπάνες η οποία προηγήθηκε στον περσινό 

προϋπολογισμό. 

Θυσιάζονται δηλαδή και πάλι οι αναπτυξιακές δαπάνες της οικονομίας μας, για να 

καλυφθούν οι μη παραγωγικές και ανελαστικές δαπάνες του δημοσίου, ενώ η προσέγγιση 

και η στρατηγική μας θα έπρεπε να είναι ακριβώς η αντίστροφη. 

 Εξακολουθούν να απουσιάζουν τα διαρθρωτικά μέτρα μακράς πνοής από τον 

προϋπολογισμό.  Είναι πλέον φανερό ότι τα μέτρα που ελήφθησαν τον περασμένο 

Αύγουστο δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψουν το Μηχανισμό Στήριξης και συνεπώς 

χρειάζονται και άλλα μέτρα εξυγίανσης. 

 Ακόμη χειρότερα, σημειώνουμε ότι όταν θα αρθούν τα έκτακτα μέτρα της παρούσας 

Κυβέρνησης, η επόμενη Κυβέρνηση θα έρθει αντιμέτωπη με σημαντικές αυξήσεις στο 

κρατικό μισθολόγιο οι οποίες θα εκτροχιάσουν δραματικά τα τότε δημοσιονομικά 

δεδομένα. 
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 Η μείωση των τακτικών δαπανών η οποία καταγράφεται ως -6% είναι πλασματική καθώς 

απλά επαναλαμβάνονται οι πραγματικές δαπάνες του 2011 και η μείωση παρουσιάζεται 

ως τέτοια σε σύγκριση με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες του 2011.  Δεν θα υπάρξουν 

λοιπόν πραγματικές εξοικονομήσεις.  Υπενθυμίζεται όμως πως και πέρσι ο τέως 

Υπουργός Οικονομικών υποσχόταν ότι οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους θα αυξηθούν 

«μόνο» κατά 2%.  Χαρακτήρισε τότε εκείνη τη προϋπολογιζόμενη αύξηση ως «τη 

χαμηλότερη αύξηση στην ιστορία της Δημοκρατίας».  Τελικά οι λειτουργικές δαπάνες του 

2011 αυξήθηκαν κατά 15.2%. 

 Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τα έσοδα, θεωρούμε  ότι η πρόβλεψη για αύξηση των 

δημόσιων εσόδων κατά 10% για το 2012, τη στιγμή που ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας μας θα περιοριστεί στο 0.2%, αποτελεί μη-ρεαλιστική και υπεραισιόδοξη 

πρόβλεψη.  Δυστυχώς για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε την υπεραισιόδοξη 

προσέγγιση των προηγούμενων τριών χρόνων η οποία μας έχει φέρει στα πρόθυρα της 

χρεωκοπίας και η οποία έχει προκαλέσει τις απανωτές υποβαθμίσεις της Κυπριακής 

Οικονομίας από τους ξένους οίκους αξιολόγησης. 

 Συνεπώς ενόψει των πιο πάνω, συμφωνούμε με το συμπέρασμα του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου, ότι οι προβλέψεις για το έλλειμμα του 2012 είναι μη-ρεαλιστικές. 

 Σημειώνεται επίσης πως ο νυν Υπουργός Οικονομικών έχει αθετήσει τη δέσμευση της 

Κυβέρνησης για έλλειμμα 2% το 2012 και μηδενικό έλλειμμα το 2013 καθώς τώρα, ακόμη 

και με τις υπεραισιόδοξες προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπεται 

έλλειμμα 2.8% το 2012 και 2.1% για το 2013 και 0% για το 2014. 

 Και αυτό παρά τη νέα δέσμευση της Κυβέρνησης Χριστόφια προς την Ε.Ε. στη σύνοδο 

κορυφής του Δεκεμβρίου για μηδενικό έλλειμμα το 2013.   

 Δημόσιο χρέος 

 Το δημόσιο χρέος φαίνεται να φεύγει εκτός ελέγχου και διαψεύδονται τα παραπλανητικά 

στοιχεία που παρουσίασε πέρσι ο τέως Υπουργός Οικονομικών στην Βουλή των 

Αντιπροσώπων.  Υπενθυμίζεται ότι πέρσι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών μιλούσε για 

δημόσιο χρέος της τάξης του 61% του ΑΕΠ για το 2011 και 62% για το 2012. 

88 
 



 

 Σήμερα ο νυν Υπουργός Οικονομικών παραδέχεται ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα 

ανέλθει στο 65.5% του ΑΕΠ για το 2011 και στο 66.6% του ΑΕΠ για το 2012. 

 Υπάρχει δηλαδή σε σχέση με το δημόσιο χρέος μια «μικρή» απόκλιση της τάξης των €800 

εκ. από αυτά που μας έλεγε η Κυβέρνηση πέρσι και αυτά που μας λέει η Κυβέρνηση 

σήμερα. 

 Κατ� ακρίβεια, από το 2008 η παρούσα Κυβέρνηση αυξάνει το δημόσιο χρέος της χώρας 

μας κατά μέσο όρο κατά €1 δις το χρόνο και δανείζεται από το Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κατά μέσο όρο €500 εκ. το χρόνο, δημιουργώντας άλλα τεράστια 

προβλήματα σε εκείνο το κεφάλαιο. 

 Δηλαδή, μέσα σε τέσσερα χρόνια οι Κυβερνώντες έχουν δανειστεί σύνολο €4.5 δις από 

εξωτερικό δανεισμό και €2 δις από το ΤΚΑ.  Και όλα αυτά πριν την καταστροφή στο 

Μαρί... 

 Ανεργία 

 Η ανεργία φαίνεται ότι θα προσεγγίσει το 2012 το εφιαλτικό σενάριο του 7.5% το οποίο 

κάποιοι από εμάς προβλέψαμε και για το οποίο προειδοποιούσαμε ενώ κάποιοι άλλοι μας 

αποκαλούσαν «καταστροφολόγους». 

 Πληθωρισμός 

 Ο πληθωρισμός, λόγω και της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος (λόγω της έκρηξης στο 

Μαρί), προβλέπεται να ξεπεράσει το 3.5% και θα ξεπεράσει κατά 2% τον μέσο όρο της 

Ε.Ε. 

 Η Αναλογία 2:1 

 Ο στόχος που είχε τεθεί από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, της διατήρησης δηλαδή 

μιας αναλογίας 2:1 στις περικοπές δαπανών σε σύγκριση με τις επιπρόσθετες 

φορολογίες, δεν θα επιτευχθεί με τα προτεινόμενα μέτρα του Δεκεμβρίου.  Το πρόβλημα 

δεν είναι ιδεολογικό αλλά μαθηματικό. 

 Στην πρόσφατη ενημέρωση της Κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλήθηκε 

ο ισχυρισμός ότι με τα προτεινόμενα και τα ήδη ληφθέντα από Κυβερνητικής πλευράς 
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μέτρα, θα εξοικονομηθούν για το 2012 €463 εκ. και θα εισπραχθούν €249 εκ. 

επιπρόσθετα έσοδα, σύνολο δηλαδή €712 εκ.   

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος εξοικονομήσεων και εσόδων για το 2012 θα έπρεπε να 

είναι €1 δις (γιατί τόσο θα είναι το πρωτογενές μας έλλειμμα) και όχι €712 εκ. τότε ευθύς 

εξαρχής φαίνεται πως ο δημοσιονομικός στόχος του 2012 δεν είναι αρκετά διεκδικητικός. 

 Όμως ακόμη και αυτός ο «νερωμένος» στόχος του 2.8% έλλειμμα το 2012 δεν είναι 

εφικτός γιατί οι «εξοικονομήσεις» των €463 εκ. είναι πλασματικές. 

 (π.χ. καμία ένδειξη δεν έχουμε ότι η ένταξη των νέο-εισερχόμενων στο ΤΚΑ θα φέρει 

άμεσο όφελος στα δημοσιονομικά του κράτους, αφού απλά έχουν παγοποιηθεί οι 

προσλήψεις και σε κάθε περίπτωση σε συγκράτηση των δαπανών και όχι σε περικοπές.) 

 Επίσης ο στόχος για έλλειμμα 2.8% το 2012 είναι ανέφικτος λόγω του ότι τα έσοδα από 

φορολογίες θα είναι μειωμένα σε σχέση με το τι αναμένει η Κυβέρνηση λόγω της 

μειωμένης κατανάλωσης και της ύφεσης της οικονομίας. 

 Ανάπτυξη 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες μειώνονται κατά 19% σε αυτό τον προϋπολογισμό για να 

καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες του Κράτους, σε μία περίοδο όπου θα έπρεπε να 

δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη. 

 Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια το Κράτος δανείζεται κατά μέσο όρο 

€1.000.000.000 από τις Κυπριακές τράπεζες και τις διεθνείς αγορές και €500 εκ. από το 

ΤΚΑ, δημιουργώντας άλλα προβλήματα σε εκείνο το ταμείο. 

 Το έλλειμμα για το 2012 όπως όλα δείχνουν θα ξεπεράσει και πάλι το €1.5 δις χωρίς 

μέτρα, αφού απλά θα επαναληφθούν οι ίδιες δαπάνες του 2011.  Ακόμη και αν 

αφαιρέσουμε τα €500 εκ. που θα δανειστούμε από το ΤΚΑ, πρέπει να βρούμε από κάπου 

€1 δις για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.  Από πού θα τα βρούμε;  Κανείς πλέον δεν μας 

δανείζει.  Ούτε οι Κυπριακές τράπεζες, ούτε οι διεθνείς αγορές. 

 Σημειώνεται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους θα ξεπεράσουν τα 2.3 δις το 

2012, επομένως το Ρώσικο δάνειο θα εξανεμισθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις.  Επομένως 
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πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλύψουμε το €1 δις γιατί κινδυνεύουμε να βρεθούμε 

ενώπιον στάσης πληρωμών. 

 Ο στόχος του €1 δις μπορεί να επιτευχθεί αν τηρήσουμε την αναλογία του 2:1 - να βρούμε 

δηλαδή €300 εκ. σε φόρους και €600 εκ. σε περικοπές. 

 Χρειαζόμαστε λοιπόν, περαιτέρω περικοπές.  Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε €300 εκ. σε 

επιπρόσθετες περικοπές, αν θέλουμε να επιτύχουμε την αναλογία του 2:1. 

 Χρειαζόμαστε όμως και μέτρα για ανάπτυξη, γιατί αν περιοριστούμε μόνο στις περικοπές 

απλά θα οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ύφεση.  Αυτά τα μέτρα ανάπτυξης μπορούν να 

υλοποιηθούν με το Ρώσικο δάνειο των €2.5 δις.  Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας.  

Να βρούμε τις απαραίτητες περικοπές για να είναι ισοζυγισμένος προϋπολογισμός μας το 

2012 για να μην χρειαστούμε άλλη χρηματοδότηση και να αξιοποιήσουμε το Ρώσικο 

δάνειο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας. 

 Σίγουρα δεν πρέπει να δανειστούμε για να καλύψουμε ανελαστικές δαπάνες.  Αυτή είναι η 

ίδια θνησιγενής στρατηγική η οποία μας έχει φέρει σήμερα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.   

 Κατάληξη 

 Η Κυβέρνηση, παρά την οικονομική κρίση, παρά τον κίνδυνο στάσης πληρωμών, παρά 

τις συνεχείς υποβαθμίσεις, απλά ακολουθεί την πεπατημένη.  Αύξηση δαπανών και 

αύξηση φορολογιών για να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες του δημόσιου τομέα, χωρίς να 

αντιμετωπίζονται τα διαρθρωτικά προβλήματα της Κυπριακής οικονομίας. 

 Το ΔΗΚΟ θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2012 πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά εάν είναι 

να επιτευχθεί ο στόχος της εξόδου από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και της 

διάνοιξης της πρόσβασης της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρηματοδότηση στις διεθνείς 

αγορές. 
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Δ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων συζητά τους Προϋπολογισμούς του 2012 εν μέσω της 

μεγαλύτερης συρρίκνωσης της οικονομίας της Κύπρου εδώ και δεκαετίες.  Η διεθνής 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την κυπριακή οικονομία, 

παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές προβλέψεις της κυβέρνησης.  Έπειτα από πέντε και 

πλέον χρόνια ανάπτυξης, η οικονομία μπήκε το 2009 σε ύφεση και συνεχίζει έκτοτε τη 

διολίσθηση της σε χαμηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, με αλυσιδωτές 

αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, τα ελλείμματα και το χρέος. 

Το τραγικό συμβάν στο Μαρί και η καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της ΑΗΚ 

στο Βασιλικό, δυσχέραινε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.  Η ενεργειακή μας υποδομή 

δέχτηκε καίριο πλήγμα, πολλές ανθρωποώρες χάθηκαν εξαιτίας της υπολειτουργίας 

πολλών επιχειρήσεων, η δε σημαντική αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα που προέκυψε 

επιβάρυνε σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και την οικονομική δραστηριότητα.  Όλα 

αυτά είχαν μεγάλες αρνητικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία με τον πληθωρισμό 

να αυξάνεται και να μειώνεται σημαντικά η αγοραστική αξία των απολαβών.   

Οι υποβαθμίσεις διαδέχονται η μια την άλλη, τα ελλείμματα διογκώνονται, η ανεργία 

ξεπέρασε ήδη το 8,2%, η οικοδομική βιομηχανία βρίσκεται σχεδόν σε παράλυση, τα 

επιτόκια και οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους αυξάνονται.  Το 2010 το δημοσιονομικό 

έλλειμμα έφτασε το 5,3%, ενώ για το 2011 αναμένεται να ξεπεράσει το 6%.  Ο δείχτης 

δανεισμού προς ΑΕΠ παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά 

στο 65%, ενώ το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους όπως παρουσιάζεται μέχρι σήμερα για 

το 2011 αυξάνεται σημαντικά.  

Η Κύπρος εδώ και αρκετό καιρό έχει μείνει ουσιαστικά εκτός των αγορών αφού το ύψος 

των αποδόσεων των Κυπριακών ομολόγων, κάνει απαγορευτικές οποιεσδήποτε σκέψεις 

για εξωτερικό δανεισμό.  

 Χωρίς αμφιβολία, η κυπριακή οικονομία αντιμετωπίζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα 

τα οποία αποτυπώνονται ανάγλυφα στα ελλείμματα του δημόσιου τομέα και του ισοζυγίου 

πληρωμών.  Τα προβλήματα αυτά, που μόνο στη βάση μιας ολοκληρωμένης οικονομικής 
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και κοινωνικής πολιτικής μπορεί να αντιμετωπισθούν, είναι κατά την  εκτίμησή μας τα 

ακόλουθα: 

1. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και η χαμηλή παραγωγικότητα της οικονομίας. 

2. Η κρίση που αντιμετωπίζει το μοντέλο ανάπτυξης και ο κορεσμός στην ανάπτυξη 

της κατασκευαστικής/οικοδομικής βιομηχανίας σε τουριστικές και παραθεριστικές 

αναπτύξεις γης. 

3. Η συρρίκνωση της παραγωγής και η τεχνολογική υστέρηση στον τομέα της 

μεταποιητικής βιομηχανίας. 

4. Η υποβάθμιση του τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης της καινοτομίας και η 

αδυναμία ενσωμάτωσης των σύγχρονων τεχνολογικών στην παραγωγική 

διαδικασία. 

5. Η γραφειοκρατία στην κρατική μηχανή και η αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. 

 Είναι ίσως η δυσκολότερη περίοδος για το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα.  Η απομείωση 

των Ελληνικών ομολόγων σε συνδυασμό με τη διάβρωση της ποιότητας των δανειακών 

τους χαρτοφυλακίων, έχουν δημιουργήσει άμεσες ανάγκες για αύξηση των 

πρωτοβάθμιων κεφαλαίων των τραπεζών, με αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για 

παρέμβαση της Κυβέρνησης.  

 Η έξοδος από την κρίση πρέπει να αποτελέσει και το σημείο εισόδου σε μια διατηρήσιμη 

κοινωνική οικονομία της αγοράς, σε μια πιο έξυπνη, πιο πράσινη οικονομία στην οποία η 

ευημερία μας θα προέρχεται από την καινοτομία και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων 

που έχουμε στη διάθεσή μας και στην οποία οι γνώσεις θα αποτελούν τη βασική εισροή 

στην παραγωγική διαδικασία.  Η κινητοποίηση των δυνάμεων αυτών θα μας βοηθήσει να 

βρούμε νέες πηγές ανάπτυξης, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να 

προστατεύσουμε τα εισοδήματα των εργαζομένων. 

 Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πάσχει από σημαντική έλλειψη ρευστότητας αφού οι τράπεζες 

δυσκολεύονται να δανείσουν οποιαδήποτε κεφάλαια και όταν το κάνουν τα επιτόκια είναι 

πολύ ψηλά.  Ως αποτέλεσμα η επενδυτική πρωτοβουλία βρίσκεται στο ναδίρ με 
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αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν να 

συρρικνώνονται. 

 Υπό το φως των πιο πάνω, εκτιμούμε ότι η προσπάθεια της για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών προβλημάτων της χώρας πρέπει να στραφούν προς τρεις κατευθύνσεις: 

1 H δημοσιονομική εξυγίανση για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του 

δημόσιου χρέους, με τη προώθηση μέτρων τα οποία στο μέτρο του δυνατού θα 

προστατεύσουν τους ασθενέστερους και τη μεσαία τάξη και θα πατάσσουν τη 

φοροδιαφυγή. 

2 Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη.  Οι συνθήκες επιβάλλουν την εφαρμογή 

αναπτυξιακών μέτρων και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου στο μέτωπο της 

ανάπτυξης, και για το λόγο αυτό βλέπουμε με σκεπτικισμό τη μείωση των 

αναπτυξιακών δαπανών κατά 19%, στον προϋπολογισμό του 2012.  

3 Η τρίτη κατεύθυνση πρέπει να επικεντρωθεί στη ανάληψη πρωτοβουλιών  από την 

κυβέρνηση για μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό, κυρίως τομέα. Πρωτοβουλίες οι οποίες 

δεν έχουν μεγάλο κόστος, μειώνουν τη γραφειοκρατία και οδηγούν σε ανακούφιση 

του πολίτη, σε καλύτερες υπηρεσίες από το κράτος και στη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής. 

 Το ΚΣ ΕΔΕΚ θεωρεί ότι η έξοδος από την κρίση και η ανάκαμψη της οικονομίας δεν 

μπορεί να επιτευχθεί εν μέσω ύφεσης μόνο με φορολογικά μέτρα τα οποία θα 

τραυματίζουν το επιχειρηματικό κλίμα θα κλονίσουν την αξιοπιστία της χώρας ως διεθνούς 

χρηματοοικονομικού κέντρου και διεθνούς κέντρου παροχής υπηρεσιών.  Είμαστε μια 

οικονομία με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και ευνοϊκό φορολογικό σύστημα στο 

οποίο στηρίξαμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, με την 

προσέλκυση χιλιάδων διεθνών επιχειρήσεων και ξένων κεφαλαίων. 

 Το ΚΣ ΕΔΕΚ θεωρεί αναγκαία τη δημοσιονομική εξυγίανση και την αντιμετώπιση των 

ανισορροπιών της οικονομίας για αποκατάσταση της μακροοικονομικής σταθερότητας.  

