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Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το 

νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού Νόμος του 2013» 

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 2013 κατατέθηκε στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, 

στις 22 Νοεμβρίου 2012 και ακολούθως παραπέμφθηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για μελέτη και υποβολή σχετικής έκθεσης 

προς το σώμα.   

 Σημειώνεται ότι η κατάθεση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού για το 2013 έγινε εκτός 

των προβλεπόμενων συνταγματικών πλαισίων και τούτο σύμφωνα με τους εκπροσώπους 

της εκτελεστικής εξουσίας οφείλετο στην αναμονή για ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων που διεξήγοντο με τους εκπροσώπους του ∆ιεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 

σκοπούς ένταξης της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης η οποία θα ήταν 

καθοριστική για την τελική μορφή που θα λάμβανε ο κρατικός προϋπολογισμός.   

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού λόγω των στενών 

χρονικών περιθωρίων που είχε στη διάθεσή της για τη μελέτη του υπό συζήτηση 

προϋπολογισμού λόγω της καθυστέρησης με την οποία κατατέθηκε ενώπιον του σώματος 
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υιοθέτησε μια πιο συνοπτική από τη συνήθως ακολουθούμενη διαδικασία για εξέταση του 

κρατικού προϋπολογισμού καλώντας κατʼ αρχήν σε συνεδρία της τον Υπουργό 

Οικονομικών για να εισαγάγει το σύνολο του προϋπολογισμού ενώπιόν της καθώς και το 

∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  Ακολούθως όσον αφορά τα επιμέρους 

καθʼ ύλην αρμόδια υπουργεία πραγματοποίησε πολύωρες συνεδρίες της στην παρουσία 

μόνο των γενικών διευθυντών και εκπροσώπων των εν λόγω υπουργείων όπου 

πραγματοποιήθηκε η κατʼ άρθρον συζήτηση των δαπανών κάθε υπουργείου ξεχωριστά. 

Η συζήτηση του υπό αναφορά προϋπολογισμού, άρχισε στις 29 Νοεμβρίου 2012 με την 

παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής, της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής 

κατάστασης από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βάσο Σιαρλή και το ∆ιοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκο ∆ημητριάδη και έληξε στις 5 ∆εκεμβρίου 2012, με την 

ολοκλήρωση της κατʼ άρθρον συζήτησης των προϋπολογισμών των επιμέρους 

υπουργείων.   

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε συνεδρίες της επιτροπής, ως ακολούθως:   

 Τέσσερις συνεδρίες για την κατʼ άρθρον συζήτηση των δαπανών του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2013 για όλα τα υπουργεία, 

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

και αριθμού τροποποιήσεων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013, οι οποίες 

κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Οικονομικών μετά την επίσημη 

κατάθεση του προϋπολογισμού. 

Ο Υπουργός Οικονομικών στις 6 ∆εκεμβρίου 20121 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 2013, όπως 

διαγράφονται μέσα από τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό. 

 Το τελικό πρόγραμμα συνεδριών για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 

2013, έχει ως ακολούθως: 

                                                 
1  Στοιχεία της ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος δεν έχουν περιληφθεί 

στην παρούσα έκθεση. 
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 Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 -  Υπουργός Οικονομικών 

 (Οικονομική πολιτική, δημοσιονομική και 

χρηματοοικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις) 

- ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 

 (Οικονομική κατάσταση και εκτιμήσεις) 

 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 - Κατʼ άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011  

- Υπουργείο Οικονομικών 

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 

 ∆ευτέρα, 3 ∆εκεμβρίου 2012 - Κατʼ άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλοντος 

- Υπουργείο Υγείας 

- Υπουργείο Άμυνας 

 Τρίτη, 4 ∆εκεμβρίου 2012 - Κατʼ άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

- Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού 

- Υπουργείο Εσωτερικών 

- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 Τετάρτη, 5 ∆εκεμβρίου 2012 - Κατʼ άρθρον συζήτηση επί των δαπανών του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2011 

- Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως 

- Υπουργείο Εξωτερικών 

- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

 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 ∆ της παρούσας 
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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, κατʼ 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.   

2. Κατʼ άρθρον συζήτηση 

 Η διαδικασία της κατʼ άρθρον συζήτησης, ακολουθήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά και κατά 

τη συζήτηση η επιτροπή είχε την ευκαιρία να διεξέλθει κατά κεφάλαιο και άρθρο το κείμενο 

του υπό συζήτηση προϋπολογισμού και να υποβάλει ερωτήσεις επί συγκεκριμένων 

άρθρων αναφορικά με διάφορα θέματα αρμοδιότητας 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.   

 Η κατʼ 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. 

3. Στοιχεία/Πληροφορίες  

 Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα στοιχεία των τριών τόμων του κρατικού 

προϋπολογισμού του 2013 (Α, Β, Γ), στο Επεξηγηματικό Υπόμνημα και στα Παραρτήματα 

αυτού που συνοδεύουν τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, στα στοιχεία που κατατέθηκαν 
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ενώπιον της επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών κατά την έναρξη της συζήτησης2, 

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

προϋπολογισμού και τους μακροοικονομικούς δείκτες (2009-2013), 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 2013 όπως και άλλα 

συναφή ζητήματα. 

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

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

προϋπολογισμού του 2013, τα οποία αντιστοιχούν στα έντεκα υπουργεία. 

 Στο Μέρος Γ παρατίθενται οι παρατηρήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων 

κομμάτων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2013.  

 Στο Μέρος ∆ παρατίθεται το παρουσιολόγιο βουλευτών κατά τις συνεδρίες της 

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τη μελέτη του 

κρατικού προϋπολογισμού του 2013. 

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

Οικονομικών και οι οποίοι αποτυπώνουν τη δημοσιονομική κατάσταση.   

 Στο Μέρος ΣΤ παρατίθενται οι τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 που 

κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την 

επιτροπή. 

                                                 
2  Επιστολή Υπουργού Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 22 

Νοεμβρίου 2012. (Παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού - 
Υπουργός Οικονομικών - 29 Νοεμβρίου 2012) 



 

6 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1. Μακροοικονομικό πλαίσιο 

 Στις 29 Νοεμβρίου 2012, ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε το οικονομικό πλαίσιο επί του 

οποίου βασίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013, καταθέτοντας τα ακόλουθα: 

 Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να αξιολογείται δυσμενώς από τους διεθνείς 

οργανισμούς και οίκους αξιολόγησης. 

 Οι υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας, που έγιναν τους τελευταίους δεκαπέντε 

μήνες, λόγω των τεράστιων αναγκών κεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών 

καθώς και των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, 

συνεχίζουν να πλήττουν καίρια την κυπριακή οικονομία. 

 Η κυβέρνηση έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποκλειστικά 

από την εγχώρια αγορά, με σχετικά ψηλό κόστος.  Η αύξηση των επιτοκίων 

δανεισμού του δημόσιου τομέα επιφέρει ανάλογες αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού 

του ιδιωτικού τομέα επηρεάζοντας δυσμενώς την αναπτυξιακή προοπτική της 

κυπριακής οικονομίας.  

 Η πιστωτική επέκταση έχει συρρικνωθεί κυρίως λόγω της τεράστιας απώλειας 

κεφαλαίων που οι κυπριακές τράπεζες έχουν υποστεί από το κούρεμα των 

ελληνικών ομολόγων του δημοσίου (πέραν των €4,5 δις) καθώς και από άλλες 

σημαντικές απώλειες (πέραν των €4 δις) που και πάλι σχετίζονται με το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα και τη διασύνδεσή του με τις κυπριακές τράπεζες.   

 Για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του κράτους καθώς και για τη στήριξη 

του τραπεζικού τομέα η κυβέρνηση ζήτησε την ένταξη της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. 