Ωστόσο, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να είναι προσεκτική, να στείλει τα σωστά 

μηνύματα στην αγορά και κυρίως να μην διαταράξει αλλά να ενθαρρύνει το επιχειρηματικό 
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κλίμα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας. 

 Για το ΚΣ ΕΔΕΚ, κυρίαρχος στόχος παραμένει η προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της ευημερίας των εργαζομένων με την προώθηση ενός σύγχρονου μοντέλου ανάπτυξης 

της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. 

 Είναι πεποίθησή μας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από την ανάπτυξη νέων παραγωγικών κλάδων στον τομέα των 

υπηρεσιών, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η δημιουργία σύγχρονων ευέλικτων 

βιομηχανικών μονάδων, η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και η ανάπτυξη της έρευνας 

και της καινοτομίας.  

 Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε τις ακόλουθες πολιτικές και μέτρα: 

 Α. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας από νέους επιχειρηματίες και στήριξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ειδικότερα με ενισχύσεις για πρόσληψη και κατάρτιση 

προσωπικού. 

Β. Εφαρμογή σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής με άξονες τις νέες καινοτομίες και τις 

σύγχρονες τεχνολογίες. 

Γ. Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ενθάρρυνση της πράσινης οικονομίας. 

 Δ. Ενθάρρυνση των επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε 

νέους τομείς υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, οι ιατρικές και θεραπευτικές 

υπηρεσίες, οι κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ατόμων τρίτης ηλικίας. 

 Ε. Εφαρμογή νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού και εμπλουτισμού του 

τουριστικού προϊόντος με μείωση των τουριστικών κλινών και δημιουργία θεματικού 

τουριστικού προϊόντος. 

 ΣT. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και μείωση των δαπανών της κρατικής 

μηχανής . 

 Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη Δημόσια Διοίκηση, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να 

επικεντρωθεί σε μια ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση του ευρύτερου τομέα της δημόσιας 

διοίκησης για τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης και τον έλεγχο του κρατικού 
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μισθολογίου, έτσι ώστε μεσοπρόθεσμα το μέγεθος του κράτους σε σχέση με τον ιδιωτικό 

τομέα να μειώνεται αντί να αυξάνεται.  

 Και βέβαια, πεποίθηση του κόμματός μας είναι ότι το πρόβλημα του διογκούμενου 

κόστους της κρατικής μηχανής δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς τομές και μέτρα σε ολόκληρο 

το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.  Το ζητούμενο, 

πάντως, πρέπει να είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής κρατικής 

μηχανής στην υπηρεσία του πολίτη και της οικονομίας. 

 Τους τελευταίους 18 μήνες, παρακολουθήσαμε ένα σκηνικό επαναλαμβανόμενης 

αδυναμίας και αναποφασιστικότητας της κυβέρνησης να προωθήσει έγκαιρα μέτρα.  Όταν 

τελικά η κυβέρνηση έφτανε σε κάποια μέτρα, αυτά ήταν πολύ λίγα και πολύ 

καθυστερημένα για να έχουν την επιβαλλόμενη ουσιαστική επίδραση πάνω στην συνεχώς 

επιδεινούμενη κρίση.  Μετά από απαράδεκτη καθυστέρηση πολλών μηνών, στις 22 του 

Ιούλη η Κυβέρνηση μαζί με τις  πολιτικές δυνάμεις του τόπου κατέληξαν σε μια ομόφωνη 

συμφωνία για ένα πρώτο πακέτο άμεσων μέτρων, το οποίο θα ακολουθούσαν και άλλα 

αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα.  Δυστυχώς για τους γνωστούς λόγους, και αυτό το 

πακέτο μέτρων μέχρι να φτάσει στη Βουλή για έγκριση στις 26 Αυγούστου, είχε εκφυλιστεί 

σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, φτάσαμε στο σημείο η κυπριακή οικονομία να βρίσκεται πλέον 

πολύ κοντά σε καταστάσεις μη αναστρέψιμες.  Αυτό το γεγονός οδήγησε τις πολιτικές 

δυνάμεις στη συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου για ένα νέο πλαίσιο μέτρων.  Τα νέα μέτρα θα 

μπορούσαν να ήταν ολιγότερο επώδυνα αν λαμβάνονταν ακόμα και μερικούς μήνες 

ενωρίτερα, οπόταν θα ήταν σίγουρα και πιο αποτελεσματικά. 

 Το πλαίσιο μέτρων που συμφωνήθηκε κινείται στους άξονες της συγκράτησης των 

δημόσιων δαπανών αναφορικά με το μισθολόγιο και τις κοινωνικές παροχές, της 

επέκτασης της έκτακτης εισφοράς και στον ιδιωτικό τομέα της αύξησης των εσόδων με την 

επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, και της 

ενίσχυσης της ανάπτυξης. 

 Είναι πολύ σημαντικό να επεκταθεί η συναίνεση για τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί 

από τις πολιτικές δυνάμεις και μέσα στις ευρύτερες συνδικαλιστικές και κοινωνικές 
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δυνάμεις.  Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικά τα επιπρόσθετα μέτρα που συμφωνήθηκε να 

συζητηθούν άμεσα.  Μέτρα τα οποία θα πρέπει να αγγίξουν τόσο τη περαιτέρω μείωση 

των κρατικών δαπανών, όσο και την ουσιαστικότερη ενίσχυση της ανάπτυξης.  Το 

κυριότερο ζήτημα παραμένει να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις μόνιμες και θεσμικές, 

ώστε να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά διαρθρωτικά προβλήματα της κυπριακής 

οικονομίας.  Αυτά τα μέτρα θα έστελλαν και το πιο ισχυρό  μήνυμα στις διεθνείς αγορές 

για μια αξιόπιστη οικονομία, ικανή να συνεχίσει να προσελκύει την εμπιστοσύνη της 

επιχειρηματικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας. 

 Η ΕΔΕΚ είναι έτοιμη να συμβάλει στο διάλογο με εισηγήσεις και προτάσεις.  Ήδη έχομε 

υποβάλει στον Υπουργό Οικονομικών μια σειρά από επιπρόσθετα μέτρα, μεταξύ των 

οποίων και τα εξής: 

1. Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας και των συστημάτων του ΤΕΠ ώστε να 

γίνεται γρήγορη εξέταση των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων με 

ταυτόχρονη επαλήθευση των στοιχείων με άλλες κρατικές υπηρεσίες. 

2. Επανασχεδιασμός του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, δίνοντας έμφαση στη 

φορολόγηση του αδρανούς πλούτου και τη φορολόγηση του κέρδους από την 

αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών. 

3. Εκσυγχρονισμός της φορολογικής νομοθεσίας για να γίνει η Κύπρος ελκυστικότερη 

σε ξένους επενδυτές. Δημιουργία επιτροπής που να απαρτίζεται από φορολογικούς 

συμβούλους με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού πλαισίου και άμεσης 

ανταπόκρισης σε αλλαγές που θεσμοθετούν ανταγωνίστριες χώρες.  Στα πλαίσια 

αυτά θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εξασφάλισης βίζας από ξένους 

υπηκόους με την απόκτηση περιουσίας στην Κύπρο. 

4. Ενίσχυση με καταρτισμένο προσωπικό τμημάτων που έχουν άμεση σχέση με την 

προσέλκυση ξένων επενδύσεων (πχ διασυνοριακών Ταμείων Πρόνοιας) όπως η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο έφορος Ταμείων Προνοίας  και ο έφορος εταιρειών 
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5. Παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 

μετόχους κύπριους, επιτρέποντας τους να μην φορολογούνται τα πρώτα 3 χρόνια 

και τα κέρδη να μεταφέρονται κατευθείαν στα αποθεματικά.  Σε περίπτωση που 

δοθούν ως μέρισμα να φορολογούνται κανονικά. 

6. Άμεση προώθηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις και 

παραχώρηση φορολογικών κινήτρων όπως μειωμένος φορολογικός συντελεστής  

7. Άμεση προώθηση και τελική ψήφιση των Νομοσχεδίων που εκκρεμούν και αφορούν 

τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και τους Διαχειριστές 

Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και δημιουργία ευνοϊκού καθεστώτος για 

εγγραφή διεθνών αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και 

άλλων ταμείων στην Κύπρο.  

8. Εκσυγχρονισμός της φορολογίας του στοιχήματος με φορολόγηση του ακαθάριστου 

κέρδους ώστε να διασφαλίζονται αυξημένα έσοδα για το κράτος και να γίνεται 

σωστή ρύθμιση και εποπτεία της αγοράς. 

9. Φορολογικά κίνητρα για προσέλκυση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

της πνευματικής περιουσίας. 

10. Τροποποίηση του Περί Εταιρειών Νόμου ώστε να επιτρέπονται οι συγχωνεύσεις με 

Εταιρείες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

11. Ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος νε την παραχώρηση ειδικών 

φορολογικών κινήτρων για ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων. 

12. Κίνητρα για προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό που χρησιμοποιούνται για 

συγκεκριμένες επενδύσεις στην Κύπρο όπως η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας, η 

ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κυπριακών εταιριών, η πρωτογενής αγορά 

κυπριακών μετοχών κλπ. 

13. Προώθηση μεγάλων έργων όπως ιατρικών κέντρων, εκπαιδευτικών κέντρων, 

κέντρων τεχνολογίας και έρευνας με παράκαμψη της γραφειοκρατίας. 

14. Μείωση ή φορολόγηση όλων των επιδομάτων και των απολαβών σε είδος για όλους 

και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να είναι συντάξιμα 
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15. Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δημόσιου τομέα, με τη δημιουργία 

Ανεξάρτητης Αρχής Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης.  Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται 

και η πρόταση μας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από τις κοινότητες σε κρατική 

(χαλίτικη) περιουσία. 

16. Χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση από τον ιδιωτικό τομέα νέων 

δημόσιων κτιρίων (π.χ νέα σχολεία) με τη μέθοδο χρηματοδότησης της Εξωτερικής 

Ανάθεσης Διεργασιών (BPO) και προώθηση του θεσμού της ενοικιαγοράς από το 

κράτος (PFI).  Είναι αδιανόητο το κράτος να καταβάλλει πέραν των 20 εκ. Ευρώ το 

χρόνο για ενοίκια στέγασης δημοσίων υπηρεσιών 

17. Σε μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα για ανακαινίσεις, προτείνουμε όπως για όλα 

τα ήδη των ανακαινίσεων να επιβάλλεται ΦΠΑ 5%.  Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 

(5%) αφορά μόνο για συγκεκριμένες ανακαινίσεις αφού ικανοποιηθούν 

συγκεκριμένα κριτήρια.  Θα πρέπει να τονιστεί ότι το μέτρο θα ισχύει αποκλειστικά 

για ανακαινίσεις και σε καμία περίπτωση για εργασίες που γίνονται για αλλαγή 

χρήσης συγκεκριμένου υποστατικού. 

18. Προώθηση των συνομιλιών και υπογραφής συμβάσεων αποφυγής διπλής 

φορολογίας με αναδυόμενες αγορές όπως η Βραζιλία και εκσυγχρονισμός των 

υπαρχουσών συμβάσεων με Κίνα και Ινδία. 

19. Επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου λειτουργία και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

των ημικρατικών οργανισμών.  Η Κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην 

πώληση των μετοχών που κατέχει σε διάφορους ζημιογόνους οργανισμούς, όπως η 

Εταιρεία Αρτοποιών και οι Δασικές Βιομηχανίες.  Επείγει επίσης η εξεύρεση 

στρατηγικού επενδυτή για τις Κυπριακές Αερογραμμές.  
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος 

 Γενικά Σχόλια και Θέσεις 

 Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εκτιμά ότι η οικονομία δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς και 

αντιπαραθέσεις. Ευθύνες για τη σημερινή τραγική κατάσταση υπάρχουν. Όμως αυτό που 

επιβάλλεται σήμερα είναι συναίνεση, ενότητα στόχων και θαρραλέες αποφάσεις ώστε να 

διασωθεί η οικονομία της πατρίδας μας. 

 Αυτό το οποίο απαιτείται σήμερα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο διάσωσης και ανάπτυξης της 

Κυπριακής Οικονομίας κάτω από συγκεκριμένες στοχοθεσίες και ενιαίο σχεδιασμό που θα 

περιλαμβάνει περικοπές δαπανών, αλλά και διαρθρωτικά μέτρα εξυγίανσης και 

αναθέρμανσης της οικονομίας.  

 Ένα μείγμα συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που να προωθεί την ανάπτυξη, αποτελεί 

την συνταγή εξόδου από την κρίση. Τα χρήματα που θα προκύψουν από τις περικοπές 

και φορολογίες, πρέπει να διοχετευθούν σε αναπτυξιακές δαπάνες και όχι για την κάλυψη 

κρατικού μισθολογίου και ελλειμμάτων δημοσίου.  

 Το Κράτος οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να λύσει τα δικά του προβλήματα διαφορετικά θα 

αδυνατεί να εκπληρώσει το ίδιο τον θεσμικό του ρόλο. Ως Κράτος πρόνοιας να στηρίξει 

τους πολίτες που έχουν ανάγκη και σε αυτή την συγκυρία υπάρχουν πάρα πολλοί 

συμπολίτες που χρειάζονται την στήριξη του Κράτους. 

 Ως Κράτος στυλοβάτης της οικονομίας να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας διαθέτοντας πόρους προς όφελος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

 Επιμέρους Σχόλια  

 1.α) Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2012, τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 

€1.372 εκ. ή 21% σε σύγκριση με το 2011. Βασικές πηγές της αύξησης αυτής 

προβλέπονται να είναι η αυξημένη φορολογία €530εκ. περίπου (το 38.6% της αύξησης) 

και ο δανεισμός €750εκ περίπου (το 54.7% της αύξησης). Η θέση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι ότι δεν ενδείκνυται επιβολή πρόσθετης φορολογίας εν μέσω μιας 

σοβαρής οικονομικής ύφεσης, γιατί θα παρεμποδιστεί η αναθέρμανση της οικονομικής 
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δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, διαφωνούμε με την προτεινόμενη αύξηση του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Τυχόν αύξηση του ΦΠΑ, πέραν της 

αρνητικής της επίδρασης στην αγορά, είναι και κοινωνικά ανεπιθύμητη, εφόσον πλήττει 

καίρια τις χαμηλά εισοδηματικές τάξεις. Η απώλεια από τη διατήρηση του ΦΠΑ στο 15%, 

θα μπορούσε να αναπληρωθεί από την πολιτική απόφαση για είσπραξη των φορολογιών 

που οφείλονται στο κράτος από προηγούμενα έτη, από την ουσιαστική πάταξη της 

φοροδιαφυγής και την υιοθέτηση της πρότασης του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για 

μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων, υπό μορφή συντελεστή δόμησης, των περιουσιών 

των προσφύγων στα κατεχόμενα, μέτρο που θα αναβαθμίσει και τη φερεγγυότητα των 

προσφύγων.  

 1.β) Μέσα στο πιο πάνω πλαίσιο πιστεύουμε ότι, ο εταιρικός φόρος απαιτείται να 

διαμορφωθεί έτσι ώστε, να επιβαρύνει τις εταιρείες μόνο με το 10% που φαινομενικά 

προωθούμε, ως η εταιρική φορολογία στην Κύπρο. Δηλαδή αγνοώντας τις επιβαρύνσεις 

σε μερίσματα και έξοδα που δεν εμπίπτουν σε φορολογία στις άλλες χώρες.  

 1.γ) Ο εσωτερικός δανεισμός, ως μέσο χρηματοδότησης των αναπτυξιακών έργων, δεν 

συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομίας, εφόσον η άντληση της ρευστότητας από τον 

εσωτερικό ιδιωτικό τομέα θα εξουδετερώσει το θετικό αποτέλεσμα των έργων. Το 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εισηγείται όπως η κυβέρνηση αποταθεί σε χώρες που έχουν 

μεγάλα αποθέματα για επένδυση, όπως η Κίνα, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων ή 

και τον χαμηλότοκο δανεισμό.  

 2.α)  Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το 2012 παρουσιάζουν μια ελαφρά αύξηση της 

τάξης του 0.7%, σε σχέση με το αναθεωρημένο προϋπολογιζόμενο ποσό του 2011. Αυτό 

οφείλεται στη σημαντική μείωση των αναπτυξιακών δαπανών (-19.0%), σε σύγκριση με 

την αύξηση της τάξης του 3.8% των συνολικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (-

5.8%) και του πάγιου ταμείου (+31.3%) μαζί. Δεδομένου ότι, οι αναπτυξιακές δαπάνες 

διαχωρίζονται από τις άλλες δαπάνες, θεωρείται ότι οι δαπάνες του πάγιου ταμείου 

εμπίπτουν στις τακτικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, η μείωση της τάξης του 5.8% είναι 

παραπλανητική. 
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 Με δεδομένα τα πιο πάνω, εκτιμούμε ότι: 

 Η μείωση των προβλεπόμενων αναπτυξιακών δαπανών, αλλά και το είδος των έργων και 

σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν, δεν θα μπορέσουν να επιφέρουν 

επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας. 

 Απαιτείται η επίσπευση αδειοδότησης έργων στον ιδιωτικό τομέα. Για να υπάρξει ζήτηση 

για τα έργα του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να καταρτιστούν σχέδια για στήριξη των 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Απαιτούνται τομές σε θέματα όπως, το κόστος του 

δανεισμού (επιτόκια και εγγυήσεις) και κίνητρα για δραστηριοποίηση σε νέους τομείς 

(φορολογικές ελαφρύνσεις, τεχνική βοήθεια,). 

 Απαιτείται επίσης η ουσιαστική επίσπευση της παραχώρησης αδειών έρευνας και 

εκμετάλλευσης στα υπόλοιπα οικόπεδα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και η λήψη 

απόφασης για τις εγκαταστάσεις που θα πρέπει να υπάρχουν στην Κύπρο, για την 

επεξεργασία και διακίνηση του φυσικού αερίου και πετρελαίου.  

 Ο προϋπολογισμός του 2012 δεν προνοεί τέτοιου είδους διαρθρωτικές τομές. Η 

γενικόλογη αναφορά για προσέλκυση ξένων επενδυτών, δεν συνιστά προγραμματισμένη 

μεθοδολογία δράσης που θα στοχεύει στον εντοπισμό και προσέγγιση συγκεκριμένων και 

επιλεγμένων ξένων επενδυτών. 

 Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ότι το ποσό των €3.0 

δισεκατομμυρίων, που αφορούν αναπτυξιακά έργα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, 

για το 2011 και το 2012, θα δαπανηθεί εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η 

μείωση των συνολικών προϋπολογιζομένων αναπτυξιακών δαπανών της Κυβέρνησης για 

το 2012, ο βαθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων των τελευταίων ετών (69%-

73%) και η προβλεπόμενη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρνητική ανάπτυξη του 

ΑΕΠ για το 2012, θα επηρεάσουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα αρνητικά. 

 Για να επιτευχθεί επίσπευση και χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων, το 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ, προτείνει την προσέγγιση, με συμφωνίες αυτοχρηματοδότησης 

του τύπου  Public Private Partnership, Build Operate Transfer και Private Financial 

Initiative.  
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 2.β) 7. Πρέπει να αποτραπεί η παγοποίηση της εφαρμογής του ΓΕΣΥ και να εξευρεθούν 

τα κονδύλια για την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. 