 Συναφώς ο αρμόδιος υπουργός, καταθέτοντας στοιχεία ενώπιον της επιτροπής 

αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, δήλωσε τα 

ακόλουθα: 

 Η κυπριακή οικονομία προβλέπεται να παρουσιάσει παρατεταμένη ύφεση τα επόμενα δύο 

χρόνια (2013-2014) και σταδιακή ανάκαμψη μετά το 2015. 
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 Ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας με τη λήψη μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης (2012-2013) υπολογίζεται να είναι αρνητικός και να κυμανθεί στο -2,4% το 

2012 και γύρω στο -3,5% το 2013.  

 Προβλέπεται επίσης ότι η οικονομία θα παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνωση το 2014 με 

το ρυθμό ανάπτυξης να συνεχίζει να είναι αρνητικός και να κυμανθεί γύρω στο -1%.  

 Οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην πορεία ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας 

είναι οι ακόλουθοι: 

 Η δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία βραχυπρόθεσμα, θα επιδράσει ανασταλτικά 

στην ιδιωτική κατανάλωση. 

 Η αναμενόμενη συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης προς την οικονομία. 

 Η αναπόφευκτη διόρθωση στον κατασκευαστικό και τραπεζικό τομέα. 

 Το ολοένα και πιο αρνητικό κλίμα εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία από 

ξένους και κύπριους επενδυτές λόγω των χρόνιων προβλημάτων 

ανταγωνιστικότητας, της δυσμενούς κατάστασης των δημόσιων οικονομικών καθώς 

και των προκλήσεων στον τραπεζικό τομέα. 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και το κλίμα 

εμπιστοσύνης που παρατηρείται μεταξύ των καταναλωτών καθώς και της 

δυσκαμψίας στην αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων. 

Η αρνητική αυτή προοπτική υπολογίζεται να αναστραφεί κατά το 2015 όπου ο ρυθμός 

ανάπτυξης προβλέπεται να είναι θετικός και να κυμανθεί γύρω στο 1%.  Προϋπόθεση 

αποτελεί η διόρθωση των δημοσίων οικονομικών και η ανακεφαλαιοποίηση και 

εκσυγχρονισμός του τραπεζικού τομέα.  

 Ο αρμόδιος υπουργός διέγραψε επίσης τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

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

ακολούθως: 

 Η αποδυνάμωση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονομίας επηρέασε 

αρνητικά και την αγορά εργασίας με κάποια χρονική υστέρηση.  
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 Για το 2012, η ανεργία προβλέπεται να φθάσει γύρω στο 12% του εργατικού 

δυναμικού (11,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2012).  

 Σχετικά ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται κυρίως στους τομείς των 

κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών εκτός του τομέα του τουρισμού. 

 Ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους νεοεισερχομένους στην αγορά 

εργασίας, λόγω μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης.  Τα επόμενα χρόνια η ανεργία 

προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει το 2013 γύρω στο 13,7% 

φθάνοντας περίπου στο 14,2% το 2014 και ακολούθως θα παρουσιάσει τάσεις 

αποκλιμάκωσης.  

 Το 2012 ο πληθωρισμός υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 3,4%, παρά τη 

συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης έναντι 3,3% τον προηγούμενο χρόνο λόγω 

κυρίως της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, της 

αύξησης στο φόρο κατανάλωσης για καπνικά προϊόντα καθώς και στις αυξήσεις των 

τιμών των ενεργειακών προϊόντων.   

 Για το 2013 ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί και να κυμανθεί γύρω στο 1,5% 

λόγω συρρίκνωσης της ζήτησης σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση των πιο 

πάνω παραγόντων.  

 Για τη διετία 2014-2015, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στα επίπεδα 

του 2013 δηλαδή περίπου στο 1.5%. 

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το δημοσιονομικό έλλειμμα αποτελεί καίριας σημασίας 

διαρθρωτικό πρόβλημα.  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: 

 Με βάση τα αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 το 

δημοσιονομικό έλλειμμα έφθασε στο 3,6% σε σύγκριση με 3,4% την αντίστοιχη 
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περίοδο του 2011 ενώ για ολόκληρο το 2012 (χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε νέων 

μέτρων) εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα σημειώσει μικρή βελτίωση και το 

έλλειμμα θα περιορισθεί γύρω στο 5,75% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 6,3% το 2011 

λόγω των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που έχουν προωθηθεί κατά το τέλος 

του 2011. 

 Οι δημόσιες δαπάνες κατά την υπό αναφορά περίοδο αυξήθηκαν οριακά με ρυθμό 

ύψους 0,4% λόγω αύξησης των δαπανών για φιλοδωρήματα και συντάξεις, για 

επιδοτήσεις, για πληρωμές τόκων καθώς και για πληρωμές του Ταμείου Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

 Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε στο 71,1% στο τέλος του 2011 σε 

σύγκριση με 61,2% στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, ενώ για το 2012 

προβλέπεται να ανέλθει στο 75,7% του ΑΕΠ λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού 

πρωτογενούς ελλείμματος.   Σημειώνεται ότι με την έκδοση του ομολόγου στις 29 

Ιουνίου 2012 για την κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας το δημόσιο χρέος 

αυξάνεται στο 85,8%.   

2. ∆ημοσιονομικές ∆εσμεύσεις προς Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - ∆ιαδικασία 

Υπερβολικού Ελλείμματος 

 Η Κύπρος από τον Ιούλιο του 2010 βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού 

ελλείμματος και επιτήρηση της οικονομίας της από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αφού το δημοσιονομικό της έλλειμμα από το 2009 είχε ξεπεράσει το ποσοστό 

αναφοράς (3% του ΑΕΠ).  Τα συνολικά δημοσιονομικά ελλείμματα για την περίοδο 2009-

2012 υπολογίζονται περίπου στο 23% του ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθμούς στα €4 δις. 

 Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ECOFIN απηύθυνε σύσταση στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, 

καλώντας την να λάβει κατάλληλα μέτρα για τερματισμό του υπερβολικού ελλείμματος το 

αργότερο μέχρι το 2012 (<3% του ΑΕΠ).  Παράλληλα την κάλεσε να βελτιώσει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, μέσω της εφαρμογής μέτρων 

μεταρρύθμισης για περιορισμό των δαπανών για συντάξεις και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη έτσι ώστε να απαμβλυνθεί ουσιαστικά η προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών 
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που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού.   

 Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας να 

ενδυναμώσει το δεσμευτικό χαρακτήρα του Μεσοπρόθεσμου ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 

(Μ∆Π) και να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης και εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού.  

3. ∆ημοσιονομικές Προοπτικές για το 2013 - Μεσοπρόθεσμο ∆ημοσιονομικό Πλαίσιο 

(Μ∆Π) 2013-2015 

Παρουσιάζοντας το Μ∆Π 2013-2015, ο Υπουργός Οικονομικών κατέθεσε τα ακόλουθα: 

 Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προϋποθέτει την άμεση  λήψη 

διαρθρωτικών μέτρων εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και αύξησης του 

δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 Απαιτείται η σταδιακή εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού 

προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για 

περίοδο τεσσάρων ετών (2013-2016). 

 Ο προϋπολογισμός του 2013 όπως και το Μ∆Π 2013-2015 είναι προϋπολογισμοί 

περισυλλογής στους οποίους έχουν περιοριστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι 

λειτουργικές και οι μη παραγωγικές δαπάνες.  

 Το πρωτογενές ισοζύγιο, με τη λήψη των προτεινόμενων μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης που περιλήφθηκαν στο Μνημόνιο Συναντίληψης, προβλέπεται να 

περιορισθεί το 2013 γύρω στο -0,5% του ΑΕΠ και να μετατραπεί σε πλεονασματικό 

κατά τα επόμενα δύο χρόνια. 

 Το δημόσιο χρέος, χωρίς το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που 

προβλέπεται στα πλαίσια του Μνημονίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να 

ακολουθήσει αυξητική πορεία και να ανέλθει το 2013 γύρω στο 82% και ακολούθως 

να φθάσει γύρω στο 86% το 2014 ακολουθώντας μετέπειτα πτωτική πορεία. 

4. Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός ενώπιον της επιτροπής, 

πραγματοποιήθηκαν τρεις επίσημες αποστολές της Τρόικα, οι πρώτες δύο τον Ιούλιο του 



 

11 
 

2012 και η τρίτη το Νοέμβριο του 2012.  Μετά από εντατικές  διαβουλεύσεις τόσο σε 

πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο διαμορφώθηκε το τελικό Μνημόνιο 

Συναντίληψης από το οποίο όμως υπολείπεται ο καθορισμός του ύψους της 

κεφαλαιοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου το οποίο θα γίνει 

γνωστό προκαταρκτικά στις 7 ∆εκεμβρίου 2012.   Η όλη διαδικασία έγκρισης του 

Μνημονίου προϋποθέτει την έγκριση του Eurogroup και αριθμού εθνικών συμβουλίων 

χωρών μελών της ζώνης του ευρώ.  

 Κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων οι εν λόγω συζητήσεις επικεντρώθηκαν στους 

ακόλουθους τρεις κύριους άξονες:  

 Χρηματοπιστωτικός τομέα 

- Ενδυνάμωση του τραπεζικού τομέα. 

- Ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

- Ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών και των Συνεργατικών Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων (ΣΠΙ). 

- ∆ιαχείριση ρευστότητας. 

 ∆ημοσιονομική πολιτική 

- Συνδυασμός περικοπών στο κρατικό μισθολόγιο και στις συντάξεις των 

δημοσίων υπαλλήλων και μείωση των κοινωνικών παροχών. 

- Φορολογική μεταρρύθμιση ακίνητης περιουσίας. 

- Ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό, αύξηση του 

ΦΠΑ και αύξηση φόρου στα πετρελαιοειδή. 

 ∆ιαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

- Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων (ΤΚΑ και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα). 

- Αύξηση ορίου συνταξιοδότησης. 

- Μεταρρύθμιση του συστήματος της ΑΤΑ. 

5. Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) 

Ο Υπουργός Οικονομικών αναλύοντας τις παραμέτρους του πλαισίου δημοσιονομικής 
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εξυγίανσης, της δημοσιονομικής πολιτικής και των στόχων καθώς και τα δημοσιονομικά 

διαρθρωτικά μέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης, κατέθεσε 

τα ακόλουθα: 

α. Πλαίσιο ∆ημοσιονομικής Εξυγίανσης 

 Σταδιακή επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4% μέχρι το 2016. 

(Στόχος μνημονίου συμπεριλαμβανομένων όλων των μέτρων που έχει 

εισηγηθεί η Τρόικα.)  

 Περίοδος προσαρμογής 2012-2016 και προβλεπόμενη διόρθωση της τάξης 

του 7,25% του ΑΕΠ.  Το ετήσιο μέγεθος των μέτρων προσαρμογής, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, κατανέμεται ως ακολούθως:  

- 0,25% του ΑΕΠ για το έτος 2012. 

- 2,75% του ΑΕΠ για το έτος 2013. 

- 1,75% του ΑΕΠ για το έτος 2014. 

- 1,5%  του ΑΕΠ για το έτος 2015. 

- 1% του ΑΕΠ για το έτος 2016. 

 Σαφής προσδιορισμός μέτρων της τάξης του 5,5%. 

 ∆έσμευση για πρόσθετα μέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ κατά τα τελευταία 

έτη της προγραμματικής περιόδου. 

β. ∆ημοσιονομική Πολιτική-Στόχοι 

 ∆ιόρθωση υπερβολικού ελλείμματος το συντομότερο. 

 Εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης συνολικού ύψους 7,25% του 

ΑΕΠ μέσω της εισαγωγής μόνιμων μέτρων και συγκεκριμένα μέτρα για μείωση 

του κρατικού μισθολογίου και των κοινωνικών παροχών, μετριάζοντας τις 

επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες. 

 Μεσοπρόθεσμη διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης συγκλίνοντας 

προς την επίτευξη του Μεσοπρόθεσμού ∆ημοσιονομικού Στόχου της Κύπρου 

μέσω της συγκράτησης των δαπανών, βελτίωσης του φορολογικού πλαισίου 
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και της προώθησης δημοσιονομικών διαρθρωτικών μέτρων 

περιλαμβανομένου της εισαγωγής ενός Μεσοπρόθεσμου ∆ημοσιονομικού 

Πλαισίου στη βάση των κατευθύνσεων της Ε.Ε.  

  2012

(εκ.) 

2013

(εκ.) 

2014

(εκ.) 

2015 

(εκ.) 

2016

(εκ.) 

∆ημοσιονομικό Ισοζύγιο  -€1.036 

Πρωτογενές Ισοζύγιο  -€122 €175 €489 €752 

∆ημοσιονομικά Μέτρα  €42 €480 €307 €270 €190 

γ. ∆ημοσιονομικά ∆ιαρθρωτικά Μέτρα 

 Μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών σχεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

και του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά όλους τους Κυπρίους 

για βελτίωση της μακροπρόθεσμής βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών.  

 Μεταρρύθμιση του τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για αντιμετώπιση 

των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

 ∆ημοσιονομικό Πλαίσιο: 

- ∆ιαχείριση ∆ημοσίου Χρέους. 

- Συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

 Βελτίωση της φορολογικής διαχείρισης και συμμόρφωσης. 

 Μεταρρύθμιση του φορολογικού πλαισίου της ακίνητης περιουσίας. 

 Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

 Μεταρρύθμιση της κοινωνικής ευημερίας και ενσωμάτωσης των ευάλωτων 

ατόμων στην κοινωνία. 

 Μεταρρύθμιση του συστήματος της Αυτόματης Τιμαριθμικής 

Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Κρατικός προϋπολογισμός του 2013 

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα από τον Υπουργό Οικονομικών στοιχεία ο προϋπολογισμός 

του 2013 είναι περιοριστικός με σημαντικές μειώσεις σε διάφορες κατηγορίες δαπανών.  

Σε αυτόν ενσωματώθηκαν τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που συμφωνήθηκαν με 

την Τρόικα.  Συναφώς απαιτείται αυστηρή εφαρμογή του προϋπολογισμού για το 2013 

καθώς και συστηματική παρακολούθηση και εφαρμογή διορθωτικών μέτρων.  

Προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης στη βάση ενός δεσμευτικού 

τριετούς Μεσοπρόθεσμου ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 2013-2015 στον προϋπολογισμό 

έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι: 

 Καθορισμός ανωτάτων οροφών ανά υπουργείο. 

 Περίληψη επαρκούς αποθεματικού για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.  

 Μείωση χρηματοδοτικών αναγκών στο ελάχιστο δυνατό (εξάρτηση από αγορές). 

 Αναχαίτιση της αυξητικής πορείας του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

α. Έσοδα 

  Στον προϋπολογισμό προβλέπεται οριακή αύξηση των εσόδων στα €5.860 εκατομ 

σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.786 εκατομ. το 2012, δηλαδή 

αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή μόνο αύξηση ύψους 1,3%  σε σύγκριση με 

αύξηση ύψους 1,6 % το 2012 παρά την προώθηση των μέτρων αύξησης των 

εσόδων λόγω συρρίκνωσης της προβλεπόμενης οικονομικής δραστηριότητας και 

κατά συνέπεια μείωση της κατανάλωσης. 

  Τα κρατικά έσοδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν υποτονικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης σε αντίθεση με το δυναμισμό που παρουσίασαν τη διετία 2007-2008 ως 

αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων.  Τα δημόσια 

έσοδα (€5.860 εκατομ.), ως ποσοστό του ΑΕΠ (€17.5 δις), το 2013 υπολογίζεται ότι 

θα αυξηθούν στο 33,5% σε σύγκριση με 32,4%το 2012. 

  Οι σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων εξαιρουμένων των εσόδων από δάνεια είναι 

οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά προϋπολογίζονται για το 2013 στα 
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€4,887 εκατομ. και αποτελούν το 83,4% των συνολικών εσόδων.  Το υπόλοιπο 

16,4% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα μη 

φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και μεταβιβάσεις, που 

για το 2013 προϋπολογίζονται στα €972,7 εκατομ. 