 Το κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον τόπο μας αυξάνεται δραστικά και 

δυσανάλογα. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία σημείωσαν μια ετήσια αύξηση πάνω από 

το 10% τα τελευταία χρόνια.  

 2.γ) Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ έχει αποδεχθεί την περικοπή των κοινωνικών παροχών, 

υπό τον όρο ότι, θα μπορούν τα κόμματα να έχουν ουσιαστικό ρόλο, στην διανομή των 

περικοπών μεταξύ των διαφόρων παροχών που θα μειωθούν. 

 2.δ) Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εκτιμά ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια περικοπών στον 

τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Απαιτείται περικοπή των επιδομάτων των δημοσίων 

υπαλλήλων και ειδικά αυτά των Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών και Αξιωματούχων που 

αρχίζουν από τις €4.000 ετησίως (€15 την εργάσιμη μέρα) και φθάνουν τις €18.000 

ετησίως (€68 την εργάσιμη ημέρα).  

 3. Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ θεωρεί ότι τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια του 

δεύτερου κυβερνητικού πακέτου μέτρων, δεν έχουν όλα προωθηθεί για υλοποίηση, 

πράγμα που θεωρούμε απαράδεκτο.   
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ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

 Γενικά Σχόλια 

 Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θεωρεί ότι, αν και έγιναν προσπάθειες για 

οικονομική περισυλλογή μέσω του κατατεθειμένου κρατικού προϋπολογισμού, αυτές είναι 

κυρίως λογιστικές και δεν έχουν αγγίξει την ουσία των προβλημάτων που ταλανίζουν τον 

κρατικό μηχανισμό τα οποία που οδηγούν στην σταθερή ετήσια αύξηση των 

δημοσιονομικών δαπανών. Η διαχείριση του ελλείμματος με μείωση των δαπανών και 

νοικοκύρεμα των δημοσιοοικονομικών μπορεί να επιφέρει κάποια πρόσκαιρη βελτίωση, 

αλλά δε δίνει μακροπρόθεσμες λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν την 

οικονομία μας. Βέβαια, τα αίτια της κρίσης της Κυπριακής οικονομίας δεν περιορίζονται 

μόνο στις δημοσιονομικές αστοχίες του κρατικού προϋπολογισμού ή την έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων. Εκτείνονται σε ένα χρηματοπιστωτικό 

σύστημα που είναι «εθισμένο» στο ρίσκο και το εύκολο κέρδος, γεγονός που οδήγησε σε 

ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση και μεγάλη συσσώρευση κινδύνου στα χαρτοφυλάκια 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

 Όμως το κράτος οφείλει να ανασκουμπωθεί και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που έχει 

επιφέρει τόσο το διεθνές παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα όσο και η 

ανασταλτικότητα και αναβλητικότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων. Οι τυφλές περικοπές 

πρέπει να σταματήσουν και να εφαρμοστεί ένα δικαιότερο σύστημα επιμερισμού των 

εξοικονομήσεων. Δυστυχώς, με τον τρόπο που εφαρμόζονται τα μέτρα λιτότητας, η 

οικονομία οδηγείται σε ύφεση και περιπλέκεται το πρόβλημα του χρέους. Εάν δεν 

προωθηθεί η αναδιάρθρωση της δημόσιας υπηρεσίας, η μείωση των πάγιων δαπανών 

και καλύτερη αξιολόγηση και επιλογή των αναπτυξιακών έργων που θα προωθηθούν για 

υλοποίηση, οι όποιες περικοπές θα προσφέρουν μόνο βραχυπρόθεσμες λύσεις.  

 Είναι με απορία λοιπόν που βλέπουμε αυτή την κυβέρνηση, μέσα από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, να δίνει αυξημένα κονδύλια για μεγάλα και αχρείαστα κατασκευαστικά 

έργα, ενώ μηδενίζει κονδύλια για την προώθηση της έρευνας και για προστασία του 

περιβάλλοντος π.χ. πρόγραμμα απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων. Δίνεται έμφαση σε 
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μεγάλα κατασκευαστικά έργα (ο περίφημος κατάλογος των 32 μεγάλων έργων) που δεν 

προωθούν την αειφορία, ούτε θα δράσουν εποικοδομητικά προς την ανάκαμψη της 

οικονομίας μας, και επιπλέον δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, κατά την άποψή μας, 

την ανεργία στις κοινωνικές ομάδες που δεινοπαθούν περισσότερο από την κρίση, 

δηλαδή τους νέους επιστήμονες (24-35 ετών) και τους εξειδικευμένους τεχνίτες.  

 Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους εργαζομένους που απειλούνται με ανεργία και 

συρρίκνωση της ποιότητας ζωής και των ονείρων τους. Στην προσπάθεια αυτή όσοι ήδη 

κατέχουν θέση εργασίας- και μάλιστα με πολύ ψηλές απολαβές- οφείλουν να επιδείξουν 

υψηλό φρόνημα κοινωνικής αλληλεγγύης και να αποδεχτούν μέτρα μείωσης των κερδών 

ή μισθών τους. Δεν είναι η εποχή των πιο ψηλών μισθών αλλά η εποχή των πιο πολλών 

μισθών. Είναι γι’ αυτό το λόγο που αντιμετωπίζουμε με δυσπιστία την εικόνα ενός 

προϋπολογισμού όπου οι τακτικές δαπάνες εκτοξεύονται στα ύψη λόγω της αύξησης του 

μισθολογίου. Θα ήταν καλύτερα να προνοούσε μείωση των αμοιβών των υψηλόμισθων 

υπαλλήλων του Δημόσιου, ενώ βεβαίως παράλληλα έπρεπε να προνοεί και μέτρα 

πάταξης της φοροδιαφυγής και περιορισμού της φοροαπαλλαγής. 

 Με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει – 

υπό το κάλυμμα του όρου «στόχευση»- πρόνοιες που οδηγούν σε σαρωτική καρατόμηση 

του κοινωνικού κράτους, και ειδικότερα των οικογενειακών επιδομάτων. πρόκειται για ένα 

προϋπολογισμό που επιτίθεται κατά του θεσμού του επιδόματος τέκνου και στοχεύει στην 

μείωση των συνολικών παροχών (και όχι απλά στην στόχευση τους) κατά 50%. Την ίδια 

ώρα καθυστερεί αδικαιολόγητα ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το δημόσιο 

βοήθημα, ενώ συνεχίζεται η παροχή προκλητικών επιδομάτων σε κρατικούς και 

κυβερνητικούς αξιωματούχους., Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και η διαπίστωση ότι ο 

δημόσιος εισπρακτικός μηχανισμός πάσχει, με αποτέλεσμα ποσά εκατομμυρίων ευρώ να 

παραμένουν ανείσπρακτα και να νομιμοποιείται de facto (και τελικά και de jure) η 

φοροδιαφυγή και η άνομη φοροαπαλλαγή. 

 Είναι ολοφάνερο ότι με περικοπές στην ανάπτυξη και με φορολογίες δεν αντιμετωπίζεται η 

ανεργία. Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων 
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αντιμετώπισης της ανεργίας, μέσω της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στον τομέα της ανάπτυξης 

καλούμε την κυβέρνηση να δώσει επιτέλους σημασία και στις δικές μας προτάσεις για 

Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινες Θέσεις Εργασίας. Μία σημαντική πρόταση είναι και η 

δημιουργία Ταμείου ή Τράπεζας Πράσινης Ανάπτυξης, την οποία αναλύσαμε διεξοδικά, 

καταθέτοντας συγκεκριμένη εισήγηση. 

 Πράσινη Ανάπτυξη 

 Σε μία εποχή που η «Πράσινη Ανάπτυξη» γίνεται κεντρικό ζήτημα της οικονομικής 

πολιτικής όλων των εθνικών κυβερνήσεων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί 

αλγεινή εντύπωση η απουσία ενός συγκροτημένου, συνεκτικού και φιλόδοξου πλαισίου 

«πράσινης ανάπτυξης» από την κυβερνητική οικονομική πολιτική όπως αντανακλάται από 

τους προϋπολογισμούς των τελευταίων χρόνων.  

 Πράσινη Ανάπτυξη προκύπτει από τις δραστηριότητες στον πρωτογενή, δευτερογενή και 

τριτογενή τομέα που συμβάλλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Δημιουργεί θέσεις εργασίας που έχουν μακρόχρονη προοπτική και είναι καλοπληρωμένες. 

Θα θέλαμε να βλέπαμε στους προϋπολογισμούς τη δημιουργία θέσεων εργασίας με 

προγράμματα που θα παράγουν κοινωνικό έργο υποδομής, προγράμματα προστασίας 

του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, προγράμματα στα οποία θα έχουν πρόσβαση 

οι μικρομεσαίοι και οι μη προνομιούχοι. 

 Η έλλειψη βούλησης της τωρινής κυβέρνησης να προωθηθεί η εγκατάσταση συστημάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για αντιμετώπιση του οξύτατου ενεργειακού 

προβλήματος που περνά η χώρα μας, το οποίο έχει οξυνθεί μετά το τραγικό ατύχημα στο 

Μαρί, καθώς και να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις για μείωση των ρύπων 

μέχρι και το 2013, γίνεται ακόμη πιο καθαρή με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό για το 

2012. Τα κονδύλια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συρρικνώνονται, και παρά 

τις χιλιάδες αιτήσεις που αναμένουν έγκριση για επιχορήγηση τα τελευταία 3 χρόνια και 

την ανάγκη να διασφαλιστούν άμεσα επιπλέον 80MW για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη 

ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα το επικείμενο καλοκαίρι, το Υπουργικό Συμβούλιο καθυστερεί 
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στην προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για να μπορούν άμεσα να 

αδειοδοτηθούν προγραμματιζόμενα έργα ΑΠΕ που θα κάλυπταν αυτό το κενό.  

 Αντίθετα εντοπίσαμε στον προϋπολογισμό την παγοποίηση προγραμμάτων που 

στόχευαν στην μείωση της σπατάλης ενέργειας: συστήματα για θερμομόνωση 

υφιστάμενων κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων για επεξεργασία των γκρίζων νερών 

και όμβριων υδάτων, εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων και τόσες άλλες μικρές αλλά 

πολύ σημαντικές χορηγίες που βοηθούν άμεσα τον κάθε πολίτη αυτή την δύσκολη 

οικονομικά περίοδο.  

 Αντίθετα, ο προϋπολογισμός του 2012 προβλέπει αλματώδη αύξηση των κονδυλίων που 

αφορούν τις δαπάνες για φωτισμό, θέρμανση και καύσιμα στα κρατικά κτίρια.  

 Μεγάλα Αναπτυξιακά Έργα ή Μικρά Τοπικά Προγράμματα;  

 Θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη η εμμονή της κυβέρνησης να προωθεί μέσω του κρατικού 

προϋπολογισμού μεγάλα αναπτυξιακά έργα με τεράστιο κόστος και επισφαλή κέρδη. 

Θεωρούμε ότι αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσεως θα πρέπει να προωθούνται έργα 

που να μπορούν να αναλυθούν σε μικρότερα συμβόλαια και να αναληφθούν από 

μικρομεσαίες εργοληπτικές εταιρείες (συμπλήρωση δικτύου πεζοδρομίων και 

ποδηλατόδρομων,  αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στο σύστημα υδατοπρομήθειας και 

σύνδεση αστικών περιοχών με κεντρικό σύστημα αποχετευτικού συστήματος). Τα έργα 

αυτά πρέπει να γίνουν σε όλες τις πόλεις και χωριά μας και θα δώσουν σανίδα σωτηρίας 

σε πολλές τοπικές μικρές εταιρείες σε όλη την Κύπρο, καθώς και απασχόληση σε  μεγάλο 

αριθμό ανέργων. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί η πολιτική της κατασκευής έργων 

με τη μέθοδο της ανάθεσης, εκτέλεσης, διαχείρισης και παράδοσης (ΒΟΟΤ). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανέγερση δημοσίων κτιρίων π.χ. το νέο κρατικό 

χημείο. Αντί να προχωρήσει η ανέγερση του νέου κτιρίου με τη μέθοδο το ΒΟΟΤ, 

καταργείται η πρόνοια για την ανέγερση ενός ουσιώδους κτιρίου της δημόσιας υπηρεσίας. 

Σημειώνουμε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης του προϋπολογισμού 

αναδείχθηκε η άμεση ανάγκη εγκατάλειψης του παλιού κτιρίου του Κρατικού Χημείου, το 
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οποίο είναι πλέον ακατάλληλο και επικίνδυνο (και λειτουργεί μέσα στο κέντρο μιας 

πολυσύχναστης συνοικίας της πρωτεύουσας).    

 Το Κίνημα προτίθεται να ζητήσει την δέσμευση εκείνων των προνοιών του κρατικού 

προϋπολογισμού που αφορούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα που επηρεάζουν αρνητικά το 

περιβάλλον και δεν προσφέρουν πραγματικά στην αναζωογόνηση της οικονομίας, σε μια 

προσπάθεια να διοχετευθούν αυτά τα κονδύλια σε πιο μικρά αλλά πιο πολλά, πραγματικά 

αναπτυξιακά, προγράμματα. 

 Αναδιάρθωση Κρατικού Μηχανισμού 

 Κακίζουμε την άνευ προγραμματισμού και διερεύνησης διαγραφή θέσεων από το 

οργανόγραμμα τμημάτων και υπηρεσιών, ως αυθαίρετη λογιστική πράξη που θα έχει σε 

κάποιες περιπτώσεις πολύ αρνητικές συνέπειες στην ομαλή εκτέλεση σημαντικών 

εργασιών, όπως π.χ. το Τμήμα Περιβάλλοντος ή το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών. Δεν 

αμφισβητούμε ότι υπάρχουν τμήματα που έχουν περισσότερους υπαλλήλους από ότι 

χρειάζονται, αλλά η απόφαση της κυβέρνησης να σταματήσει τη διαδικασία πλήρωσης 

θέσεων χωρίς να εξετάσει τις ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία αυτών των νέων 

θέσεων ευθύς εξαρχής, δείχνει ερασιτεχνισμό και μη κατανόηση της ανάγκης ολικής 

αναδιάρθρωσης της δημόσιας υπηρεσίας. Αυτή η έλλειψη προγραμματισμού 

αντικατοπτρίζεται και στην υπόσκαψη του προωθούμενου προγράμματος Μείωσης του 

Διοικητικού Φόρτου, αφού ένα από τα κύρια εργαλεία που θα υποβοηθούσε την 

υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η εφαρμογή συστημάτων μηχανογράφησης με 

οριζόντια και κάθετη εφαρμογή σε όλο το φάσμα του δημόσιου κρατικού μηχανισμού. Από 

την μελέτη του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 προκύπτει ότι η προώθηση του 

προγράμματος μείωσης της γραφειοκρατίας δεν φαίνεται να είναι κυβερνητική 

προτεραιότητα.    

 Πρέπει να ολοκληρωθεί επιτέλους ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και να μπουν 

σε εφαρμογή μέτρα εκσυγχρονισμού του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Πρέπει 

να εξασφαλιστεί η αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων και να ανασταλούν οι διαδικασίες προαγωγής βάση αρχαιότητας. Θα επιφέρει 
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οικονομία, αποτελεσματικότητα και πιο αξιοκρατική λειτουργία της κρατικής μηχανής και 

θα δημιουργήσει χιλιάδες ευκαιρίες εργοδότησης για τους νέους.  

 Από την μια λοιπόν η κυβέρνηση με μια μονοκονδυλιά καταργεί θέσεις χωρίς στόχευση 

και προγραμματισμό, δημιουργώντας σοβαρά οργανικά προβλήματα σε κάποιες 

υπηρεσίες, και από την άλλη προχωρεί σε δαπάνες που μόνο ως κατασπατάληση 

δημοσίου χρήματος μπορούν να εκληφθούν όπως π.χ. η αγορά καινούργιων 

υπηρεσιακών λιμουζίνων, υποτίθεται εν’ όψη της ανάληψης της προεδρίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που στη συνέχεια θα αντικαταστήσουν υφιστάμενα υπηρεσιακά 

αυτοκίνητα. Αυξήσεις σε επιδόματα παραστάσεως και δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα και 

κλιματισμό, μελέτες για προσέλκυση παραγωγών κινηματογραφικών ταινιών, ενοικίαση 

ιδιωτικού τζετ για τις διακινήσεις του προέδρου και υπουργών κτλ, είναι μόλις λίγα από τα 

παραδείγματα κατασπατάλησης δημοσίων πόρων.  

 Κατάληξη 

 Είναι για μας ολοφάνερο ότι οι Προϋπολογισμοί του 2012, πέραν της προσπάθειας 

περικοπής των δαπανών στερούνται περιβαλλοντικού οράματος και υλοποίησης 

πολιτικών «πράσινης ανάπτυξης». 

 Η κρίση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία για μεταρρύθμιση που θα μας οδηγήσει 

σε μια νέα οικονομία, πράσινη και ψηφιακή, που θα μας καταστήσει περισσότερο 

αυτάρκεις, περιορίζοντας την επιβλαβή εξάρτηση μας από τις εισαγωγές. Τα έργα 

ανάπτυξης πρέπει να συμβάλλουν στην οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία και οι 

κρατικές επιδοτήσεις να είναι στοχευμένες και να δημιουργούν άμεση κινητικότητα στην 

αγορά. 

 Ως Οικολόγοι πιστεύουμε ότι η απάντηση στην κρίση δεν  είναι τα μεγάλα έργα (οι 

αυτοκινητόδρομοι-μαμούθ, οι εκτρωματικές μαρίνες, τα δημόσια μέγαρα και τα έργα 

βιτρίνας), αλλά τα ΣΩΣΤΑ ΕΡΓΑ. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο όραμα για την 

οικονομία  που θα δώσει προοπτική στη νεολαία μας και στις επερχόμενες γενιές. 