  Τα φορολογικά έσοδα το 2013 προβλέπονται να παρουσιάσουν οριακή μείωση της 

τάξης του 0,1% σε σύγκριση με οριακή αύξηση της τάξης του 1,0% των 

αναθεωρημένων εσόδων για το 2012.   

  Ως ποσοστό του ΑΕΠ προϋπολογίζεται ότι τα φορολογικά έσοδα το 2013 θα 

αυξηθούν οριακά στο 28,1% σε σύγκριση με 27,5% το 2012 παρά την περαιτέρω 

συρρίκνωση που αναμένεται να παρουσιάσει η κυπριακή οικονομία το 2013.  Η 

οριακή αυτή αύξηση οφείλεται στον υποτονικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας σε 

συνδυασμό με την προώθηση των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που 

περιλαμβάνει τόσο αποκοπές από το κρατικό μισθολόγιο, όσο και αυξήσεις 

διαφόρων φορολογιών.  Τα έσοδα από την άμεση φορολογία, ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, προϋπολογίζεται το 2013 να φθάσουν το 12,4% σε σύγκριση με 12,2% τον 

προηγούμενο χρόνο.  Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

το 2013 προϋπολογίζονται να ανέλθουν στο 11,5% σε σύγκριση με 15,2% το 2012. 

  Αναλυτικά τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2013 προβλέπονται να 

παρουσιάσουν μείωση της τάξης του 8,8% σε σύγκριση με την αύξηση ύψους 

€4,8% το 2012.  Σε απόλυτους αριθμούς, το 2013 οι άμεσοι φόροι 

προϋπολογίζονται να φθάσουν περίπου τα €1.993 εκατομ. σε σύγκριση με 

αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.185 εκατομ. για το 2012. 

  Συγκεκριμένα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

προβλέπεται να μειωθούν σε ρυθμό ύψους 2,2% το 2013 και να περιοριστούν στα 

€629 εκατομ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €642 εκατομ. το 2012 

ενώ τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο προβλέπονται να μειωθούν κατά 13,9% και να 

περιοριστούν στα €670 εκατομ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €778 

εκατομ. το 2012. 



 

16 
 

  Ο ρυθμός ανάπτυξης των εσόδων από την έμμεση φορολογία προβλέπεται να 

αυξηθεί οριακά το 2013 κατά 0,9% σε σύγκριση με υπολογιζόμενη επιβράδυνση 

ύψους 1,8% το 2012.  Αναλυτικότερα, τα έσοδα από το ΦΠΑ, προβλέπεται να 

σημειώσουν μείωση κατά 3,8% παρά την προϋπολογιζόμενη αύξηση του 

συντελεστή λόγω της αναμενόμενης συρρίκνωσης της ζήτησης και να περιοριστούν 

στα €1.635 εκατομ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €1.700 εκατομ. το 

2012.  Όσον αφορά τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης, το 2013 

προβλέπονται να σημειώσουν αύξηση της τάξης του 9,9% σε σύγκριση με 

αναμενόμενη μείωση της τάξης του 3,4% το 2012, φθάνοντας έτσι τα €671 εκατομ. 

το 2013 σε σύγκριση με €611 εκατομ. το 2012 παρά τη μείωση της ιδιωτικής 

ζήτησης. 

  Τέλος, τα μη φορολογικά έσοδα προϋπολογίζονται το 2013 να αυξηθούν στα €799 

εκατομ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €773 εκατομ. το 2012 

σημειώνοντας αύξηση ύψους 3,3% λόγω εισαγωγής τελών χρέωσης για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσηλευτήρια, της κατάργησης των 

εξαιρέσεων για την επιβολή του τέλους επί των εταιρειών καθώς και στα αυξημένα 

τέλη που αφορούν την παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης υδρογονανθράκων.   

 β. ∆απάνες 

  Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών του προϋπολογισμού του 2013 

ανέρχεται στα €7.014 εκατομ. σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες ύψους 

€7.449 εκατομ. το 2012, δηλαδή παρουσιάζουν μείωση ύψους 5,8%.  

  Οι δημόσιες δαπάνες το 2013 (€7.014 εκατομ.), ως ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται 

ότι θα μειωθούν σε σύγκριση με το 2012 και να περιορισθούν γύρω στο 40,1% από 

το 41,7% που ήταν τον προηγούμενο χρόνο.  Συναφώς, από την ανάλυση 

προκύπτει ότι οι κατηγορίες δαπανών με εξαίρεση τις δαπάνες για τόκους 

παρουσιάζουν μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ.   

  Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού που περιλαμβάνουν τις συντάξεις και τα 

φιλοδωρήματα, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €2.603 εκατομ. σε σύγκριση με 
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€2.749 εκατομ. το 2012 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,3% η οποία 

προκύπτει λόγω της αναμενόμενης μείωσης της απασχόλησης σε συνδυασμό με 

την παγοποίηση των απολαβών.  Οι δαπάνες προσωπικού, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

περιορίζονται στο 14,9% από το 15,4% τον προηγούμενο χρόνο.  

  Αναφορικά με τις μεταβιβαστικές πληρωμές που αποτελούνται κυρίως από τις 

κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς οργανισμούς και τις Αρχές 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μειώνονται, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 11,8% από το 12,6% 

τον προηγούμενο χρόνο.   

  Αναλυτικότερα σε απόλυτους αριθμούς η κατηγορία αυτή το 2013 προβλέπεται να  

περιοριστεί στα €2.057 εκατομ. σε σύγκριση με €2.251 εκατομ. το 2012 

σημειώνοντας μείωση ύψους 8,6% λόγω επέκτασης της στόχευσης των κοινωνικών 

παροχών και κατάργησης κάποιων σχεδίων καθώς και λόγω περίληψης μικρότερων 

χορηγιών προς τους ημικρατικούς και άλλους οργανισμούς.  Οι κοινωνικές παροχές 

προϋπολογίζονται στα €963 εκατομ. σε σύγκριση με €1.115 εκατομ. τον 

προηγούμενο χρόνο σημειώνοντας ρυθμό μείωσης 13,7%.   

  Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών αφορούν τις λειτουργικές δαπάνες, τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες και τις πληρωμές τόκων. 

  Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν €1.107 εκατομ. το 2013 σε 

σύγκριση με €1.071 εκατομ. το 2012 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,4% 

λόγω αύξησης των λειτουργικών εξόδων μη γραφειακών χώρων.   

  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν στα €572 εκατομ. σε 

σύγκριση με €767 εκατομ. το 2012 δηλαδή παρουσιάζουν μείωση 25,4% λόγω 

αποπεράτωσης μεγάλων αναπτυξιακών έργων καθώς και λόγω συρρίκνωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας. 

  Οι δαπάνες τόκων προϋπολογίζονται για το 2013 να αυξηθούν κατά 10,3% και αν 

ανέλθουν στα €675 εκατομ. σε σύγκριση με €612 εκατομ. το 2012 λόγω αύξησης 

του ύψους του δημόσιου χρέους και του μέσου κόστους εξυπηρέτησής του.   

 Περαιτέρω, στον προϋπολογισμό του 2013 έχουν γίνει πρόνοιες για κατάργηση 761 



 

18 
 

κενών θέσεων έναντι αριθμού των οποίων υπηρετούν εργοδοτούμενοι καθορισμένης 

διάρκειας ή εργοδοτούμενοι αορίστου ή έκτακτοι ορισμένου χρόνου ή με δεκαπενθήμερα 

συμβόλαια.  Επίσης καταργήθηκαν 228 κενές θέσεις εισδοχής ωρομισθίου κυβερνητικού 

προσωπικού.  Επιπρόσθετα διατηρούνται οι πρόνοιες σε σχέση με την αναστολή της 

πλήρωσης των μόνιμων κενών θέσεων πρώτου διορισμού (άρθρο 17).  