 

109 
 



 

ΜΕΡΟΣ Δ 
Παρουσιολόγιο συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2012 

 
Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Δευτέρα  
17 Οκτωβρίου 2011 

• Υπουργός Οικονομικών 
 Ανάλυση κρατικών εσόδων 
 Δημοσιονομικοί δείκτες 
 Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση 
 
Επιμέρους προϋπολογισμοί: 

• Υπουργείο Οικονομικών 
• Γενικό Λογιστήριο 
• Γραφείο Προγραμματισμού 
    
 Υπουργός Οικονομικών:   
 Κίκης Καζαμίας 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Γιώργος Λουκα�δης 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

Τετάρτη  
19 Οκτωβρίου 2011 
 

Κεφάλαιο 18 -Υπουργείο 
Οικονομικών 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαϊδης  
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 

 Κεφάλαιο 13 -  Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαϊδης  
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Άριστος Δαμιανού 
 

 Κεφάλαιο 22 - Υπουργείο Υγείας 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαϊδης  
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Αδάμος Αδάμου 
Στέλλα Μισιαούλη 
Στέλλα Κυριακίδου 
Πανίκκος ΣΤαυριανός 
 

 Κεφάλαιο 17 -Υπουργείο 
Εξωτερικών 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαϊδης  
Νίκος Κουτσού 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πανίκος ΣΤαυριανός 

   
Πέμπτη 
20 Οκτωβρίου 2011 
 

Κεφάλαιο 12 - Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Αντρέας Καυκαλιάς 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Ευθύμιος Δίπλαρος  
 

 Κεφάλαιο 14 - Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού  
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Χάρης Γεωργιάδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Κώστας Κώστα 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
 

 Κεφάλαιο 20 - Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Γιώργος Λουκα�δης 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
Αντρέας Καυκαλιάς  
Γεώργιος Προκοπίου 
 

Παρασκευή  
21 Οκτωβρίου 2011 
 

Κεφάλαιο 15 - Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γεώργιος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

 Κεφάλαιο 21 - Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαϊδης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντρέας Μιχαηλίδης 
Χριστάκης Τζιοβάνης 
Αντώνης Αντωνίου 
Κώστας Κώστα  
 

 Κεφάλαιο 11 - Υπουργείο Άμυνας 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Βαρνάβα 
Ανδρέας Πιτσιλλίδης 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Χρίστος Μέσης 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
 

 Κεφάλαιο 16  - Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Κατ� άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Χρίστος Μέσης 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Ανδρέας Κυπριανού 
 

Τρίτη 
25 Οκτωβρίου 2011 

• Γραφείο Εφόρου Ελέγχου 
Κρατικών Ενισχύσεων  

 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων: 
Χρίστος Ανδρέου 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Δημήτρης Συλλούρης 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως  
 
Επίτροπος Διοικήσεως: 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 

112 
 



 

 
Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Ελίζα Σαββίδου Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Δημήτρης Συλλούρης 
Πανίκκος Σταυριανός 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
 

 • Αναθεωρητική Αρχή 
Προσφορών 
 
Μέλος Αναθεωρητικής Αρχής 
Προσφορών: 
Ζαχαρίας Τουλούρας 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
 
 
 

Πέμπτη  
27 Οκτωβρίου 2011 

• Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού 
 
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού: 
Πραξούλα Αντωνιάδου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Κώστας Κώστα 
Νίκος Κατσουρίδης 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Ευθύμιος Δίπλαρος 

   
Δευτέρα  
31 Οκτωβρίου 2011 

• Υπουργείο Υγείας 
 
Υπουργός Υγείας: 
Σταύρος Μαλάς 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Αδάμος Αδάμου 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
Πέμπτη 
3 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Άμυνας 
 
Υπουργός Άμυνας: 
Δημήτρης Ηλιάδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Βαρνάβα 
Νίκος Κατσουρίδης 
Ανδρέας Πιτσιλλίδης 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Άριστος Δαμιανού 
Χρίστος Μέσης 
Πανίκκος Σταυριανός 
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 
Ζαχαρίας Κουλίας 
 

Δευτέρα 
7 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως 
 
Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως: 
Λουκάς Λουκά 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Στέλλα Κυριακίδου 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Άριστος Δαμιανού 
Σοφοκλής Φυττής 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

Τρίτη 
8 Νοεμβρίου 2011 

• Δικαστική Υπηρεσία 
 
Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου: 
Πέτρος Αρτέμης 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Χάρης Γεωργιάδης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Άριστος Δαμιανού 
 

 • Νομική Υπηρεσία 
 

Γενικός Εισαγγελέας της 
Δημοκρατίας: 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Χάρης Γεωργιάδης 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πέτρος Κληρίδης Μάριος Μαυρίδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Άριστος Δαμιανού 
 

Πέμπτη 
10 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού 
 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού: 
Γιώργος Δημοσθένους 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαϊδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
Γιώργος Λουκα�δης 
Γιώργος Γεωργίου 
Ανδρέας Καυκαλιάς 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Βαρνάβα 
 

Δευτέρα 
14 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Εσωτερικών 
 
Υπουργός Εσωτερικών: 
Νεοκλής Συλικιώτης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ιωνάς Νικολάου 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου 
Χρίστος Μέσης 
Σοφοκλής Φυττής 
 

Τρίτη 
15 Νοεμβρίου 2011 

• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου: 
Ανδρέας Λαμπριανού 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

 • Υπηρεσία Εποπτείας και 
Ανάπτυξης Συνεργατικών 
Εταιρειών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

 
Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης 
Συνεργατικών Εταιρειών: 
Κωνσταντίνος Λύρας 
 

Γιώργος Περδίκης 
 

 • Βουλή των Αντιπροσώπων 
 
Γενικός Διευθυντής Βουλής των 
Αντιπροσώπων: 
Σωκράτης Σωκράτους 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης 
 

 • Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 
 
Εκπρόσωπος Αναθεωρητικής 
Αρχής Προσφύγων:  
Πόπη Νικολάου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Κουτσού 
 

 • 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 
Χάρης Γεωργιάδης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Πανίκκος Σταυριανός 
Γεώργιος Προκοπίου 
 

Πέμπτη 
17 Νοεμβρίου 2011 
 
 
 

• Υπουργείο Εξωτερικών 
 
Υπουργός Εξωτερικών: 
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Λουκα�δης  
Χρίστος Μέσης 
Αδάμος Αδάμου 
 

 • Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
(Κονδύλια Διαφώτισης) 
 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: 
Στέφανος Στεφάνου 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Λουκα�δης  
Αδάμος Αδάμου 
Χρίστος Μέσης 
 

Τρίτη • Ελεγκτική Υπηρεσία Μέλη της επιτροπής: 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

22 Νοεμβρίου 2011  
Γενικός Ελεγκτής της 
Δημοκρατίας: 
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη 
 

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαϊδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
 

 • Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού 

 
Εκτελών χρέη αναπληρωτού 
προέδρου της Επιτροπής 
Προστασίας του Ανταγωνισμού: 
Λουκία Χριστοδούλου 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
 

 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα  
 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 
Γιάννης Δανιηλίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 

Πέμπτη  
24 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 
Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους 
 

 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Φακοντής 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
 

Δευτέρα  
28 Νοεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων 
 
Υπουργός Συγκοινωνιών και 
Έργων: 
Ευθύμιος Βλουρέντζος 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης  
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντώνης Αντωνίου 
Γιώργος Προκοπίου 
Αντρέας Φακοντής 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

 
Υπουργείο/ανεξάρτητη 

Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Κώστας Κώστα 
Χρίστος Τζιοβάνης 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
 

Πέμπτη 
1 Δεκεμβρίου 2011 

• Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος 

 
 Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος: 
 Σοφοκλής Αλετράρης 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης  
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Αντρέας Καυκαλιάς 
Γιώργος Γεωργίου 
Αδάμος Αδάμου 
Αντρέας Φακοντής 
Κυριάκος Χατζηγιάννη 
Ευθύμιος Δίπλαρος 
 

Δευτέρα 
5 Δεκεμβρίου 2011 

• Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου 
 
Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου: 
Αθανάσιος Ορφανίδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Χάρης Γεωργιάδης 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Λουκα�δης        
              

Δευτέρα 
12 Δεκεμβρίου 2011 

• Έγκριση προσχεδίου έκθεσης 
της επιτροπής 
 

• Έγκριση τροποποιήσεων του 
προϋπολογισμού του 2012 που 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Σταύρος Ευαγόρου 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
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ΜΕΡΟΣ Ε 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΗΤΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤ� ΑΡΘΡΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2012 

(ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17, 19, 20 ΚΑΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011) 
 
Υπουργείο Οικονομικών 
- Εκτιμήσεις για το ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για τα έτη 2011 και 2012. 

- Κατάλογος, στον οποίο να εμφανίζονται τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για το 

έτος 2012 για κάθε υπουργείο ξεχωριστά, σε σχέση με την ανάληψη της ευρωπαϊκής 

προεδρίας από την κυπριακή Δημοκρατία, τις αυξήσεις που παρουσιάζουν σε σχέση με το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και τους λόγους της σχετικής αύξησης. 

- Κατάλογος αναπτυξιακών έργων και δράσεων που δεν προγραμματίζεται να προωθηθούν 

κατά το έτος 2012 (για όλα τα υπουργεία). 

- Κατάλογος χορηγιών προς ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. 

- Κατάλογος κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 

2012 και προορίζονται για τους εγκλωβισμένους 

- Κατάλογος δαπανών ενοικίασης κτιρίων από το κράτος και επικαιροποιημένος κατάλογος 

ενοικιαζόμενων κτιρίων από το κράτος, (όπως κατατέθηκε από το Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 

2011 για όλα τα υπουργεία). 

- Στοιχεία για περιπτώσεις ενοικίασης κτιρίων από το κράτος με διάρκεια συμβολαίων είκοσι 

χρόνων και άνω. 

- Κατάλογος επιδομάτων που παραχωρούνται στους δημόσιους υπαλλήλους από το 

κράτος, περιλαμβανομένου και του ύψους της δαπάνης για κάθε επίδομα (για όλα τα 

υπουργεία).  

- Λόγοι για τους οποίους τα προϋπολογιζόμενα κονδύλια για φωτισμό, θέρμανση και 

καύσιμα για το έτος 2012 δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία στον τρόπο μεταβολής τους 

μεταξύ των ετών 2011 και 2012 στα διάφορα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες.  

- Αναλυτικός κατάλογος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τα οποία το κράτος 

προβλέπει να απαιτήσει ή/και να ανακτήσει μέρος της δαπάνης από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά το 2012. 

 

Υπουργείο Υγείας 

- Κατάλογος αριθμού έκτακτων υπαλλήλων που εργοδοτούνται έναντι κενών θέσεων και 

εκτάκτων υπαλλήλων που εργοδοτούνται για έκτακτες ανάγκες.  
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- Κατάλογος βασικών νοσηλευτηρίων ανά επαρχία, ιατρών ανά ειδικότητα ανά 

νοσηλευτήριο και αριθμός ασθενών που εξυπηρετούνται ανά νοσηλευτήριο και ανά 

κλινική. 

- Κατάλογος χορηγιών που καταβλήθηκαν από το υπουργείο κατά το έτος 2011 και που 

προϋπολογίζεται ότι θα παραχωρηθούν κατά το έτος 2012 σε εθελοντικές οργανώσεις. 

- Κατάλογος περιπτώσεων ασθενών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για περίθαλψη. 

- Αλληλογραφία και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και 

του Τμήματος Δημοσίων Έργων αναφορικά με το κτίριο του Γενικού Χημείου του Κράτους.   

- Κατάλογος υπερωριών αναφορικά με τα έτη 2010 και 2011.  

 

Υπουργείο Εξωτερικών 
- Κατάλογος αναλυτικής κατανομής προσωπικού του υπουργείου ανά πρεσβεία. 

- Ανάλυση του τρόπου κατανομής των κονδυλίων του υπουργείου που αφορούν την 

ευρωπαϊκή προεδρία. 

- Τελικό κόστος της πρεσβευτικής κατοικίας στην Αθήνα. 

 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

- Κατάλογος δανείων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.  

- Αναλυτικός κατάλογος αριθμού υπαλλήλων (μόνιμο, έκτακτο, ωρομίσθιο προσωπικό) που 

υπηρετούν στο υπουργείο σήμερα και αριθμός αντίστοιχου προσωπικού που 

προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2012. 

- Αναλυτικός κατάλογος επιδομάτων που παρέχονται από το υπουργείο προς το 

προσωπικό, κατάλογος ειδικοτήτων που είναι δικαιούχοι επιδομάτων  καθώς και 

προϋποθέσεων ώστε να θεωρείται κάποιος δικαιούχος. 
 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
- Ποσοστό των κονδυλίων του υπουργείου που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα 

εκπεφρασμένα επί του συνολικού προϋπολογιζόμενου κονδυλίου 

συγχρηματοδοτούμενων έργων του κράτους. 

- Αναλυτικός κατάλογος κατανομής του κονδυλίου «Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικής 

Γλώσσας σε Ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου», Κεφάλαιο 20.01, Άρθρο 05167 κατά 

το 2011. 

- Κατάλογος επιτυχόντων που ανέλαβαν το πιο πάνω πρόγραμμα κατά το 2011. 

- Αναλυτικός κατάλογος προϋπολογισμών δημοσίων σχολείων (περιλαμβανομένου του 

Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου). 

- Αναλυτικός κατάλογος κατανομής του κονδυλίου «Άλλα Φιλοδωρήματα και Πληρωμές 

κατά Χάρη», Κεφάλαιο 20.08, Άρθρο 04530 κατά το 2011.  
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- Αναλυτικός κατάλογος κονδυλίων που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό για 

το έτος 2012, τα οποία προορίζονται για τις πολιτιστικές παροχές/υπηρεσίες. 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
- Αναλυτικός κατάλογος αριθμού υπαλλήλων (μόνιμο, έκτακτο, ωρομίσθιο προσωπικό) που 

υπηρετούν στο υπουργείο σήμερα και αριθμός αντίστοιχου προσωπικού που 

προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2012. 

- Αριθμός δικαιούχων και κατάλογος κατανομής του κονδυλίου «Συμπλήρωμα Κατώτατης 

Σύνταξης Κοινωνικών Ασφαλίσεων», Κεφάλαιο 15.03, Άρθρο 04465. 

- Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στη Λάρνακα.  Στοιχεία για τα έργα που γίνονται στο 

κτίριο. 

 

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

- Αναλυτικός κατάλογος αριθμού υπαλλήλων (μόνιμο, έκτακτο, ωρομίσθιο προσωπικό) που 

υπηρετούν στο υπουργείο σήμερα και αριθμός αντίστοιχου προσωπικού που 

προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2012. 

- Κατάλογος συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά τμήμα. 
- Κατάλογος κατανομής του κονδυλίου «Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα», 

Κεφάλαιο 21.01, Άρθρο 08957 για το έτος 2011. 
- Αναλυτικός κατάλογος επιδομάτων που παρέχονται από το υπουργείο προς το 

προσωπικό, κατάλογος ειδικοτήτων που είναι δικαιούχοι επιδομάτων  καθώς και 

προϋποθέσεων ώστε να θεωρείται κάποιος δικαιούχος. 
- Κατάλογος κατανομής του κονδυλίου «Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές», Κεφάλαιο 21.12, 

Άρθρο 04291 για το έτος 2011. 
- Ποσοστό υλοποίησης και ποσού που αναμένεται να δαπανηθεί μέχρι το τέλος του έτους 

2011 για τις δημόσιες μεταφορές. 

- Στοιχεία αναφορικά με τον αρχικό προϋπολογισμό που υπέβαλε το υπουργείο για το έτος 

2012 προς το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

Υπουργείο Εσωτερικών 
- Αναλυτικός κατάλογος αριθμού υπαλλήλων (μόνιμο, έκτακτο, ωρομίσθιο προσωπικό) που 

υπηρετούν στο υπουργείο σήμερα και αριθμός αντίστοιχου προσωπικού που 

προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2012. 

 

  



 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
Πίνακες που αντικατοπτρίζουν τη δημοσιονομική κατάσταση  

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ.

Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.247,8 16.946,5 17.465,1 18.166,8 18.749,2 19.506,7 20.394,0

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 3,6 (1,7) 1,0 0,5 0,2 2,0 2,7

Ανεργία ΕΕΔ (%) 3,7 5,3 6,2 7,3 7,5 7,0 6,5

Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 4,4 0,2 2,6 3,5 3,0 2,0 1,9

Δημοσιονομικό 'Ελλειμμα 96,0 -1.017,2 -850,3 -1.090,0 -528,1 -415,1 -413,9
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 0,6 -6,0 -4,9 -6,0 -2,8 -2,1 -2,0

Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα -640,2 -510,6 -396,3 -649,7 62,2 204,4 232,1
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -3,7 -3,0 -2,3 -3,6 0,3 1,0 1,1

Δημόσιες Αποταμιεύσεις 519,0 -405,2 -280,3 -383,3 -27,9 66,8 199,5
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 3,0 -2,4 -1,6 -2,1 -0,1 0,3 1,0

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 423,0 612,1 570,0 636,9 585,9 609,4 633,8
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 2,5 3,6 3,3 3,5 3,1 3,1 3,1

Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες -1.322,8 -119,9 -3.464,6 -3.113,7 -2.750,0 -2.500,0 -2.400,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -7,7 -0,7 -19,8 -17,1 -14,7 -12,8 -11,8

Δημόσιο Χρέος 8.346,0 9.826,3 10.618,5 11.898,2 12.484,9 12.978,7 13.408,6
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 48,4 58,0 60,8 65,5 66,6 66,5 65,7

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος 2.354,2 3.984,5 5.615,1 6.461,9 6.968,1 6.672,2 7.115,4
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 13,6 23,5 32,2 35,6 37,2 34,2 34,9

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -3.047,0 -1.318,8 -1.354,8 -1.200,2 -1.034,7 -755,3 -605,1
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος -17,7 -7,8 -7,8 -7,0 -6,0 -5,0 -4,5
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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 2012

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.368,5 7.740,3
ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.860,7 8.924,8

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 -1.169,8 -1.289,5 -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.492,2 -1.184,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (διαφορά)  2006-2012 (σε χιλιάδες ευρώ)

ΠραγματικάΠραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Αναθεωρ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά
Έσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα Έσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 2.311.074 740.946 2.232.394 -78.680 1.892.917 -339.477 1.902.583 9.666 1.920.000 17.417 2.219.710 299.710 2.297.118 77.408 2.375.498 78.380

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 2.936.626 477.808 3.072.093 135.467 2.709.479 -362.614 2.749.993 40.514 2.900.000 150.007 3.126.164 226.164 3.268.726 142.562 3.434.378 165.652

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 291.073 77.903 277.776 -13.297 214.669 -63.107 237.178 22.509 230.000 -7.178 255.546 25.546 263.493 7.947 272.064 8.571

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 68.636 98.214 29.578 119.659 21.445 72.317 -47.342 178.180 105.863 80.000 -98.180 107.757 27.757 111.878 4.121 116.131 4.253

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 131.116 -4.417 130.736 -380 134.618 3.882 226.662 92.044 220.000 -6.662 259.669 39.669 268.694 9.025 278.831 10.137

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 108.279 -139.716 211.912 103.633 229.064 17.152 219.478 -9.586 128.500 -90.978 117.378 -11.122 154.408 37.030 155.070 662
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 49.494 -134.046 98.855 49.361 117.191 18.336 117.927 736 59.800 -58.127 31.112 -28.688 48.743 17.631 48.049 -694 
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 287 -15 991 704 479 -512 396 -83 200 -196 200 0 200 0 200 0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47.796 42.643 -5.154 52.313 9.670 57.339 5.026 53.682 -3.657 57.000 3.318 63.457 6.457 81.074 17.617 82.846 1.772
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 6.914 -5.564 17.329 10.415 49.857 32.528 43.659 -6.198 8.000 -35.659 19.089 11.089 20.871 1.782 20.455 -416 
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 8.941 5.063 42.424 33.483 4.198 -38.226 3.814 -384 3.500 -314 3.520 20 3.520 0 3.520 0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 5.876.382 1.182.102 6.044.570 168.188 5.253.064 -791.506 5.514.074 261.010 5.478.500 -35.574 6.086.224 607.724 6.364.317 278.093 6.631.972 267.655

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 -477.846 190.484 -892.508 456.465 265.981 292.659 -163.806 890.000 597.341 1.654.090 764.090 2.458.874 804.784 1.712.395 -746.479 