 Στον προϋπολογισμό του 2013 περιλήφθηκε και πρόνοια η οποία εξαιρεί την 

επαναπρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας των οποίων τα συμβόλαια 

λήγουν στις 31 ∆εκεμβρίου 2012 καθώς και πρόνοια για ανανέωση συμβολαίων 

υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ή υπηρετούντων σε 

δεκαπενθήμερη βάση, τα συμβόλαια των οποίων επίσης λήγουν στις 31 ∆εκεμβρίου 

2012.   

 Επιπρόσθετα στον προϋπολογισμό προνοείται τροποποίηση του άρθρου 19 με την οποία 

όλα τα επιδόματα φορολογούνται με εξαίρεση επιδόματα που αφορούν την κάλυψη 

συγκεκριμένων εξόδων.   

 Περαιτέρω, δεν περιλήφθηκε πρόνοια για πρόσληψη ωρομίσθιου εποχιακού προσωπικού 

με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν δασοπυροσβέστες, πυροφύλακες και 

ναυαγοσώστες.   

2. Μέτρα ∆απανών και Εσόδων για το Έτος 2012 

α. Μέτρα ∆απανών 

 Μόνιμη κλιμακωτή μείωση απολαβών στον κρατικό και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα περιλαμβανομένων επί των μηνιαίων απολαβών ή/και των συντάξεων 

ως ακολούθως: €0-1,000:0%, €1,001-1,500:6.5%, €1,501-2,000:8.5%, €2,001-

3,000:9.5%, €3,001-4,000:11.5%, €4,001:12.5% (ετήσια μικτή απόδοση το 

2013: €128 εκατομ. και  απώλεια των φορολογικών εσόδων €46,5 εκατομ.) 

 Περαιτέρω χρονική επέκταση της αναστολής της ΑΤΑ σε όλο τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα μέχρι να τεθεί σε ισχύ η μεταρρύθμιση του συστήματος ΑΤΑ. 

 Επέκταση της παγοποίησης των μισθών (προσαυξήσεων και γενικών 

αυξήσεων μισθών) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και της 
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προσωρινής συνεισφοράς επί των ακαθάριστων εσόδων για τρία επιπλέον έτη 

μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 2016. 

 Μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά τουλάχιστον πέντε 

χιλιάδες κατά την περίοδο του 2012-2016, με  

i) την παγοποίηση των διαδικασιών πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου 

διορισμού στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θέσεων 

(εισαγωγικός βαθμός) για τρία επιπλέον έτη μέχρι τις 31 ∆εκεμβρίου 

2016,  

ii) την εφαρμογή πολιτικής πρόσληψης ενός ατόμου για κάθε τέσσερις 

αφυπηρετήσεις (οριζόντια),  

iii) την εισαγωγή μέτρων για την αύξηση της κινητικότητας των δημοσίων 

υπαλλήλων εντός και μεταξύ υπουργείων και  

iv) την εφαρμογή ενός  τετραετούς σχεδίου με στόχο την κατάργηση 

τουλάχιστον 1 880 θέσεων μόνιμης απασχόλησης. 

 Πάγωμα των προσλήψεων νέου ωρομίσθιου προσωπικού και την άμεση 

εφαρμογή της κινητικότητας εντός και μεταξύ υπουργείων και άλλους 

κρατικούς φορείς.  Στους τομείς υγείας και της ασφάλειας θα είναι δυνατή η 

πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε πέντε συνταξιοδοτούμενους μόνο για 

περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. 

 β. Μέτρα Εσόδων  

 ∆ιασφάλιση πρόσθετων εσόδων από τη φορολογία ακινήτων από:  

i) την ενημέρωση των τιμών του 1980 με την εφαρμογή του ∆ΤΚ από το 

1980 - 2012 και  

ii) την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών.Οι νέες τιμές, που θα 

ισχύσουν για τις ενημερωμένες τιμές έχουν ως εξής (καμία αναμενόμενη 

απόδοση το 2012; 2013: €69 εκατομ.): 

 Είσπραξη πρόσθετου εφάπαξ μερίσματος από ημικρατικούς οργανισμούς 

(προβλεπόμενη απόδοση το 2012: €20 εκατομ.) 
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 Αύξηση της εισφοράς από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα, πάνω στο 

ποσό των τραπεζικών καταθέσεων από 0,095% σε 0,11% με 25/60 των 

εσόδων να προορίζονται σε ειδικό λογαριασμό για ένα Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (καμία αναμενόμενη απόδοση το 2012; 

2013: €10 εκατομ.). 

3. Μέτρα ∆απανών και Εσόδων για το Έτος 2013 

 α. Μέτρα ∆απανών  

 Καθιέρωση μηχανισμού για τακτική επανεξέταση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης για εξασφάλιση της πραγματικής αξίας των ειδικών 

φορολογικών εσόδων (καμία αναμενόμενη απόδοση το 2012).  

 Μείωση στις κοινωνικές μεταβιβάσεις, κατά τουλάχιστον €113 εκατομ., μέσω:  

i. κατάργησης σχεδίων χορηγιών και επιδομάτων, όπως το επίδομα 

μάνας, άλλα οικογενειακά επιδόματα και εκπαιδευτικές χορηγίες, 

ii. κατάργησης συμπληρωματικών επιδομάτων του δημοσίου βοηθήματος 

και της ειδικής χορηγίας και καλύτερης στόχευσης του πασχαλινού 

επιδόματος για τους συνταξιούχους, 

iii. μείωσης του κόστους στεγαστικών σχεδίων κατά τουλάχιστον €35 

εκατομ. μέσω της ενοποίησης και τον εξορθολογισμό των σχεδίων για 

τους εκτοπισμένους και του ενιαίου στεγαστικού σχεδίου και τον 

τερματισμό της ειδικής χορηγίας για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.  

Τερματισμός της παροχής δανείων και εγγυήσεων δανείων που 

σχετίζονται με την κατασκευή και την απόκτηση κατοικίας σε όλα τα 

κυβερνητικά στεγαστικά σχέδια (προβλεπόμενη απόδοση το 2013: €113 

εκατομ.).  

 Μείωση των επιδομάτων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω: 

i. Φορολόγησης των συντάξιμων/υψηλών επιδομάτων των ανώτατων 

κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων (γραμματειακών υπηρεσιών, 

παραστάσεως και φιλοξενίας) στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα 
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(προβλεπόμενη απόδοση το 2013: €1,1 εκατομ.). 

ii. Εξορθολογισμός επιδομάτων των κρατικών υπαλλήλων 

περιλαμβανομένου της μείωσης των επιδομάτων των κρατικών 

υπαλλήλων και αξιωματούχων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού 

προσωπικού κατά 15% (εκτιμημένη απόδοση το 2013: €28,2 εκατομ.). 

iii. Μείωση του ημερήσιου επιδόματος συντήρησης εξωτερικού που 

καταβάλλεται για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό κατά 15%. 

Περαιτέρω, μείωση του ημερήσιου επιδόματος διατροφής (για κάλυψη 

εξόδων διατροφής, διακίνησης και άλλα προσωπικά έξοδα) στην 

περίπτωση που προσφέρεται γεύμα/δείπνο στο εξωτερικό στο ήμισυ του 

επιδόματος που ισχύει σήμερα (20%-45% του επιδόματος συντήρησης 

εξωτερικού αντί 40%-90% που καταβάλλεται) (προβλεπόμενη απόδοση 

το 2013: €0,4 εκατομ.). 