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 5.806.733 97.204 6.368.500 561.767 7.740.314 1.371.814 8.823.191 1.082.877 8.344.367 -478.824 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2006-2012 (σε χιλιάδες ευρώ)

Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Αναθεωρ. % Προϋπολ. % Προϋπολ. % Προϋπολ. %
Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία Έσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 33,4 2.311.074 39,3 2.232.394 36,9 1.892.917 36,0 1.902.583 34,5 1.920.000 35,0 2.219.710 36,5 2.297.118 36,1 2.375.498 35,8

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 52,4 2.936.626 50,0 3.072.093 50,8 2.709.479 51,6 2.749.993 49,9 2.900.000 52,9 3.126.164 51,4 3.268.726 51,4 3.434.378 51,8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 4,5 291.073 5,0 277.776 4,6 214.669 4,1 237.178 4,3 230.000 4,2 255.546 4,2 263.493 4,1 272.064 4,1

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 68.636 1,5 98.214 1,7 119.659 2,0 72.317 1,4 178.180 3,2 80.000 1,5 107.757 1,8 111.878 1,8 116.131 1,8

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 2,9 131.116 2,2 130.736 2,2 134.618 2,6 226.662 4,1 220.000 4,0 259.669 4,3 268.694 4,2 278.831 4,2

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 5,3 108.279 1,8 211.912 3,5 229.064 4,4 219.478 4,0 128.500 2,3 117.378 1,9 154.408 2,4 155.070 2,3
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 3,9 49.494 0,8 98.855 1,6 117.191 2,2 117.927 2,1 59.800 1,1 31.112 0,5 48.743 0,8 48.049 0,7
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 0,0 287 0,0 991 0,0 479 0,0 396 0,0 200 0,0 200 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 53.682 1,0 57.000 1,0 63.457 1,0 81.074 1,3 82.846 1,2
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 0,3 6.914 0,1 17.329 0,3 49.857 0,9 43.659 0,8 8.000 0,1 19.089 0,3 20.871 0,3 20.455 0,3
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 0,1 8.941 0,2 42.424 0,7 4.198 0,1 3.814 0,1 3.500 0,1 3.520 0,1 3.520 0,1 3.520 0,1

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 100,0 5.876.382 100,0 6.044.570 100,0 5.253.064 100,0 5.514.074 100,0 5.478.500 100,0 6.086.224 100,0 6.364.317 100,0 6.631.972 100,0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 190.484 456.465 292.659 890.000 1.654.090 2.458.874 1.712.395

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 6.255.118 6.959.374 6.235.054 5.709.529 5.806.733 6.368.500 7.740.314 8.823.191 8.344.367
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   2006-2012 (σε χιλιάδες ευρώ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Πραγματικά Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Αναθεωρ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή

´Εσοδα ´Εσοδα  2:1 ´Εσοδα  3:2 ´Εσοδα  4:3 ´Εσοδα  5:4 ´Εσοδα  6:5 ´Εσοδα  7:6 ´Εσοδα  8:7 ´Εσοδα  9:8
2006 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.570.128 2.311.074 47,2 2.232.394 -3,4 1.892.917 -15,2 1.902.583 0,5 1.920.000 0,9 2.219.710 15,6 2.297.118 3,5 2.375.498 3,4

  1. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα 429.776 477.108 11,0 525.701 10,2 571.346 8,7 593.030 3,8 636.308 7,3 675.130 6,1 697.258 3,3 720.258 3,3
     Υπάλληλοι 357.005 386.697 8,3 431.167 11,5 476.703 10,6 499.447 4,8 536.906 7,5 576.558 7,4 598.686 3,8 621.686 3,8
     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 24.470 29.384 20,1 31.272 6,4 32.926 5,3 34.328 4,3 36.000 4,9 38.572 7,1 38.572 0,0 38.572 0,0
     Αυτοεργοδοτούμενοι 48.302 61.027 26,3 63.262 3,7 61.717 -2,4 59.255 -4,0 63.403 7,0 60.000 -5,4 60.000 0,0 60.000 0,0

  2. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα 548.030 760.481 38,8 823.006 8,2 739.527 -10,1 678.207 -8,3 676.941 -0,2 730.000 7,8 780.000 6,8 830.000 6,4
     Εταιρικός Φόρος 280.250 460.153 64,2 482.786 4,9 404.993 -16,1 366.681 -9,5 359.347 -2,0 421.000 17,2 449.600 6,8 477.200 6,1
     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 266.456 297.275 11,6 339.642 14,3 334.185 -1,6 311.366 -6,8 317.593 2,0 309.000 -2,7 330.400 6,9 352.800 6,8
     Άλλα 1.324 3.053 130,6 578 -81,1 349 -39,6 160 -54,2 0 -100,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

  3. Φόροι Περιουσίας 266.564 587.063 120,2 389.821 -33,6 121.721 -68,8 143.850 18,2 107.552 -25,2 154.500 43,7 154.500 0,0 154.500 0,0
     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 200.557 469.592 134,1 305.134 -35,0 75.305 -75,3 87.699 16,5 61.389 -30,0 88.000 43,3 88.000 0,0 88.000 0,0
     Φόρος επί Μερισμάτων 1.170 271 -76,8 50 -81,6 29 -42,0 12 -58,6 0 -100,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
     Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 53.081 101.248 90,7 71.740 -29,1 34.076 -52,5 41.453 21,6 33.162 -20,0 40.000 20,6 40.000 0,0 40.000 0,0
     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 11.755 15.952 35,7 12.897 -19,2 12.311 -4,5 14.686 19,3 13.000 -11,5 26.500 103,8 26.500 0,0 26.500 0,0

  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 68.812 82.158 19,4 89.602 9,1 83.334 -7,0 78.054 -6,3 74.000 -5,2 76.000 2,7 76.000 0,0 76.000 0,0
  5. 'Αλλοι 256.945 404.264 57,3 404.264 0,0 376.989 -6,7 409.442 8,6 425.199 3,8 584.080 37,4 589.360 0,9 594.740 0,9

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.458.818 2.936.626 19,4 3.072.093 4,6 2.709.479 -11,8 2.749.993 1,5 2.900.000 5,5 3.126.164 7,8 3.268.726 4,6 3.434.378 5,1
  Εισαγωγικοί Δασμοί 44.916 52.721 17,4 56.744 7,6 39.831 -29,8 36.464 -8,5 40.110 10,0 35.126 -12,4 36.970 5,2 39.040 5,6
  Φόροι Κατανάλωσης 571.953 619.438 8,3 624.334 0,8 575.259 -7,9 600.266 4,3 690.306 15,0 728.635 5,6 762.765 4,7 801.418 5,1
  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 1.465.344 1.744.773 19,1 1.943.689 11,4 1.747.038 -10,1 1.733.742 -0,8 1.716.405 -1,0 1.901.000 10,8 1.997.000 5,0 2.106.000 5,5
  Δικαιώματα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας 105.038 201.867 92,2 141.703 -29,8 67.646 -52,3 82.274 21,6 65.819 -20,0 80.000 21,5 82.000 2,5 84.000 2,4
  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 32.458 34.191 5,3 35.841 4,8 34.860 -2,7 33.210 -4,7 32.500 -2,1 31.300 -3,7 31.300 0,0 31.300 0,0
  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 108.694 120.866 11,2 136.675 13,1 145.148 6,2 149.925 3,3 165.000 10,1 170.000 3,0 175.000 2,9 185.000 5,7
  Τέλη Χαρτοσήμων 51.373 73.290 42,7 68.141 -7,0 45.727 -32,9 53.058 16,0 47.000 -11,4 50.008 6,4 52.008 4,0 54.008 3,8
  'Αλλοι 79.042 89.481 13,2 64.966 -27,4 53.970 -16,9 61.054 13,1 142.860 134,0 130.095 -8,9 131.683 1,2 133.612 1,5
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Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 213.170 291.073 36,5 277.776 -4,6 214.669 -22,7 237.178 10,5 230.000 -3,0 255.546 11,1 263.493 3,1 272.064 3,3

Δ.  ΕΝΟΙΚΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔ 68.636 98.214 43,1 119.659 21,8 72.317 -39,6 178.180 146,4 80.000 -55,1 107.757 34,7 111.878 3,8 116.131 3,8
  Ενοίκια και Δικαιώματα 32.257 44.802 38,9 73.200 63,4 27.469 -62,5 50.883 85,2 32.000 -37,1 61.557 92,4 65.678 6,7 69.931 6,5
  Άλλοι Πρόσοδοι 36.380 53.411 46,8 46.459 -13,0 44.848 -3,5 127.297 183,8 48.000 -62,3 46.200 -3,8 46.200 0,0 46.200 0,0
  Κέρδη Κεντρικής Τράπεζας 4.424 17.104 286,7 8.631 -49,5 7.265 -15,8 92.357 1171,3 12.321 -86,7 10.000 -18,8 10.000 0,0 10.000 0,0
  Άλλα Ωφελήματα από Επενδύσεις 15 4 -74,0 0 -100,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/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 33.682 -9,5 31.375 -6,8 35.000 11,6 35.000 0,0 35.000 0,0

Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 135.533 131.116 -3,3 130.736 -0,3 134.618 3,0 226.662 68,4 220.000 -2,9 259.669 18,0 268.694 3,5 278.831 3,8
  Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών 46.631 50.817 9,0 51.088 0,5 50.537 -1,1 56.899 12,6 54.652 -3,9 56.702 3,8 56.733 0,1 56.756 0,0
  Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 18.984 19.005 0,1 19.005 0,0 16.426 -13,6 21.419 30,4 18.816 -12,2 26.562 41,2 27.141 2,2 27.194 0,2
  Τέλη Αεροπορικών Ταξιδιών 16.831 128 -99,2 0 -100,0 2 #DIV/0! 0 -100,0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
  Εισφορές από τα  Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 32.634 35.310 8,2 37.224 5,4 38.725 4,0 41.159 6,3 41.525 0,9 42.420 2,2 42.430 0,0 42.440 0,0
  Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4.039 6.078 50,5 6.184 1,7 11.106 79,6 12.505 12,6 12.671 1,3 15.068 18,9 13.324 -11,6 13.324 0,0
  'Αλλες 16.413 19.779 20,5 17.235 -12,9 17.822 3,4 94.680 431,3 92.336 -2,5 118.917 28,8 129.066 8,5 139.117 7,8

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 247.995 108.279 -56,3 211.912 95,7 229.064 8,1 219.478 -4,2 128.500 -41,5 117.378 -8,7 154.408 31,5 155.070 0,4
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 183.540 49.494 -73,0 98.855 99,7 117.191 18,5 117.927 0,6 59.800 -49,3 31.112 -48,0 48.743 56,7 48.049 -1,4
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 302 287 -5,1 991 245,2 479 -51,7 396 -17,3 200 -49,5 200 0,0 200 0,0 200 0,0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 47.796 42.643 -10,8 52.313 22,7 57.339 9,6 53.682 -6,4 57.000 6,2 63.457 11,3 81.074 27,8 82.846 2,2
 Πρόσοδοι από Τόκους 12.478 6.914 -44,6 17.329 150,6 49.857 187,7 43.659 -12,4 8.000 -81,7 19.089 138,6 20.871 9,3 20.455 -2,0
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 3.879 8.941 130,5 42.424 374,5 4.198 -90,1 3.814 -9,1 3.500 -8,2 3.520 0,6 3.520 0,0 3.520 0,0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 4.694.280 5.876.382 25,2 6.044.570 2,9 5.253.064 -13,1 5.514.074 5,0 5.478.500 -0,6 6.086.224 11,1 6.364.317 4,6 6.631.972 4,2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.560.838 1.082.992 -30,6 190.484 -82,4 456.465 139,6 292.659 -35,9 890.000 204,1 1.654.090 85,9 2.458.874 48,7 1.712.395 -30,4
 Χορηγίες 158.681 36.353 -77,1 36.127 -0,6 85.834 137,6 92.013 7,2 170.000 84,8 135.109 -20,5 104.123 -22,9 74.860 -28,1
 Δάνεια 1.402.157 1.046.639 -25,4 154.357 -85,3 370.631 140,1 200.646 -45,9 720.000 258,8 1.518.981 111,0 2.354.751 55,0 1.637.535 -30,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.255.118 6.959.374 11,3 6.235.054 -10,4 5.709.529 -8,4 5.806.733 1,7 6.368.500 9,7 7.740.314 21,5 8.823.191 14,0 8.344.367 -5,4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 2006-2012(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. %
Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.995.424 30,9 2.039.240 30,7 2.193.471 29,7 2.395.260 30,9 2.500.430 32,4 2.744.609 31,0 2.828.616 31,9 2.959.216 30,5 3.077.669 34,5
  α.Σύνολο αποδοχών 1.677.495 25,9 1.676.449 25,3 1.839.064 24,9 1.967.474 25,4 2.007.069 26,0 2.225.636 25,1 2.245.000 25,3 2.350.120 24,2 2.444.313 27,4
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 4,9 362.790 5,5 354.407 4,8 427.786 5,5 493.361 6,4 518.973 5,9 583.616 6,6 609.096 6,3 633.356 7,1
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 10,6 842.328 12,7 948.027 12,9 1.059.450 13,7 1.033.592 13,4 1.271.107 14,3 1.132.270 12,8 1.102.972 11,4 1.095.232 12,3
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 4,8 281.720 4,2 353.100 4,8 369.478 4,8 376.503 4,9 425.686 4,8 413.790 4,7 412.814 4,3 409.814 4,6
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 1,2 64.168 1,0 76.604 1,0 96.959 1,3 86.649 1,1 100.947 1,1 95.644 1,1 92.740 1,0 89.645 1,0
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 22.671 0,4 20.113 0,3 23.317 0,3 21.654 0,3 20.294 0,3 36.296 0,4 26.939 0,3 21.575 0,2 20.805 0,2
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 1,0 57.386 0,9 58.191 0,8 62.729 0,8 58.821 0,8 76.282 0,9 68.261 0,8 63.079 0,7 61.837 0,7
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 0,2 17.859 0,3 19.231 0,3 20.847 0,3 19.650 0,3 22.504 0,3 20.162 0,2 20.234 0,2 19.186 0,2
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 0,2 184.067 2,8 185.838 2,5 202.227 2,6 213.028 2,8 219.880 2,5 205.882 2,3 206.282 2,1 208.282 2,3
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 125.718 1,4 80.700 0,9 80.700 0,8 80.300 0,9
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 2,7 217.015 3,3 231.746 3,1 285.556 3,7 258.647 3,4 263.794 3,0 220.892 2,5 205.548 2,1 205.363 2,3
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 1.581.413 24,5 1.901.915 28,7 2.126.889 28,8 2.219.127 28,6 2.314.242 30,0 2.528.716 28,5 2.259.530 25,5 2.285.296 23,6 2.325.074 26,0
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 8,6 647.588 9,8 734.776 10,0 776.068 10,0 822.776 10,7 848.660 9,6 801.755 9,0 809.657 8,3 847.786 9,5
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 2,6 192.415 2,9 211.780 2,9 228.211 2,9 217.429 2,8 246.937 2,8 247.059 2,8 247.963 2,6 248.160 2,8
Επιχορηγήσεις 97.148 1,5 152.967 2,3 158.792 2,2 73.750 1,0 68.135 0,9 113.474 1,3 85.807 1,0 84.693 0,9 69.354 0,8
Κοινωνικές Παροχές 734.846 11,4 875.335 13,2 1.003.243 13,6 1.115.595 14,4 1.191.974 15,4 1.302.532 14,7 1.111.055 12,5 1.128.125 11,6 1.146.062 12,8
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 0,4 33.609 0,5 18.298 0,2 25.503 0,3 13.928 0,2 17.113 0,2 13.854 0,2 14.858 0,2 13.712 0,2
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 33.439 0,5 56.193 0,8 45.409 0,6 50.419 0,7 49.546 0,6 121.722 1,4 125.222 1,4 128.829 1,3 98.335 1,1
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641.182 9,9 656.972 9,9 739.033 10,0 511.927 6,6 459.001 5,9 632.075 7,1 611.226 6,9 668.395 6,9 735.332 8,2
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 9,9 656.972 9,9 739.033 10,0 511.927 6,6 459.001 5,9 632.075 7,1 611.226 6,9 668.395 6,9 735.332 8,2
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 2,6 157.514 2,4 133.753 1,8 172.221 2,2 198.319 2,6 207.185 2,3 164.177 1,9 151.661 1,6 154.198 1,7
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 4,0 221.554 3,3 296.202 4,0 441.214 5,7 404.235 5,2 511.027 5,8 415.831 4,7 329.810 3,4 297.521 3,3
8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 17,1 761.179 11,5 893.042 12,1 897.343 11,6 758.875 9,8 844.224 9,5 1.387.947 15,7 2.073.721 21,4 1.150.110 12,9
Έκδοση Δανείων 36.880 0,6 45.589 0,7 69.614 0,9 115.355 1,5 154.428 2,0 186.501 2,1 153.000 1,7 108.000 1,1 108.000 1,2
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65.605 1,0 62.956 0,9 55.792 0,8 66.490 0,9 64.088 0,8 56.657 0,6 609.013 6,9 1.561.006 16,1 561.796 6,3
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692.482 10,7 405.423 6,1 579.660 7,9 679.981 8,8 520.410 6,7 586.966 6,6 622.512 7,0 401.792 4,1 478.273 5,4
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312.057 4,8 247.211 3,7 187.976 2,5 35.517 0,5 19.949 0,3 14.100 0,2 3.422 0,0 2.923 0,0 2.041 0,0

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.467.885 100,0 6.636.894 100,0 7.375.826 100,0 7.746.961 100,0 7.718.240 100,0 8.860.665 100,0 8.924.819 100,7 9.699.900 100,0 8.933.471 100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2006-2012 (σε χιλιάδες ευρώ) 

1 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή
Δαπάνες Δαπάνες 2-1  2:1 Δαπάνες 3-2  3:2 Δαπάνες 4-3  4:3 Δαπάνες 5-4  5:4 Δαπάνες 6-5  6:5 Δαπάνες 6-5 7:6 Δαπάνες 6-5 8:7 Δαπάνες 6-5 9:8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
 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 2.500.430 105.170 4,4 2.744.609 244.179 9,8 2.828.616 84.007 3,1 2.959.216 130.600 4,6 3.077.669 118.453 4,0
  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 2.007.069 39.595 2,0 2.225.636 218.567 10,9 2.245.000 19.364 0,9 2.350.120 105.120 4,7 2.444.313 94.193 4,0
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 362.790 44.860 14,1 354.407 -8.383 -2,3 427.786 73.379 20,7 493.361 65.575 15,3 518.973 25.612 5,2 583.616 64.643 12,5 609.096 25.480 4,4 633.356 24.260 4,0
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 842.328 159.540 23,4 948.027 105.699 12,5 1.059.450 111.423 11,8 1.033.592 -25.858 -2,4 1.271.107 237.515 23,0 1.132.270 -138.837 -10,9 1.102.972 -29.298 -2,6 1.095.232 -7.740 -0,7
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 281.720 -31.689 -10,1 353.100 71.380 25,3 369.478 16.378 4,6 376.503 7.025 1,9 425.686 49.183 13,1 413.790 -11.896 -2,8 412.814 -976 -0,2 409.814 -3.000 -0,7
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 64.168 -13.999 -17,9 76.604 12.436 19,4 96.959 20.355 26,6 86.649 -10.310 -10,6 100.947 14.298 16,5 95.644 -5.303 -5,3 92.740 -2.904 -3,0 89.645 -3.095 -3,3
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα  