 Μείωση ορισμένων παροχών και προνομίων των κρατικών αξιωματούχων και 

ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων, κυρίως με την:  

i. Αναστολή του δικαιώματος χρήσης αεροπορικής θέσης business ή club 

class από ανώτατους κρατικούς υπαλλήλους και αξιωματούχους εκτός 

των περιπτώσεων υπερατλαντικών ταξιδιών.  Το δικαίωμα χρήσης 

παραμένει για τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας και το Πρόεδρο της Βουλής 

(προβλεπόμενη απόδοση το 2013: €0,7εκατομ.). 

ii. Κατάργηση του δικαιώματος αγοράς αφορολόγητου οχήματος από 

ιδιώτες, αξιωματούχους και κρατικούς υπαλλήλους (εν ενεργεία ή που 

έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα/θέση τους) (προβλεπόμενη απόδοση 

το 2013: €0,1εκατομ. ). 

iii. επέκταση παγοποίησης των μισθών και της προσωρινής συνεισφοράς 

επί των μεικτών εισοδημάτων των κρατικών αξιωματούχων (129 άτομα) 

για το 2013-2016, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Βουλής των 

Αντιπροσώπων (εκτιμώμενη απόδοση το 2013: €0,1εκατομ.). 
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 Εφαρμογή μέτρων για το σχέδιο συντάξεων των κρατικών υπαλλήλων: 

i. Παγοποίηση συντάξεων. 

ii. Παράταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο έτη 

ανάλογα με την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των διαφόρων 

κατηγοριών υπαλλήλων (π.χ. αστυνομικών, μελών του στρατού κ.α.), με 

εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που αφυπηρετεί στο 65ο έτος, κατά την 

περίοδο 2013-2016 (εκτιμώμενη απόδοση το 2013: €38 εκατομ.). 

iii. Αναθεώρηση των συνταξιοδοτικών σχεδίων των πιο κάτω ομάδων κατ' 

αναλογία της αναθεώρησης των κρατικών υπαλλήλων: ΕΠΥ και των 

Εθελοντριών (657) (Στρατός), έκτακτων υπαλλήλων (3 348) και Ειδικών 

Αστυφυλάκων (840).  

iv. Συνεισφορά ύψους 3% επί των συντάξιμων απολαβών για το ταμείο 

χήρων και ορφανών για όσους αξιωματούχους λαμβάνουν σύνταξη και 

εφάπαξ με βάση σχετικές νομοθεσίες και συνεισφορά ύψους 6,8% των 

συντάξιμων απολαβών αξιωματούχων οι οποίοι δικαιούνται σε σύνταξη 

και εφάπαξ και δεν καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή 

σχέδιο όμοιο με αυτό (Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, Πρόεδρος της Ε∆Υ, 

Πρόεδρος ΕΕΥ, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Προεδρικός Επίτροπος, 

Επίτροπος Νομοθεσίας και Προστασίας ∆ικαιωμάτων του Παιδιού) 

έναντι των συνολικών συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων (εκτιμώμενη 

απόδοση το 2013: €1,1 εκατομ.)  

iv. Oι συνεισφορές στο ταμείο χήρων και ορφανών δεν πρέπει να είναι 

επιστρεπτέες. 

 Εφαρμογή περαιτέρω μέτρων μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων μέσω: 

i. Αναλογιστικής μείωσης των συντάξεων για αφυπηρετήσεις πριν το 65 

έτος ηλικίας (0,5% το μήνα). 

ii. Παγοποίηση των συντάξεων του ΤΚΑ. 
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iii. Κατάργηση της αύξησης της σύνταξης για εξαρτώμενα άτομα. 

 Μειώσεις μεταβιβάσεων προς ημικρατικούς οργανισμούς και οργανισμούς 

ιδιωτικού δικαίου (εκτιμώμενη απόδοση το 2013: €25 εκατομ.). 

 Μειώσεις λειτουργικών δαπανών των ημικρατικών οργανισμών (εκτιμώμενη 

απόδοση το 2013: €20 εκατομ.). 

 Περιορισμός της πρόσληψης εκτάκτου ωρομίσθιου εποχικού προσωπικού 

που κατά το 2012 ανερχόταν περίπου σε 1 806 άτομα, κατά περίπου 992 

άτομα (εκτιμώμενη απόδοση το 2013: €9,6 εκατομ.).  

 Εφαρμογή τετραετούς προγράμματος από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού με στόχο την κατάργηση τουλάχιστον 1 880 μόνιμων θέσεων 

κατά το 2013-2016. 

β. Μέτρα Εσόδων 

 Αύξηση φόρων κατανάλωσης σε όλα τα καπνικά προϊόντα και ιδιαίτερα στο 

στριφτό τσιγάρο που επιβαρύνεται με σημαντικά χαμηλότερο φόρο.   

Υποχρεωτική αναγραφή της τιμής στα πακέτα. 

 Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση το κρασί, 

αύξηση του φόρου κατανάλωσης στην αιθυλική αλκοόλη.  

 Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) 

(προβλεπόμενη απόδοση το 2014: €49 εκατομ.). 

 Αύξηση του υφιστάμενου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα από 17% σε 18%. 

 Φορολόγηση με συντελεστή 20% των αποδόσεων των τυχερών παιχνιδιών 

του ΟΠΑΠ και του Κρατικού Λαχείου. 

 Μεταρρύθμιση του όλου φορολογικού πλαισίου απόκτησης και χρήσης 

μηχανοκινήτων οχημάτων στη βάση των εκπομπών ρύπων (φόροι 

κατανάλωσης, τέλος εγγραφής και ετήσια άδεια κυκλοφορίας). 

 Γενική αναθεώρηση όλων των τελών της κυβέρνησης. 
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 Χρέωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ασθενών εξωτερικών ιατρείων. 

 Επιβολή του τέλους εταιρειών σε όλες τις εταιρείες ανεξαιρέτως. 

 Νομική ρύθμιση για χρονικό περιορισμό της μεταφοράς των ζημιών των 

εταιρειών στα πέντε χρόνια.  

4. Μέτρα ∆απανών και Εσόδων για το Έτος 2014 

α. Μέτρα ∆απανών  

 Μείωση κοινωνικών παροχών κατά €28,5 εκατομ. μέσω της κατάργησης των 

μέτρων κοινωνικής συνοχής που παραχωρούνται μέσω των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας και καλύτερης στόχευσης του επιδόματος τέκνου και 

της φοιτητικής χορηγίας.  

 Περαιτέρω καθολική μείωση των απολαβών και συντάξεων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα κατά 3% (εκτιμώμενη απόδοση το 2014: €73 εκατομ.).  

 Εφαρμογή τετραετούς προγράμματος από το Τμήμα ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και 

Προσωπικού με στόχο την κατάργηση των τουλάχιστον 1 880 μόνιμων 

θέσεων κατά το 2013-2016. 

 Εισαγωγή μηνιαίας κάρτας διακίνησης με τις δημόσιες μεταφορές για μαθητές, 

φοιτητές και συνταξιούχους. 

 Αύξηση διδακτικών περιόδων εκπαιδευτικού προσωπικού κατά μία διδακτική 

περίοδο από το Σεπτέμβριο 2013. 

 β. Μέτρα Εσόδων 

 Επέκταση της ισχύς της έκτακτης εισφοράς επί των ακαθάριστων απολαβών 

του ευρύτερού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι το 

2016: €0-1.500: 0%, €1.501-2.500: 2,5%, €2.501-3,500: 3,0% και €3.501 και 

άνω: 3,5%. 

 Αύξηση του υφιστάμενου κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία 

μονάδα από 18% σε 19%. 

 Αύξηση του υφιστάμενου μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία 
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μονάδα από 8% σε 9%. 

 Αύξηση φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη) 

(προβλεπόμενη απόδοση το 2014: €49 εκατομ.). 

 Αύξηση των εισφορών των υπαλλήλων και εργοδοτών προς το ΤΚΑ κατά 1% 

(0,5% από τους εργοδοτούμενους και 0,5% από  τους εργοδότες). 

5. Συναφή ζητήματα 

 α. Βαθμός υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών (προϋπολογισμός 2012) 

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

Γενικό Λογιστήριο της ∆ημοκρατίας 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 

2012 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 42%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την 

αντίστοιχη περίοδο του 2011, 46%.  

  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 65%, σε σχέση με ποσοστό υλοποίησης για την 

αντίστοιχη περίοδο του 2011, 38%.   

  Ποσοστό υλοποίησης του συνόλου των αναπτυξιακών δαπανών για την ίδια 

περίοδο του 2012, 50% έναντι ποσοστού υλοποίησης 43% για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2011. 

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

συνολικό βαθμό υλοποίησης αναπτυξιακών δαπανών για το έτος 2012, στοιχεία τα 

οποία μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης της παρούσας έκθεσης δεν ήταν διαθέσιμα.   
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β. Συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του προϋπολογισμού του 2012 

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

νομοσχέδια συμπληρωματικών προϋπολογισμών για το 2012.   

Το σύνολο των συμπληρωματικών πιστώσεων, των οποίων ζητήθηκε η έγκριση 

από τη Βουλή ανέρχεται σε €82.149.994. 

Οι υπό αναφορά συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 1) Νόμος του 2012 [Αρ. 

Νόμου 44(ΙΙ) του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €5.034.000 

για το σχέδιο αποζημίωσης προς τις Κυπριακές Αερογραμμές λόγω της 

απώλειας εσόδων από την απαγόρευση των πτήσεων πάνω από την Τουρκία.   

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 2) Νόμος του 2012 [Αρ. 

Νόμου 45(ΙΙ) του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €2.785.994 

για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά τη δημιουργία εκατόν θέσεων 

Ειδικών Αστυφυλάκων για τη στελέχωση της Πρώτης Φάσης του Χώρου 

Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγια.  

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 3) του 2012 [Αρ. Νόμου 46(ΙΙ) 

του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €26.999.990 για 

κάλυψη των δύο πρώτων δόσεων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο 

καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 4) του 2012 [Αρ. Νόμου 50(ΙΙ) 

του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €31.330.000 για 

σκοπούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των Κυπριακών Αερογραμμών.     

 Ο Περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 5) Νόμος του 2012 [Αρ. 

Νόμου 54(ΙΙ) του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους 

€16.000.000 για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. 

 Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 6) Νόμος του 2012 [Αρ. 

Νόμου 57(ΙΙ) του 2012], προβλέπει συμπληρωματική δαπάνη ύψους €10 
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(συμβολική πρόνοια) για σκοπούς μεταφοράς ποσού €6.830.000 στο άρθρο 

“Χορηγία στο Ίδρυμα ∆ιαχείρισης Απογευματινών και Βραδινών 

Επιμορφωτικών Προγραμμάτων”. 

 γ. Τροποποιήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 

Ο Υπουργός Οικονομικών στις 13 ∆εκεμβρίου 2012 κατέθεσε στη Βουλή τρεις 

τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 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 2013 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 2013 Νόμου κάποιες ρυθμίσεις που 

αφορούν είτε προγενέστερες αποφάσεις είτε περιλήφθηκαν πρόνοιες στο Μνημόνιο 

Συναντίληψης και δεν περιλήφθηκαν αντίστοιχες πρόνοιες στο νομοσχέδιο του περί 

Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου.   

 (Επεξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των προτεινόμενων εκ μέρους του 

Υπουργείου Οικονομικών τροποποιήσεων περιλαμβάνονται στο Μέρος ΣΤ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   

1. Κρατικός προϋπολογισμός του 2013 

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 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 ∆ημοκρατίας) 

ύψους €5.769.900.540 (αρχικός προϋπολογισμός χωρίς τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν στο μεταξύ από το Υπουργείο Οικονομικών). 

 Τα μεγέθη του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αναλύονται ειδικότερα ως 

ακολούθως: 

α. Tο ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιμές) προβλέπεται για το 2013 σε €17.493,5 εκατομ. 

έναντι €17.855,9 εκατομ. για το 2012 και €17.979,3 εκατομ. για το 2011.   

β. Τα συνολικά έσοδα για το 2013 προϋπολογίζονται σε €7.624,3 εκατομ.3 

(εξαιρουμένων των δανείων). 

 Οι άμεσοι φόροι για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.155.940.000 έναντι 

€2.185.000.000 (αναθεωρημένα) για το 2012 και €2.085.737.727 

(πραγματικά) για το 2011. 

 Οι έμμεσοι φόροι για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.731.493.455 έναντι 

€2.708.300.000 (αναθεωρημένα) για το 2012 και €2.757.191.822 

(πραγματικά) για το 2011. 

γ. Οι συνολικές δαπάνες που προϋπολογίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

του 2013 (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το 

Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας όπως και οι αποπληρωμές δανείων, οι οποίες δε 

χρήζουν έγκρισης από τη Βουλή), ανέρχονται σε €9.458.447.616 και 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες του Πάγιου Ταμείου της ∆ημοκρατίας 

(€3.688.547.076), οι οποίες δε χρήζουν νομοθετικής έγκρισης.   

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

                                                 
3  Για το σκέλος των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, δεν απαιτείται η νομοθετική έγκριση της 

Βουλής. 
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προϋπολογισμό του 2013 (σε σύγκριση με τα έτη 2012 και 2011), έχει ως 

ακολούθως: 

 2011 2012 2013  
 Πραγματική 

∆απάνη 
€ 

Εγκριμένος 
Προϋ/μός 

€ 

Εγκριμένος 
Προϋ/μός 

Αύξηση +
Μείωση - 

€ 
Ολικό 8.008.714.983 8.802.321.393 9.458.447.616 656.126.223
Πάγιο Ταμείο 1.892.236.019 2.586.011.513 3.688.547.076 1.102.535.563 
Τακτικές 
∆απάνες 

 
5.295.093.938 

 
5.198.981.859 

 
4.968.041.004 

 
-230.940.855 

Αναπτυξιακές 
∆απάνες 

 
821.385.026 

 
1.017.328.021 

 
801.859.536 

 
-215.468.485 

ε. Τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2013, όπως κατατέθηκε στη Βουλή (σε 

σύγκριση με τα έτη 2005-2013) έχουν ως ακολούθως: 

  

2005 
εκατομ. 

 

2006 
εκατομ. 

 

2007 
εκατομ. 

 

2008 
εκατομ. 

 

2009 
εκατομ. 

 

2010 
εκατομ. 

 

2011 
εκατομ. 

 

2012 
εκατομ. 

2013 
εκατομ. 

ΕΣΟ∆Α 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.309,2 
 

7.740,3 
 

7.624,3 

∆ΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.861,8 8.770,3 9.458,4 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 
-

1.169,8 
-

1.289,5 -447,9 -1.375,7 
-

2.295,6 
-

2.552,6 
-

1.030,0 

 
-

1.834,2 

στ. Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για το 2013 

προϋπολογίζονται σε €674.637.000 έναντι €611.649.000 για το 2012 

(προϋπολογισθείσες), €539.324.000 για το 2011 (πραγματικές), €459.001.000 για 

το 2010 (πραγματικές) και €511.927.000 για το 2009.  

ζ. Οι δαπάνες προσωπικού για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.603.080.000 

έναντι €2.748.991.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες), €2.625.867.000 για το 

2011 (πραγματικές), €2.500.430.000 για το 2010 (πραγματικές) και €2.395.260.000 

για το 2009 (πραγματικές).   

 Ειδικότερα οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

-  Αποδοχές προσωπικού, που για το 2013 προϋπολογίζονται σε 

€2.056.776.000 έναντι €2.180.642.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες),  

€2.076.522.000 για το 2011 (πραγματικές), €2.007.069.000 για το 2010 

(πραγματικές) και €1.967.474.000 για το 2009 (πραγματικές). 
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-  Συντάξεις και φιλοδωρήματα, που για το 2013 προϋπολογίζονται σε 

€546.304.000 έναντι €568.349.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες), 

€549.345.000 για το 2011 (πραγματικές), €493.361.000 για το 2010 

(πραγματικές) και €427.786.000 για το 2009 (πραγματικές). 

η. Οι λειτουργικές δαπάνες για το 2013 προϋπολογίζονται σε €1.107.336.000  

έναντι €1.071.307.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες), €1.035.389.000 για το 

2011 (πραγματικές), €1.033.592.000 για το 2010 (πραγματικές) και €1.059.450.000 

για το 2009 (πραγματικές). 