22.671 20.113 -2.559 -11,3 23.317 3.204 15,9 21.654 -1.663 -7,1 20.294 -1.360 -6,3 36.296 16.002 78,9 26.939 -9.357 -25,8 21.575 -5.364 -19,9 20.805 -770 -3,6

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 57.386 -5.740 -9,1 58.191 805 1,4 62.729 4.538 7,8 58.821 -3.908 -6,2 76.282 17.461 29,7 68.261 -8.021 -10,5 63.079 -5.182 -7,6 61.837 -1.242 -2,0
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 17.859 2.352 15,2 19.231 1.372 7,7 20.847 1.616 8,4 19.650 -1.197 -5,7 22.504 2.854 14,5 20.162 -2.342 -10,4 20.234 72 0,4 19.186 -1.048 -5,2
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 184.067 169.967 1205,5 185.838 1.771 1,0 202.227 16.389 8,8 213.028 10.801 5,3 219.880 6.852 3,2 205.882 -13.998 -6,4 206.282 400 0,2 208.282 2.000 1,0
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12.044 181.915 169.871 1410,4 184.000 2.085 1,1 200.376 16.376 8,9 211.562 11.186 5,6 218.127 6.565 3,1 204.000 -14.127 -6,5 204.000 0 0,0 206.000 2.000 1,0
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 125.718 125.718 #DIV/0! 80.700 -45.018 -35,8 80.700 0 0,0 80.300 -400 -0,5
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 217.015 41.206 23,4 231.746 14.731 6,8 285.556 53.810 23,2 258.647 -26.909 -9,4 263.794 5.147 2,0 220.892 -42.902 -16,3 205.548 -15.344 -6,9 205.363 -185 -0,1
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 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 2.314.242 95.115 4,3 2.528.716 214.474 9,3 2.259.530 -269.186 -10,6 2.285.296 25.766 1,1 2.325.074 39.778 1,7
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 647.588 91.762 16,5 734.776 87.188 13,5 776.068 41.292 5,6 822.776 46.708 6,0 848.660 25.884 3,1 801.755 -46.905 -5,5 809.657 7.902 1,0 847.786 38.129 4,7
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 192.415 24.972 14,9 211.780 19.365 10,1 228.211 16.431 7,8 217.429 -10.782 -4,7 246.937 29.508 13,6 247.059 122 0,0 247.963 904 0,4 248.160 197 0,1
Επιχορηγήσεις 97.148 152.967 55.820 57,5 158.792 5.825 3,8 73.750 -85.042 -53,6 68.135 -5.615 -7,6 113.474 45.339 66,5 85.807 -27.667 -24,4 84.693 -1.114 -1,3 69.354 -15.339 -18,1
Κοινωνικές Παροχές 734.846 875.335 140.489 19,1 1.003.243 127.908 14,6 1.115.595 112.352 11,2 1.191.974 76.379 6,8 1.302.532 110.558 9,3 1.111.055 -191.477 -14,7 1.128.125 17.070 1,5 1.146.062 17.937 1,6
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 33.609 7.459 28,5 18.298 -15.311 -45,6 25.503 7.205 39,4 13.928 -11.575 -45,4 17.113 3.185 22,9 13.854 -3.259 -19,0 14.858 1.004 7,2 13.712 -1.146 -7,7
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 49.546 -873 -1,7 121.722 72.176 145,7 125.222 3.500 2,9 128.829 3.607 2,9 98.335 -30.494 -23,7

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 459.001 -52.926 -10,3 632.075 173.074 37,7 611.226 -20.849 -3,3 668.395 57.169 9,4 735.332 66.937 10,0
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 459.001 -52.926 -10,3 632.075 173.074 37,7 611.226 -20.849 -3,3 668.395 57.169 9,4 735.332 66.937 10,0
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 157.514 -11.453 -6,8 133.753 -23.761 -15,1 172.221 38.468 28,8 198.319 26.098 15,2 207.185 8.866 4,5 164.177 -43.008 -20,8 151.661 -12.516 -7,6 154.198 2.537 1,7
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 221.554 -36.092 -14,0 296.202 74.648 33,7 441.214 145.012 49,0 404.235 -36.979 -8,4 511.027 106.792 26,4 415.831 -95.196 -18,6 329.810 -86.021 -20,7 297.521 -32.289 -9,8
8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 761.179 -345.846 -31,2 893.042 131.863 17,3 897.343 4.301 0,5 758.875 -138.468 -15,4 844.224 85.349 11,2 1.387.947 543.723 64,4 2.073.721 685.774 49,4 1.150.110 -923.611 -44,5
ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.467.885 6.636.894 169.009 2,6 7.375.826 738.932 11,1 7.746.961 371.135 5,0 7.718.240 -28.721 -0,4 8.860.665 1.142.425 14,8 8.924.819 64.154 0,7 9.699.900 775.081 8,7 8.933.471 -766.429 -7,9  
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1 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 %
Πραγματικές Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή Πραγματικές Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή  Προϋπολ. Διαφορά Μεταβολή
Δαπάνες Δαπάνες 2-1 2:1 Δαπάνες 3-2 3:2 Δαπάνες 4-3 4:3 Δαπάνες 5-4 5:4 Δαπάνες 6-5 6:5 Δαπάνες 7-6 7:6 Δαπάνες 8-7 8:7 Δαπάνες 9-8 9:8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 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 2.500.430 105.170 4,4 2.744.609 244.179 9,8 2.828.616 84.007 3,1 2.959.216 130.600 4,6 3.077.669 118.453 4,0
  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 2.007.069 39.595 2,0 2.225.636 218.567 10,9 2.245.000 19.364 0,9 2.350.120 105.120 4,7 2.444.313 94.193 4,0
       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 1.773.851 32.006 1,8 1.964.099 190.248 10,7 1.982.579 18.480 0,9 2.068.851 86.272 4,4 2.152.493 83.642 4,0
           Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 7.222 7.893 671 9,3 8.204 311 3,9 9.058 854 10,4 9.080 22 0,2 10.075 995 11,0 10.279 204 2,0 10.539 260 2,5 10.846 307 2,9
           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 1.569.851 34.634 2,3 1.728.182 158.331 10,1 1.747.046 18.864 1,1 1.822.441 75.395 4,3 1.898.085 75.644 4,2
           Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 182.176 167.058 -15.118 -8,3 187.724 20.666 12,4 197.570 9.846 5,2 194.920 -2.650 -1,3 225.842 30.922 15,9 225.254 -588 -0,3 235.871 10.617 4,7 243.562 7.691 3,3
      Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 9.261 10.318 1.057 11,4 10.816 498 4,8 11.812 996 9,2 12.595 783 6,6 15.506 2.911 23,1 16.108 602 3,9 16.148 40 0,2 16.198 50 0,3
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 136.280 136.757 478 0,4 151.492 14.735 10,8 170.554 19.062 12,6 176.681 6.127 3,6 198.040 21.359 12,1 198.223 183 0,1 213.818 15.595 7,9 222.288 8.470 4,0
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία 7.907 7.263 -645 -8,2 8.132 869 12,0 8.365 233 2,9 8.464 99 1,2 9.777 1.313 15,5 10.045 268 2,7 10.404 359 3,6 10.778 374 3,6
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 46 39 -8 37 -2 7 -30 2 -5 40 38 20 -20 20 0 20 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 35.476 585 1,7 38.174 2.698 7,6 38.025 -149 -0,4 40.879 2.854 7,5 42.536 1.657 4,1
      
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 317.930 362.790 44.860 14,1 354.407 -8.383 -2,3 427.786 73.379 20,7 493.361 65.575 15,3 518.973 25.612 5,2 583.616 64.643 12,5 609.096 25.480 4,4 633.356 24.260 4,0

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 682.788 842.328 159.569 23,4 948.027 105.699 12,5 1.059.450 111.423 11,8 1.033.592 -25.858 -2,4 1.271.107 237.515 23,0 1.132.270 -138.837 -10,9 1.102.972 -29.298 -2,6 1.095.232 -7.740 -0,7
Λειτουργικές Δαπάνες 313.409 281.720 -31.689 -10,1 353.100 71.380 25,3 369.478 16.378 4,6 376.503 7.025 1,9 425.686 49.183 13,1 413.790 -11.896 -2,8 412.814 -976 -0,2 409.814 -3.000 -0,7
   α. Οδοιπορικά 6.300 6.153 -146 -2,3 6.496 343 5,6 6.424 -72 -1,1 6.283 -141 -2,2 7.484 1.201 19,1 7.170 -314 -4,2 7.110 -60 -0,8 7.059 -51 -0,7
   β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου 32.873 36.211 3.337 10,2 40.124 3.913 10,8 41.686 1.562 3,9 46.701 5.015 12,0 51.126 4.425 9,5 54.805 3.679 7,2 55.188 383 0,7 55.645 457 0,8
   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 47.503 1.102 2,4 57.398 9.895 20,8 57.772 374 0,7 60.155 2.383 4,1 56.558 -3.597 -6,0
   δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 22.444 21.688 -756 -3,4 27.095 5.407 24,9 28.040 945 3,5 29.710 1.670 6,0 30.871 1.161 3,9 37.408 6.537 21,2 29.100 -8.308 -22,2 29.647 547 1,9
   ε. Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 8.333 9.203 870 10,4 11.095 1.892 20,6 10.376 -719 -6,5 10.445 69 0,7 12.659 2.214 21,2 11.625 -1.034 -8,2 10.903 -722 -6,2 10.852 -51 -0,5
   στ. Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 187.982 172.705 -15.277 -8,1 218.427 45.722 26,5 236.551 18.124 8,3 235.861 -690 -0,3 266.148 30.287 12,8 245.010 -21.138 -7,9 250.358 5.348 2,2 250.053 -305 -0,1
               Αγορά Ύδατος 33.277 26.951 -6.325 -19,0 65.281 38.330 142,2 63.562 -1.719 -2,6 62.355 -1.207 -1,9 75.000 12.645 20,3 60.000 -15.000 -20,0 65.000 5.000 8,3 65.000 0 0,0
               Αγορά Φαρμάκων 75.305 84.730 9.425 12,5 98.485 13.755 16,2 99.913 1.428 1,4 103.172 3.259 3,3 109.973 6.801 6,6 110.095 122 0,1 110.093 -2 0,0 110.093 0 0,0
               Άλλες Ιατρικές Προμήθειες 29.690 26.381 -3.309 -11,1 17.645 -8.736 -33,1 30.526 12.881 73,0 28.526 -2.000 -6,6 33.010 4.484 15,7 31.517 -1.493 -4,5 31.517 0 0,0 31.517 0 0,0

Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 78.167 64.168 -13.999 -17,9 76.604 12.436 19,4 96.959 20.355 26,6 86.649 -10.310 -10,6 100.947 14.298 16,5 95.644 -5.303 -5,3 92.740 -2.904 -3,0 89.645 -3.095 -3,3
    α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 16.127 15.500 -627 -80,2 18.326 2.826 18,2 26.720 8.394 45,8 21.709 -5.011 -18,8 26.927 5.218 24,0 20.816 -6.111 -22,7 18.066 -2.750 -13,2 15.018 -3.048 -16,9
    β. Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 25.217 26.108 891 61,9 30.053 3.945 15,1 39.937 9.884 32,9 33.647 -6.290 -15,7 35.092 1.445 4,3 35.658 566 1,6 35.306 -352 -1,0 34.927 -379 -1,1
    γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 993 1.151 158 -95,4 1.270 119 10,4 1.167 -103 -8,1 1.204 37 3,2 1.323 119 9,9 1.204 -119 -9,0 1.188 -16 -1,3 1.187 -1 -0,1
    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 19.589 -265 -1,3 24.002 4.413 22,5 22.995 -1.007 -4,2 23.091 96 0,4 23.223 132 0,6
    ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός  Εξοπλισμός 6.846 6.819 -27 -76,2 8.046 1.227 18,0 9.053 1.007 12,5 10.299 1.246 13,8 13.245 2.946 28,6 14.653 1.408 10,6 14.772 119 0,8 14.971 199 1,3
    στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 311 206 -105 -97,0 213 7 3,2 228 15 7,0 201 -27 -11,8 358 157 78,1 318 -40 -11,2 317 -1 -0,3 319 2 0,6  
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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 20.294 -1.360 -6,3 36.296 16.002 78,9 26.939 -9.357 -25,8 21.575 -5.364 -19,9 20.805 -770 -3,6
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 63.126 57.386 -5.740 -9,1 58.191 805 1,4 62.729 4.538 7,8 58.821 -3.908 -6,2 76.282 17.461 29,7 68.261 -8.021 -10,5 63.079 -5.182 -7,6 61.837 -1.242 -2,0
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 15.507 17.859 2.352 15,2 19.231 1.372 7,7 20.847 1.616 8,4 19.650 -1.197 -5,7 22.504 2.854 14,5 20.162 -2.342 -10,4 20.234 72 0,4 19.186 -1.048 -5,2
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 14.099 184.067 169.967 1205,5 185.838 1.771 1,0 202.227 16.389 8,8 213.028 10.801 5,3 219.880 6.852 3,2 205.882 -13.998 -6,4 206.282 400 0,2 208.282 2.000 1,0
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 12.044 181.915 169.871 1410,4 184.000 2.085 1,1 200.376 16.376 8,9 211.562 11.186 5,6 218.127 6.565 3,1 204.000 -14.127 -6,5 204.000 0 0,0 206.000 2.000 1,0
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 125.718 125.718 #DIV/0! 80.700 -45.018 -35,8 80.700 0 0,0 80.300 -400 -0,5
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 175.808 217.015 41.236 23,4 231.746 14.731 6,8 285.556 53.810 23,2 258.647 -26.909 -9,4 263.794 5.147 2,0 220.892 -42.902 -16,3 205.548 -15.344 -6,9 205.363 -185 -0,1
           Επιστροφές Άμεσων Φόρων 27.134 28.603 1.469 5,4 25.064 -3.539 -12,4 41.916 16.852 67,2 27.507 -14.409 -34,4 28.275 768 2,8 28.775 500 1,8 28.775 0 0,0 28.775 0 0,0
           Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 113.726 187.367 73.640 64,8 204.866 17.499 9,3 242.318 37.452 18,3 229.415 -12.903 -5,3 233.313 3.898 1,7 190.250 -43.063 -18,5 175.111 -15.139 -8,0 175.029 -82 0,0
           Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 34.919 1.045 -33.874 -97,0 1.816 771 73,8 1.322 -494 -27,2 1.725 403 30,5 2.206 481 27,9 1.867 -339 -15,4 1.662 -205 -11,0 1.559 -103 -6,2
           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 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 2.314.242 95.115 4,3 2.528.716 214.474 9,3 2.259.530 -265.927 -10,6 2.285.296 401.323 1,1 2.325.074 39.778 1,7
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 555.827 647.588 91.762 16,5 734.776 87.188 13,5 776.068 41.292 5,6 822.776 46.708 6,0 848.660 25.884 3,1 801.755 -46.905 -5,5 809.657 383.459 1,0 847.786 38.129 4,7
          Ημικρατικοί Οργανισμοί 191.650 201.059 9.409 4,9 288.940 87.881 43,7 272.944 -15.996 -5,5 297.556 24.612 9,0 313.471 15.915 5,3 280.771 -32.700 -10,4 281.025 254 0,1 283.127 2.102 0,7
          Αρχές  Τοπικής Αυτοδιοίκησης 109.626 114.658 5.033 4,6 127.159 12.501 10,9 151.607 24.448 19,2 152.302 695 0,5 143.795 -8.507 -5,6 128.428 -15.367 -10,7 127.292 -1.136 -0,9 127.219 -73 -0,1
          Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 10.889 16.428 5.539 50,9 15.680 -748 -4,6 15.537 -143 -0,9 15.205 -332 -2,1 19.947 4.742 31,2 16.999 -2.948 -14,8 16.837 -162 -1,0 16.840 3 0,0
          Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 243.662 315.443 71.781 29,5 302.997 -12.446 -3,9 335.980 32.983 10,9 357.713 21.733 6,5 371.447 13.734 3,8 375.557 4.110 1,1 384.503 384.503 2,4 420.600 36.097 9,4
         (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 10,2 319.936 17.171 5,7 337.000 17.064 5,3 342.000 5.000 1,5 353.000 11.000 3,2 389.000 36.000 10,2
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 167.443 192.415 24.972 14,9 211.780 19.365 10,1 228.211 16.431 7,8 217.429 -10.782 -4,7 246.937 29.508 13,6 247.059 122 0,0 247.963 904 0,4 248.160 197 0,1
Επιχορηγήσεις 97.148 152.967 55.820 57,5 158.792 5.825 3,8 73.750 -85.042 -53,6 68.135 -5.615 -7,6 113.474 45.339 66,5 85.807 -27.667 -24,4 84.693 -1.114 -1,3 69.354 -15.339 -18,1
Κοινωνικές Παροχές 734.846 875.335 140.489 19,1 1.003.243 127.908 14,6 1.115.595 112.352 11,2 1.191.974 76.379 6,8 1.302.532 110.558 9,3 1.111.055 -191.477 -14,7 1.128.125 17.070 1,5 1.146.062 17.937 1,6
          Παροχές Παιδείας 141.373 224.749 83.376 59,0 233.775 9.026 4,0 243.259 9.484 4,1 232.909 -10.350 -4,3 258.920 26.011 11,2 198.611 -60.309 -23,3 196.087 -2.524 -1,3 196.054 -33 0,0
          Πολιτιστικές Παροχές 5.502 5.976 474 8,6 8.363 2.387 39,9 8.942 579 6,9 14.716 5.774 64,6 15.642 926 6,3 14.787 -855 -5,5 14.787 0 0,0 14.797 10 0,1
          Παροχές Υγείας 46.079 59.447 13.368 29,0 61.876 2.429 4,1 64.917 3.041 4,9 69.354 4.437 6,8 69.378 24 0,0 59.132 -10.246 -14,8 60.241 1.109 1,9 61.156 915 1,5
          Παροχές Στέγασης 45.350 44.504 -846 -1,9 63.386 18.882 42,4 95.037 31.651 49,9 95.356 319 0,3 97.379 2.023 2,1 82.813 -14.566 -15,0 82.763 -50 -0,1 82.763 0 0,0
          Παροχές Κοινωνικής  Πρόνοιας 423.048 464.964 41.916 9,9 553.379 88.415 19,0 617.006 63.627 11,5 686.429 69.423 11,3 757.399 70.970 10,3 654.273 -103.126 -13,6 669.970 15.697 2,4 686.300 16.330 2,4
          Άλλες Κοινωνικές Παροχές 21.920 22.587 667 3,0 26.222 3.635 16,1 23.628 -2.594 -9,9 23.082 -546 -2,3 25.330 2.248 9,7 24.076 -1.254 -5,0 23.753 -323 -1,3 23.920 167 0,7
          Ειδικά Ταμεία 51.574 53.108 1.534 3,0 56.242 3.134 5,9 62.806 6.564 11,7 70.128 7.322 11,7 78.484 8.356 11,9 77.363 -1.121 -1,4 80.524 3.161 4,1 81.072 548 0,7
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 26.150 33.609 7.459 28,5 18.298 -15.311 -45,6 25.503 7.205 39,4 13.928 -11.575 -45,4 17.113 3.185 22,9 13.854 0 -19,0 14.858 1.004 7,2 13.712 -1.146 -7,7  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

131 
 



 

 
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 49.546 -873 -1,7 121.722 72.176 145,7 125.222 3.500 2,9 128.829 3.607 2,9 98.335 -30.494 -23,7

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 459.001 -52.926 -10,3 632.075 173.074 37,7 611.226 -20.849 -3,3 668.395 57.169 9,4 735.332 66.937 10,0
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 641.182 656.972 15.791 2,5 739.033 82.061 12,5 511.927 -227.106 -30,7 459.001 -52.926 -10,3 632.075 173.074 37,7 611.226 -20.849 -3,3 668.395 57.169 9,4 735.332 66.937 10,0
         Τόκοι Εσωτερικού 495.310 515.846 20.536 4,1 489.964 -25.882 -5,0 342.525 -147.439 -30,1 214.484 -128.041 -37,4 262.222 47.738 22,3 356.925 94.703 36,1 396.745 39.820 11,2 420.365 23.620 6,0
         Τόκοι Εξωτερικού 106.087 99.447 -6.640 -6,3 115.497 16.050 16,1 80.425 -35.072 -30,4 129.042 48.617 60,5 236.975 107.933 83,6 240.610 3.635 1,5 257.965 17.355 7,2 301.255 43.290 16,8
          Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 34.811 39.094 4.283 12,3 130.756 91.662 234,5 83.733 -47.023 -36,0 110.424 26.691 31,9 126.171 15.747 14,3 7.667 -118.504 -93,9 7.657 -10 -0,1 7.667 10 0,1
         Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 4.974 2.586 -2.388 -48,0 2.816 230 8,9 5.244 2.428 86,2 5.051 -193 -3,7 6.707 1.656 32,8 6.024 -683 -10,2 6.028 4 0,1 6.045 17 0,3

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 168.967 157.514 -11.453 -6,8 133.753 -23.761 -15,1 172.221 38.468 28,8 198.319 26.098 15,2 207.185 8.866 4,5 164.177 -43.008 -20,8 151.661 -12.516 -7,6 154.198 2.537 1,7
          Αγορά Γης και Κτιρίων 34.288 79.910 45.622 133,1 71.289 -8.621 -10,8 113.089 41.800 58,6 79.629 -33.460 -29,6 81.590 1.961 2,5 80.110 -1.480 -1,8 80.260 150 0,2 80.260 0 0,0
          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 50.581 19.368 62,1 43.231 -7.350 -14,5 43.410 179 0,4 38.390 -5.020 -11,6 37.333 -1.057 -2,8
          Αγορά Εξοπλισμού 57.624 28.000 -29.624 -51,4 27.088 -912 -3,3 22.567 -4.521 -16,7 31.315 8.748 38,8 55.583 24.268 77,5 39.136 -16.447 -29,6 31.597 -7.539 -19,3 35.194 3.597 11,4
          Κινητά Μηχανήματα 342 1.226 884 258,8 1.538 312 25,4 1.009 -529 -34,4 1.757 748 74,1 1.781 24 1,4 1.521 -260 -14,6 1.414 -107 -7,0 1.411 -3 -0,2
          Επενδύσεις 26.909 24.698 -2.211 -8,2 8.085 -16.613 -67,3 4.343 -3.742 -46,3 35.037 30.694 706,7 25.000 -10.037 -28,6 0 -25.000 -100,0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 257.647 221.554 -36.092 -14,0 296.202 74.648 33,7 441.214 145.012 49,0 404.235 -36.979 -8,4 511.027 106.792 26,4 415.831 -95.196 -18,6 329.810 -86.021 -20,7 297.521 -32.289 -9,8
          Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 75.013 57.458 -17.555 -23,4 113.202 55.744 97,0 144.117 30.915 27,3 147.269 3.152 2,2 169.085 21.816 14,8 118.638 -50.447 -29,8 104.028 -14.610 -12,3 97.965 -6.063 -5,8
          Δρόμοι 99.502 78.493 -21.009 -21,1 81.581 3.088 3,9 96.173 14.592 17,9 118.533 22.360 23,2 144.171 25.638 21,6 111.854 -32.317 -22,4 104.814 -7.040 -6,3 89.725 -15.089 -14,4
          Έργα Υποδομής 34.989 32.425 -2.564 -7,3 39.721 7.296 22,5 117.903 78.182 196,8 69.319 -48.584 -41,2 94.429 25.110 36,2 92.501 -1.928 -2,0 32.375 -60.126 -65,0 26.443 -5.932 -18,3
           Κατασκευαστικά Έργα 38.044 39.575 1.531 4,0 47.428 7.853 19,8 68.568 21.140 44,6 58.522 -10.046 -14,7 91.156 32.634 55,8 82.586 -8.570 -9,4 78.752 -3.834 -4,6 73.693 -5.059 -6,4
           Άλλα Έργα 10.100 13.604 3.504 34,7 14.270 666 4,9 14.453 183 1,3 10.592 -3.861 -26,7 12.186 1.594 15,0 10.252 -1.934 -15,9 9.841 -411 -4,0 9.695 -146 -1,5

8. ΔΑΝΕΙΑ 1.107.025 761.179 -345.846 -31,2 893.042 131.863 17,3 897.343 4.301 0,5 758.875 -138.468 -15,4 844.224 85.349 11,2 1.387.947 543.723 64,4 2.073.721 685.774 49,4 1.150.110 -923.611 -44,5
Έκδοση Δανείων 36.880 45.589 8.709 23,6 69.614 24.025 52,7 115.355 45.741 65,7 154.428 39.073 33,9 186.501 32.073 20,8 153.000 -33.501 -18,0 108.000 -45.000 -29,4 108.000 0 0,0
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 65.605 62.956 -2.649 -4,0 55.792 -7.164 -11,4 66.490 10.698 19,2 64.088 -2.402 -3,6 56.657 -7.431 -11,6 609.013 552.356 974,9 1.561.006 951.993 156,3 561.796 -999.210 -64,0
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 692.482 405.423 -287.059 -41,5 579.660 174.237 43,0 679.981 100.321 17,3 520.410 -159.571 -23,5 586.966 66.556 12,8 622.512 35.546 6,1 401.792 -220.720 -35,5 478.273 76.481 19,0
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 312.057 247.211 -64.847 -20,8 187.976 -59.235 -24,0 35.517 -152.459 -81,1 19.949 -15.568 -43,8 14.100 -5.849 -29,3 3.422 -10.678 -75,7 2.923 -499 -14,6 2.041 -882 -30,2

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 7.718.240 -28.721 -0,4 8.860.665 1.142.425 14,8 8.924.819 67.413 0,7 9.699.900 1.150.638 8,7 8.933.471 -766.429 -7,9
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006 - 2012 (σε χιλιάδες Ευρώ)

Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές  Προϋπολ.  Προϋπολ.  Προϋπολ.  Προϋπολ.
Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες

Δαπάνη κατά Κεφάλαιο 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
€ € € € € € € € €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 1.548,3 2.166,6 1.737,3 2.872,4 399,6 2.177,4 4.342,3 2.672,4 342,4
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 0,0 23,8 0,0 0,0 16,4 628,5 0,0 0,0 0,0
Υπουργικό Συμβούλιο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0
Βουλή των Αντιπροσώπων 341,7 341,7 341,7 1.637,3 342,0 498,1 1.342,1 842,1 342,1
Δικαστική Υπηρεσία 1.206,6 1.801,0 1.395,6 1.235,1 41,1 1.045,2 3.000,2 1.830,2 0,2

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 57,1 86,3 24,8 50,7 61,8 123,1 45,5 38,2 28,1
Νομική Υπηρεσία 32,7 17,9 11,7 21,7 34,5 59,8 17,5 10,1 0,0
Ελεγκτική Υπηρεσία 24,4 68,4 13,2 28,9 21,6 62,6 28,0 28,0 28,0
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,7 0,0 0,0 0,0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 49,0 92,5 68,3 29,1 93,5 163,1 88,0 43,9 41,9
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 0,0 0,0 1,3 0,0 1,8 11,0 0,0 0,0 0,0
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 0,0 0,0 9,4 5,6 21,9 16,5 0,0 0,0 0,0
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 28,9 43,1 3,2 0,0 10,6 6,9 0,1 0,1 0,1
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 9,3 11,4 6,7 3,6 4,8 13,1 1,1 1,0 0,9
Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 2,4 11,7 0,0 0,0 0,0 12,4 5,1 5,1 5,1
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 1,2 10,0 43,4 17,8 50,7 77,6 81,6 37,6 35,7
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 7,1 16,3 4,3 2,0 3,6 23,9 0,1 0,1 0,1
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 26,6 26,1 18,3 2,5 14,4 16,3 0,1 0,1 0,1
Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση 26,6 26,1 18,3 2,5 14,4 16,3 0,1 0,1 0,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 63.846,6 77.598,0 59.317,7 123.868,6 84.823,7 125.476,4 107.782,3 52.709,0 42.455,9
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση 1.677,9 3.537,8 3.475,3 1.776,1 465,6 408,4 350,1 350,1 350,1
Τμήμα Γεωργίας 11.051,6 28.070,9 5.991,1 5.615,0 7.334,6 9.989,7 5.927,3 7.300,1 6.190,3
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 5.467,2 6.674,5 7.521,1 8.704,9 9.234,1 11.970,0 8.677,1 9.617,1 9.237,1
Τμήμα Δασών 13.392,6 7.270,7 7.415,6 7.314,3 6.652,5 7.676,5 6.630,7 6.711,1 6.385,7
Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων 21.255,2 19.917,0 22.299,8 89.876,6 44.958,5 71.017,0 71.710,4 13.910,7 9.046,1
Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 1.099,0 1.287,0 1.418,0 1.999,1 1.149,4 3.010,7 1.882,7 1.248,1 543,1
Μετεωρολογική Υπηρεσία 234,4 720,5 212,8 310,8 132,9 755,0 182,6 71,0 65,1
Τμήμα Αναδασμού 2.800,2 3.027,5 3.455,4 1.376,3 3.178,6 3.102,7 2.020,1 2.060,1 2.110,1
Μεταλλεία 309,2 290,5 312,1 298,2 261,4 324,4 261,1 340,6 327,1
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 2.631,7 2.228,5 2.112,6 2.381,1 2.591,6 3.057,2 2.513,9 2.808,4 2.776,4
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 3.927,5 4.573,1 5.103,9 4.216,2 7.161,3 10.961,8 5.824,6 6.539,6 3.859,7
Τμήμα Περιβάλλοντος 0,0 0,0 1.703,1 3.203,0 1.801,7 1.752,1 1.565,1  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 5.093,8 7.691,5 17.364,9 21.798,5 42.742,6 30.888,6 15.599,3 9.900,1 7.424,8
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση 269,8 402,1 342,5 335,4 309,6 923,3 386,1 386,1 386,1
Φυλακές 240,0 1.786,9 2.154,9 1.590,6 3.884,0 7.906,9 5.727,0 2.300,0 1.614,0
Αστυνομία 3.084,4 3.889,0 13.542,0 19.028,9 37.656,2 18.503,5 7.496,8 6.468,6 4.698,6

Πυροσβεστική Υπηρεσία 1.499,5 1.613,5 1.325,5 843,7 892,8 3.554,9 1.989,4 745,4 726,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 32.449,4 31.479,8 22.116,7 19.284,7 23.437,7 26.022,4 22.106,4 18.405,2 17.282,6
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση 7.847,5 9.622,1 4.832,2 3.557,9 828,6 1.446,2 2.167,1 2.072,6 2.077,6
Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 24.601,7 21.816,0 17.270,5 15.726,8 22.609,1 24.572,1 19.903,3 16.292,6 15.164,9
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0,2 41,7 14,1 0,0 0,0 4,1 36,1 40,1 40,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17.833,0 20.531,2 25.804,7 17.123,1 18.506,3 28.173,9 25.889,4 33.602,2 26.317,7
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση 1.008,9 2.058,7 2.692,4 2.476,3 2.070,5 3.345,6 4.244,9 4.053,4 2.456,9
Tμήμα Εργασίας 2.157,4 3.794,3 4.986,2 558,3 2.161,0 5.127,1 4.620,1 4.580,2 2.897,8
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 0,5 0,4 3,5 1,1 7,1 11,6 13,1 7,1 7,1
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 9.936,1 10.378,8 13.160,7 11.363,8 10.249,3 11.044,4 10.498,9 11.284,2 11.284,2
Κέντρο Παραγωγικότητας 3.146,8 2.889,9 2.487,7 1.424,4 2.241,2 6.889,1 4.778,1 11.511,2 8.085,8
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 0,0 0,0 0,0 282,3 623,6 805,1 700,1 775,1 775,1
Aνώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 245,3 150,2 138,1 290,8 554,4 390,1 290,1 330,1 310,1
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 172,0 164,4 53,6 39,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων 4,8 7,3 7,3 8,6 0,0 87,1 500,1 816,8 445,7
Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 1.161,1 1.087,1 2.275,2 677,7 597,8 473,9 244,1 244,1 55,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 140.506,2 194.841,0 211.732,2 292.799,4 256.837,4 322.831,1 296.605,9 289.956,2 273.159,3
Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 18.542,0 18.313,4 34.493,3 48.496,9 35.436,4 53.468,2 66.987,5 52.792,0 43.376,4
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 10.936,8 12.949,4 14.387,7 16.565,5 14.744,3 19.091,7 13.543,1 13.403,1 13.353,1
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 2.583,9 3.229,1 3.128,3 4.662,0 4.683,1 4.966,9 3.635,1 3.735,1 3.735,1
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 8.826,9 10.572,5 11.699,9 13.169,8 14.937,1 16.221,5 13.032,4 11.023,1 10.203,1
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 12.840,4 14.112,2 16.294,0 19.793,7 18.608,4 20.295,8 20.229,9 16.754,6 16.460,1
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 10.061,7 10.775,7 11.260,8 16.257,8 13.611,6 18.394,1 14.240,1 13.294,9 12.767,2
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 41.963,2 46.929,4 46.903,1 58.983,0 72.124,9 103.518,1 83.484,9 97.322,5 91.642,6
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 0,0 0,0 0,0 84,0 1.119,4 2.600,3 0,0 0,0 0,0
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 33.967,9 76.715,9 71.563,6 113.616,3 79.603,0 80.932,4 80.800,1 80.800,1 80.800,1
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 362,8 402,6 548,2 518,0 475,8 742,9 423,7 601,7 592,6
Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 0,0 0,0 0,0 135,5 119,4 150,0 140,0 140,0 140,0
Πολιτική ΄Αμυνα 198,3 355,1 823,6 190,6 648,9 153,1 89,0 89,0 89,0
Υπηρεσία Ασύλου 222,4 485,8 629,8 326,4 725,3 2.296,2 0,1 0,1 0,1  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 6.339,3 5.504,1 2.431,4 1.575,8 2.513,3 4.704,8 3.848,4 4.354,7 3.860,1
Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 418,3 231,3 328,3 288,6 270,0 1.884,8 948,4 1.454,7 960,1
Εξωτερικές Υπηρεσίες 5.921,0 5.272,8 2.103,0 1.287,2 2.243,3 2.820,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 44.497,4 52.919,6 33.956,5 24.217,0 58.775,7 153.349,3 59.696,9 57.442,5 59.027,5
Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 28.099,1 26.741,1 9.674,1 4.472,9 35.675,8 25.420,4 2.049,1 1.399,1 1.399,1
Τελωνεία 284,8 348,0 408,0 354,6 1.635,3 556,7 343,7 482,4 481,0
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 34,4 35,8 27,4 18,9 14,1 89,2 76,4 54,1 54,1
Στατιστική Υπηρεσία 2.687,7 2.798,4 3.106,6 3.368,5 3.471,1 6.474,4 4.072,2 4.097,2 4.097,2
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 5,4 0,0 5,4 1,0 6,2 11,9 0,1 0,1 0,1
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 165,5 818,2 736,2 112,7 553,4 2.112,3 2.236,0 1.921,2 895,7
Τυπογραφείο 183,5 78,1 231,1 120,7 145,9 3.247,7 3.832,4 832,6 332,7
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 13.037,0 22.100,0 19.767,6 15.767,8 17.274,0 21.091,6 12.741,5 10.655,8 13.767,7
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και  Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94.345,2 34.345,6 38.000,0 38.000,0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 17.899,9 28.611,5 20.121,9 45.317,1 32.586,7 74.378,7 80.154,8 81.106,9 80.348,6
Γραφείο Προγραμματισμού 17.460,4 27.700,4 19.732,8 43.538,0 32.014,9 74.079,2 80.105,5 81.058,9 80.310,5
Γενικό Λογιστήριο 439,5 911,1 389,1 1.779,1 571,7 299,5 49,3 48,0 38,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 88.285,6 78.067,4 226.004,1 235.890,3 246.944,1 260.690,3 226.716,1 225.776,4 226.689,8
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση 8.208,3 10.008,0 21.837,4 12.909,6 10.186,9 89.925,8 63.461,1 60.281,6 60.281,6
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 64.356,7 47.894,3 122.070,3 118.004,8 135.104,9 145.096,3 128.910,3 131.110,3 132.110,3
Μέση Εκπαίδευση 544,1 731,9 30.391,6 32.539,7 29.595,2 1.601,7 1.188,1 1.213,1 1.213,1
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 6,8 5,9 3.127,2 2.358,6 3.695,3 738,0 716,0 716,0 716,0
Δημοτική Εκπαίδευση 1.229,4 1.192,6 27.891,3 39.062,0 43.102,5 1.255,7 1.149,8 1.149,8 1.149,8
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 1.504,9 2.523,4 3.658,0 4.127,0 5.189,9 5.227,8 3.119,1 3.118,9 3.118,9
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 302,0 188,3 279,2 259,5 155,0 430,9 300,1 300,1 300,1
Πολιτιστικές Υπηρεσίες 12.133,4 15.522,8 16.749,1 26.629,2 19.914,4 16.414,1 27.871,7 27.886,7 27.800,1  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 94.619,1 68.192,4 69.663,2 90.899,0 118.541,6 136.564,6 97.640,9 71.972,7 48.591,8
Υπουργείο Συγκοινωνιών και `Εργων - Διοίκηση 4.451,0 4.781,3 4.582,1 7.444,1 4.145,6 4.410,9 4.292,1 4.162,2 3.962,2
Τμήμα Δημοσίων `Εργων 79.268,8 50.964,6 51.245,0 69.491,0 90.854,5 107.276,3 66.108,4 44.059,4 29.450,4
Τμήμα Ελέγχου 0,0 0,0 0,0 0,0 10.088,7 5.694,0 10.094,0 8.509,4 629,7
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 595,8 528,7 92,9 2.833,6 421,0 867,0 650,0 415,0 415,0
Τμήμα Αρχαιοτήτων 2.168,0 2.284,7 1.957,2 1.584,9 1.443,9 3.998,4 2.608,4 2.353,9 2.360,2
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 2.249,2 2.705,0 4.793,2 1.618,2 4.521,2 4.961,4 6.587,8 6.446,2 5.897,7
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 465,2 689,3 3.460,6 1.215,8 472,6 758,0 1.225,5 553,5 403,5
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 2.596,6 2.020,0 2.033,1 1.756,3 1.768,7 2.380,0 2.459,6 1.928,1 1.928,1
Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2.353,7 1.701,3 914,7 2.764,7 2.988,3 3.543,3 3.537,0 3.537,0 3.537,0
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 470,8 2.517,6 584,4 2.190,4 1.837,0 2.675,2 78,1 8,1 8,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 46.961,4 19.680,7 15.556,5 18.128,9 15.736,3 34.748,1 31.934,9 29.498,1 28.553,6
Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 2.881,1 3.150,8 6.283,9 7.177,3 4.064,5 9.892,0 7.145,9 4.962,2 4.918,3
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 42.316,8 13.633,6 7.233,4 9.027,5 9.114,0 20.640,8 22.360,3 22.957,6 22.077,6
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 215,5 259,7 269,6 230,7 372,3 554,0 400,1 395,1 395,1
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 59,8 141,1 163,7 169,2 142,2 183,0 139,7 139,0 138,4
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 67,9 850,2 347,9 416,8 856,0 2.335,0 559,1 92,6 92,6
Γενικό Χημείο του Κράτους 1.420,3 1.645,4 1.258,0 1.107,2 1.187,2 1.143,2 1.329,9 951,6 931,7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 560.012,7 587.488,7 705.918,5 893.857,0 902.014,8 1.200.308,3 972.451,3 877.478,6 814.124,2



 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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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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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Κοινωνικό Σχέδιο Πραγματ. Πραγματ. Πραγματ. Πραγματ. Πραγματ. Πραγματ. Προϋπολ.

€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ.
Υπουργείο Οικονομικών
Ειδική χορηγία για αγορά/ανέγερση κατοικίας 7,3 37,6 58,9 64,9 75,0 78,2
Εκπαιδευτικές Χορηγίες 75,7 60,5 69,8 91,9 88,2 91,5 93,0
Εκτακτες Xορηγίες 26,8 17,2 72,3 35,1 39,5 29,0 62,4
Παροχή Επιδόματος Τέκνου 146,6 147,4 150,9 158,9 166,7 164,7 173,0
Επίδομα Μάνας 6,4 9,1 10,3 16,1 18,0 18,2 20,0
Χορηγία σε Συνταξιούχους 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,2 105,0
Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κανατομής Βαρών 4,9 6,6 7,9 10,3 13,0 17,0 23,0
Δάνεια στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών 25,5 26,0 32,4 49,5 50,5 55,0 58,0

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

΄Άλλες Γεωργοκτηνοτροφικές Επιχορηγήσεις 80,8 74,1 126,7 73,4 20,1 32,2 55,2

Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 24,7 46,4
Επίδομα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών 1,5 1,8 1,6 0,4 0,7 2,2 3,0

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χορηγία στο ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 12,0 13,7 12,4 17,1 17,5 21,1 11,7
Φοιτητική Μέριμνα 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 6,8

Υπουργείο Υγείας
Σχέδιο Θεραπείας Κυπρίων στο εξωτερικό 22,1 25,5 35,6 34,8 35,6 42,9 35,0
Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο 8,7 10,0 12,8 14,1 14,3 9,3 13,7

Υπουργείο Εσωτερικών
Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Κυβερνητικά Οικόπεδα 2,2 1,9 2,2 2,7 3,7 4,1 4,5
Επιχορήγηση Αυτοστέγασης σε Ιδιόκτητα Οικόπεδα 11,0 12,2 10,6 14,2 27,1 24,1 26,4
Επιχορήγηση Αγοράς Διαμερισμάτων και Οικιών 17,8 21,7 21,2 36,7 50,9 52,6 49,5
Επιδότηση Ενοικίου 4,1 4,4 4,8 5,1 5,6 5,7 5,7
Επιχορήγηση Στεγαστικών Δανείων 2,0 4,4 4,8 2,7 5,8 7,3 10,1
Στεγαστικά Δάνεια 13,1 10,9 13,2 20,1 64,9 56,6 68,5

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπιθέντες 70,0 79,6 98,1 174,7 219,7 245,4 287,5
Ειδικές Χορηγίες σε συνταξιούχους 78,4 79,0 87,8 108,6 110,0 58,5 48,0
Τυφλοί 5,9 6,9 8,1 9,4 10,4 10,7 11,8
Κοινωνική Σύνταξη 50,0 51,0 52,3 54,2 56,1 59,8 66,4

ΣΥΝΟΛΟ 665,4 671,1 873,4 989,0 1.084,7 1.204,5 1.362,8  
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ΜΕΡΟΣ Ζ 

Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, οι οποίοι κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή 

Τροποποίηση Αρ. 1 

 Κεφάλαιο: 12.02.00.2 «Τμήμα Γεωργίας-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 02.208 «Επίδομα Φιλοξενίας»: €6.000   

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, εκ παραδρομής κάτω από το Άρθρο 

02.208 «Επίδομα Φιλοξενίας» που αφορά το σχετικό επίδομα που καταβάλλεται στη Διευθύντρια 

του Τμήματος περιλήφθηκε μηδενική πρόνοια. 

 Με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης πρόνοιας ύψους €6.000 κάτω από το πιο 

πάνω άρθρο. 

Τροποποίηση Αρ. 2 

 Κεφάλαιο: 14.01.00.2 «Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Διοίκηση-

Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 04.012 «Έκτακτη Χορηγία στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» : €24.465.359  

 Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 31 Αυγούστου, 2011, λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, η έκρηξη που σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση στο Μαρί 

προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού, ο 

οποίος κάλυπτε το 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

αποφάσισε:   

 (α) Να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών να διαθέσει το απαραίτητο ποσό προς 

κάλυψη του κόστους των προσωρινών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

εξασφάλισε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ύψους €24.465.359 για την περίοδο από την 

1.9.2011 έως τις 29.2.2012 και επιπρόσθετου ποσού ύψους €24.465.359 για την περίοδο 

από την 1.3.2012 έως τις 31.8.2012, αν χρειαστεί, ώστε να μην μετακυλίσει  η Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου όλο το αυξημένο κόστος  στους καταναλωτές μέσω του λογαριασμού 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

 (β) Να εξουσιοδοτήσει το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού να περιλάβει τα πιο 

πάνω ποσά στην αίτησή του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλληλεγγύης ή άλλα 

διαθέσιμα Ταμεία) για εξασφάλιση σχετικής βοήθειας. 
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(γ) Να εξουσιοδοτήσει την Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού όπως, σε 

περίπτωση κατά την οποία η ζητούμενη χορηγία ερμηνευθεί ως κρατική ενίσχυση, να ζητήσει 

από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεωρήσει αυτή την κρατική χορηγία ως 

συμβατή με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της εκτάκτου ανάγκης.  

 Στη συνέχεια κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων συμπληρωματικός προϋπολογισμός για 

το ποσό των €24.465.359 ώστε να καταβληθούν οι υποχρεώσεις για την περίοδο 1.9.2011 μέχρι 

29.2.2012. 

 Στο νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου δεν περιλήφθηκε η δημιουργία του άρθρου 

04.012 «Έκτακτη Χορηγία στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου» και περίληψη των απαιτούμενων 

πιστώσεων για το 2012 που αφορά το ποσό των €24.465.359 για την περίοδο 1.3.2012 μέχρι 

31.8.2012. 

 Με βάση τα πιο πάνω, παρίσταται ανάγκη να περιληφθεί πρόνοια ύψους €24.465.359 κάτω από το 

πιο πάνω άρθρο. 

Τροποποίηση Αρ. 3 

 Κεφάλαιο: 15.01.00.2 «Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Διοίκηση-

Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 02.102 «Βασικοί Μισθοί» 

 Εδάφιο (30) «++ Λέκτορες (Κλίμακες Α8 (4η βαθμίδα), Α10 και Α12)» 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου στη στήλη των Επεξηγήσεων έναντι 

του εδαφίου 30 «++Λέκτορες (Κλίμακες Α8 (4η βαθμίδα), Α10 και Α12)» εκ παραδρομής γίνεται 

αναφορά για τη μισθολογική ανέλιξη δύο εκ των τριών υπαλλήλων ενώ θα έπρεπε η αναφορά να 

καλύπτει και τους τρεις υπαλλήλους. 

 Ως εκ τούτου η εν λόγω επεξήγηση θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ώστε η αναφορά για τη 

μισθολογική ανέλιξη να καλύπτει και τους τρεις υπαλλήλους ως ακολούθως: 

  «30. Τρεις θέσεις μεταφέρθηκαν με τους κατόχους τους από το εδάφιο 30 του Κεφαλαίου 

15.08 «Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο». Άρθρο 12 του Παρόντος Νόμου. Τρεις υπάλληλοι 

που υπηρετούσαν στις 26.7.2002, οι οποίοι δικαιούνταν να ανελιχθούν στην Κλίμακα Α12 

μέχρι του ποσού €46.201, δικαιούνται στην παραχώρηση μιας πρόσθετης προσαύξησης της 

Κλίμακας Α12 μέχρι του ποσού €47.741, νοουμένου ότι συμπλήρωσαν ένα έτος υπηρεσίας 

με μισθό ύψους €46.201, πάνω σε προσωπική βάση.» 
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Τροποποίηση Αρ. 4 

 Κεφάλαιο: 15.03.00.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 06.229 «Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα 

Ασφαλείας» : €22.000  

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 

2012 Νόμου, αποφασίσθηκε η δημιουργία του νέου Άρθρου 06.229  «Μεταφορά Εισπράξεων 

Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας» κάτω από το Κεφάλαιο 15.03.00.2 

«Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» και η περίληψη 

πιστώσεων ύψους €22.000, για κάλυψη του κόστους μεταφοράς των χρηματικών ποσών που 

εισπράττονται από τα Επαρχιακά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Γενικό 

Λογιστήριο της Δημοκρατίας ή/και στο αρμόδιο τραπεζικό ίδρυμα. 

Τροποποίηση Αρ. 5 

 Κεφάλαιο: 15.04.01.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Λευκωσίας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €61.253.920 

 Κεφάλαιο: 15.04.03.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Αμμοχώστου-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €9.156.470 

 Κεφάλαιο: 15.04.04.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Λάρνακας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €40.853.983 

 Κεφάλαιο: 15.04.05.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Λεμεσού-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €84.006.741 

 Κεφάλαιο: 15.04.06.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Πάφου-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €14.448.885 

 Κεφάλαιο: 18.01.13.2 «Υπουργείο Οικονομικών-Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών-Τακτικές 

Δαπάνες» 
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 Άρθρο: 04.466 «Παροχή Επιδόματος Τέκνου»: €139.090.000 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 

2012 Νόμου, στα πλαίσια της στόχευσης των κοινωνικών σχεδίων και ειδικά του επιδόματος 

τέκνου αποφασίστηκε η μεταφορά των πιστώσεων που αφορούν την καταβολή του επιδόματος σε 

μονογονεϊκές οικογένειες στο Κεφάλαιο 18.01.13 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Υπηρεσία 

Ειδικών Χορηγιών».  Ως εκ τούτου συνολικό ποσό ύψους €43.990.000 μεταφέρεται από τα Άρθρα 

04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες» των Υποδιαιρέσεων 01 

«Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας», 03 «Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Αμμοχώστου», 

04 «Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λάρνακας», 05 «Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού» και 

06 «Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου», του Κεφαλαίου 15.04 «Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας» στο Άρθρο 04.466 «Παροχή Επιδόματος Τέκνου» του Κεφαλαίου 18.01.13 

«Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών».  Συνεπώς με την τροποποίηση 

του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου (Αρ. Ν. 95(Ι)/2006), μέρος των 

μονογονεϊκών οικογενειών οι οποίες λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας, θα λαμβάνουν επίδομα τέκνου από την Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 Ως εκ τούτου προτείνεται η διόρθωση των πιο κάτω άρθρων ως ακολούθως: 

 Κεφάλαιο: 15.04.01.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Λευκωσίας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €61.253.920 

αντί €75.103.920 

 Κεφάλαιο: 15.04.03.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Αμμοχώστου-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €9.156.470 

αντί €10.856.470 

 Κεφάλαιο: 15.04.04.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Λάρνακας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €40.853.983 

αντί €51.013.983 

 Κεφάλαιο: 15.04.05.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 
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Λεμεσού-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €84.006.741 

αντί €98.736.741 

 Κεφάλαιο: 15.04.06.2 «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας-Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας 

Πάφου-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.453 «Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες»: €14.448.885 

αντί €17.998.885 

 Κεφάλαιο: 18.01.13.2 «Υπουργείο Οικονομικών-Υπηρεσία Ειδικών Χορηγιών-Τακτικές 

Δαπάνες» 

 Άρθρο: 04.466 «Παροχή Επιδόματος Τέκνου»: €139.090.000 αντί €95.100.000 

Τροποποίηση Αρ. 6 

 Κεφάλαιο: 16.08.06.3 «Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως-Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας 

Πάφου-Αναπτυξιακές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 08.556 «Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την Πλαζ 

Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο)»: €10 

 Άρθρο: 08.557 +«Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατόδρομων»: €40.000   

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, εκ παραδρομής περιλήφθηκαν κάτω 

από το Άρθρο 08.556 «Κατασκευή Παραλιακού Πεζόδρομου στην Πόλη Χρυσοχούς (από την πλαζ 

Κ.Ο.Τ. μέχρι τον Κατασκηνωτικό Χώρο)» του Κεφαλαίου 16.08.06 «Τμήμα Πολεοδομίας και 

Οικήσεως-Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου» πιστώσεις ύψους €40,000 που αφορούν έργα 

που εμπίπτουν κάτω από το Άρθρο 08.557 «Κατασκευή Πεζόδρομων/Ποδηλατοδρόμων» του ιδίου 

Κεφαλαίου.  

 Με βάση τα πιο πάνω, προτείνεται η μεταφορά της πρόνοιας στο Άρθρο 08557 «Κατασκευή 

Πεζόδρομων/Ποδηλατοδρόμων» το οποίο θα καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:  

1. Παραλιακός Πεζόδρομος στην Πόλη Χρυσοχούς €10.000 

2. Παραλιακός Πεζόδρομος Πέγειας €10.000 

3. Παραλιακός Πεζόδρομος Κισσόνεργας €20.000 

Τροποποίηση Αρ. 7 

 Κεφάλαιο: 17.02.00.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 
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 Κεφάλαιο: 17.02.13.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ και Γενικό 

Προξενείο Νέας Υόρκης-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.20.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες-Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής 

Ένωσης-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.21.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες- Αντιπροσωπεία Γενεύης-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.32.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες- Πρεσβεία Βιέννης-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.42.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες- Πρεσβεία Χάγης-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.49.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες- Πρεσβεία Βαρσοβίας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Κεφάλαιο: 17.02.66.2  «Εξωτερικές Υπηρεσίες- Πρεσβεία Αγίας Έδρας-Τακτικές Δαπάνες» 

 Νέο Άρθρο: 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.»:  €10 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκε η 

δημιουργία του Άρθρου 02.705 «Έκτακτες Συμβάσεις για Προεδρία Ε.Ε.» και ως εκ τούτου 

παρίσταται η ανάγκη δημιουργίας του άρθρου τούτου και η περίληψη συμβολικής πρόνοιας.  Οι 

αναγκαίες πιστώσεις για κάλυψη δαπανών που αφορούν την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων 

και προσλήψεις με όρους επιτόπιου προσωπικού που θα απασχοληθεί για καθορισμένη διάρκεια 

για σκοπούς Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. στις Πρεσβείες/Μόνιμες 

Αντιπροσωπείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου ημερομηνίας 20.5.2011 θα διατεθούν από το Άρθρο 03.852 «Μη Προβλεπόμενες 

Δαπάνες και Αποθεματικό Τακτικών Δαπανών» του Κεφαλαίου 18.30.00.2 «Μη Προβλεπόμενες 

Δαπάνες και Αποθεματικό – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες». 

Τροποποίηση Αρ. 8 

 Κεφάλαιο: 18.01.00.2 «Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές 

Δαπάνες» 

 Άρθρο: 02.006 «Δέκατος Τρίτος Μισθός»:  €6.444 
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 Άρθρο: 02.041 «Τιμαριθμικά Επιδόματα»:  €12.244 

 Άρθρο: 02.081 «Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων»:  €5.500   

 Άρθρο: 02.082 «Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής»:  €2.158 

 Άρθρο: 02.083 «Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης»:  €650 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, εκ παραδρομής περιλήφθησαν 

αυξημένες πρόνοιες στα πιο πάνω άρθρα αποζημίωσης του Υπουργού Οικονομικών. Ως εκ τούτου 

προτείνεται η διόρθωση του ύψους των πιστώσεων κάτω από τα Άρθρα αυτά ως ακολούθως: 

 Άρθρο: 02.006 «Δέκατος Τρίτος Μισθός»:  €6.444 αντί €6.785 

 Άρθρο: 02.041 «Τιμαριθμικά Επιδόματα»:  €12.244 αντί €16.134 

 Άρθρο: 02.081 «Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων»: €5.500 αντί €5.950 

 Άρθρο: 02.082 «Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής»:  €2.158 αντί €1.755 

 Άρθρο: 02.083 «Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης»:  €650 αντί €625 

Τροποποίηση Αρ. 9 

 Κεφάλαιο: 19.02.00.2 «Γενικό Λογιστήριο-Κεντρικά Γραφεία-Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 06.230 «Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες»:  €2.900.000 

 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, περιλήφθηκε κάτω από το Άρθρο 

06.230 «Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες» του Κεφαλαίου 19.02 «Γενικό Λογιστήριο» 

πρόνοια ύψους €2.500.000.  Λόγω εφαρμογής του νέου συστήματος αποδοχής πιστωτικών 

καρτών ως μέσον είσπραξης και ιδιαίτερα με την ολοκλήρωση της νέας εφαρμογής από το Τμήμα 

Εσωτερικών Προσόδων και κατ’ επέκταση αύξησης της χρέωσης, παρίσταται η ανάγκη αύξησης 

της πρόνοιας του πιο πάνω άρθρου κατά €400.000. 

Τροποποίηση Αρ.10 

 Κεφάλαιο: 12.02.00.2 «Τμήμα Γεωργίας – Κεντρικά Γραφεία – Τακτικές Δαπάνες» 

 Άρθρο: 02.102 «Βασικοί Μισθοί» 

 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 

2012 Νόμου, αποφασίσθηκε η μετονομασία έξι θέσεων Ανωτέρων Γεωργικών Λειτουργών 

(Κλίμακα Α13(ii)) σε Ανώτερους Λειτουργούς Γεωργίας (Κλίμακα Α13(ii)) και η μεταφορά τους από 

το εδάφιο 20 στο νέο εδάφιο 30 αντίστοιχα του υπό αναφορά Κεφαλαίου. 
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Παράλληλα αποφασίστηκε η μετονομασία μιας θέσης Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή (Κλίμακα 

Α11(ii)) σε Πρώτο Κτηνοτροφικό Επιθεωρητή (Κλίμακα Α11(ii)) και η μεταφορά από το εδάφιο 60 

στο εδάφιο 190 αντίστοιχα του υπό αναφορά Κεφαλαίου. 

Με βάση τα πιο πάνω, παρίσταται η ανάγκη ενσωμάτωσης των πιο πάνω ρυθμίσεων στο 

νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου. 
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