θ. Οι δαπάνες για μεταβιβάσεις για το 2013 προϋπολογίζονται σε €2.057.641.000 

έναντι €2.250.462.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες), €2.402.814.000 για το 

2011 (πραγματικές), €2.314.242.000 για το 2010 (πραγματικές) και €2.219.127.000 

για το 2009 (πραγματικές). 

 Ειδικότερα οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές για το 2013, οι οποίες 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δαπανών στο πιο πάνω κεφάλαιο, 

προϋπολογίζονται σε €962.760.000 έναντι €1.115.327.000 για το 2012 

(προϋπολογισθείσες), €1.233.196.000 για το 2011 (πραγματικές), €1.191.974.000 

για το 2010 (πραγματικές) και €1.115.595.000 για το 2009 (πραγματικές). 

ι. Οι δαπάνες για τα έργα υπό κατασκευή για το 2013 προϋπολογίζονται σε 

€225.782.000 έναντι €419.080.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες), €389.428.000 

για το 2011 (πραγματικές), €404.235.000 για το 2010 (πραγματικές) και 

€441.214.000 για το 2009 (πραγματικές). 

κ. Οι δαπάνες για τα δάνεια για το 2013 (έκδοση δανείων, αποπληρωμές 

εξωτερικού και εσωτερικού, συνεισφορά στα εξοφλητικά αποθέματα) 

προϋπολογίζονται σε €2.444.207.000 έναντι €1.352.947.000 για το 2012 

(προϋπολογισθείσες), €823.111.000 για το 2011 (πραγματικές), €758.875.000 για 

το 2010 (πραγματικές) και €897.343.000 για το 2009. 

λ. Η κατάσταση μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία στον προϋπολογισμό 

του 2013 (σύγκριση με το 2012) είναι η ακόλουθη: 
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Συνοπτική Κατάσταση  2012 2013 

Αξιωματούχοι της ∆ημοκρατίας 138 138 

∆ημόσια Υπηρεσία 15.862 15.202

∆ικαστική Υπηρεσία 296 289 

Άμυνα 4.362 4.353 

Εσωτερική Ασφάλεια  5.744 5.678 

Παιδεία 11.535 11.521

Σύνολο 37.937 37.181 

 Στον προϋπολογισμό του 2013 προβλέπεται η δημιουργία πέντε (5) νέων θέσεων 

Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας - Υπουργείο 

Συγκοινωνιών και Έργων) και η κατάργηση 761 κενών θέσεων έναντι αριθμού των 

οποίων υπηρετούν εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας ή εργοδοτούμενοι 

αορίστου ή έκτακτοι ορισμένου χρόνου ή με δεκαπενθήμερα συμβόλαια.    

Ο Υπουργός Οικονομικών, στις 29 Νοεμβρίου 2012, παρουσιάζοντας τον 

προϋπολογισμό ενώπιον της επιτροπής και αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις 

δήλωσε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία κατʼ αρχήν συμφωνία με την Τρόικα από την οποία 

υπολείπεται το κομμάτι που αφορά το ύψος της χρηματοδότησης που απαιτείται για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για το οποίο διεξάγεται δειγματοληπτικός έλεγχος από 

την PIMCO, τα αποτελέσματα του οποίου πιθανόν να κοινοποιηθούν στην Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου μέχρι τις 7 ∆εκεμβρίου 2012. 

Κατά συνέπεια θα ακολουθήσει και δεύτερη συζήτηση σε επίπεδο Eurogroup (μετά την 

πρώτη στις 3 ∆εκεμβρίου) η οποία έχει οριστεί για τις 13 ∆εκεμβρίου, αφού γίνουν γνωστά 

τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας. 

Εφόσον υπάρξει κατάληξη και δεν αναβληθεί η συζήτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία, 

τότε θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις στα κοινοβούλια των χωρών μελών.   

Η διαδικασία αυτή προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι και έξι εβδομάδες από την ημερομηνία 

έγκρισης σε επίπεδο Eurogroup.  Αυτό συνεπάγεται ότι η εκταμίευση της πρώτης δόσης 

του δανείου τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2013.   

Συναφώς, ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι κρίνεται σκόπιμο όπως η Κυπριακή 

∆ημοκρατία κινηθεί έντονα και δραστικά, σε κλίμα συναίνεσης, προς λήψη σχετικών 
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μέτρων και ψήφιση καθοριστικών νομοθετικών ρυθμίσεων, γεγονός που θα ενισχύσει 

σημαντικά τη θέση της Κύπρου κατά τη συζήτηση στο Eurogroup. 

Περαιτέρω, αναφερόμενος στη δυνατότητα του κράτους να συνεχίσει τις πληρωμές μέχρι 

και το τέλος Ιανουαρίου, χρονικό σημείο κατά το οποίο αναμένεται η πρώτη εκταμίευση, 

έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στάσης πληρωμών, ο Υπουργός 

διαβεβαίωσε την επιτροπή ότι λαμβάνονται τέτοιες ενέργειες, έτσι ώστε να μην υπάρξει 

κανένα πρόβλημα.  ∆ήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όσον αφορά 

πληρωμές από το κράτος σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων και ότι σε περίπτωση 

που υπάρχει κάποια καθυστέρηση, αυτή δεν οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων αλλά σε 

άλλους λόγους. 

Στη συνέχεια αναφερόμενος στη μονιμότητα των προνοιών του μνημονίου, ο Υπουργός 

Οικονομικών δήλωσε ότι εκτός από το κομμάτι που αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

που ουσιαστικά είναι διαρθρωτικό, δηλαδή αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα 

λειτουργούν από τούδε και στο εξής, υπάρχει και το κομμάτι που αφορά το δημοσιονομικό 

το οποίο είναι εξίσου σημαντικό επειδή αφορά τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων μόνιμου 

χαρακτήρα. 

Τα διαρθρωτικά προβλήματα, συμπλήρωσε, αντιμετωπίζονται ίσως για πρώτη φορά μετά 

από δεκαετίες με συγκεκριμένο και μελετημένο τρόπο έτσι ώστε τα δικαιώματα των 

εργαζομένων να διαφυλαχθούν και ταυτόχρονα να κτιστεί μία νέα μόνιμη δομή.   

Όσον αφορά τις υποβαθμίσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς από τους οίκους αξιολόγησης 

και οι οποίες συνέχισαν ακόμα και την ημέρα που επιτεύχθηκε η καταρχήν συμφωνία, ο 

Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δυστυχώς θα συνεχίσουν να γίνονται επειδή η 

Κύπρος συνδέεται άμεσα με την Ελλάδα λόγω του χρηματοπιστωτικού της τομέα και του 

αντίστοιχου της Ελλάδας.  Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, μέχρι που να βρεθούν 

εκείνες οι λύσεις, με τις οποίες θα απομονωθεί το σύστημά μας από την Ελλάδα, 

δυστυχώς αυτός ο κίνδυνος θα παραμένει. 

Για το ίδιο θέμα δήλωσε περαιτέρω ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί το μνημόνιο, δεν 

έχουν πλέον σημασία οι υποβαθμίσεις αλλά εκείνο που έχει σημασία θα είναι η τήρηση 
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του μνημονίου, η οποία θέτει ένα βασικό στόχο, να φύγουμε από τη σημερινή κατάσταση 

και να μπούμε σε νέα βάση με μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε 

πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4% μέχρι το 2016 ή και νωρίτερα ώστε να 

λειτουργούμε μέσα στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα και να παίρνουμε 

χρηματοδοτήσεις χωρίς να εξαρτόμαστε από εξωγενείς παράγοντες για τις 

χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους.   

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, ο Υπουργός δήλωσε ότι αυτή θα επέλθει μόνο 

όταν επιλύσουμε το πρόβλημα των τραπεζών.  Χωρίς κεφάλαια συμπλήρωσε,  οι 

τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν ανεξαρτήτως ρευστότητας.  Με την απώλεια που 

έχουν υποστεί οι τράπεζες από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και τις άλλες ζημιές 

που επακολούθησαν, η κεφαλαιουχική βάση των τραπεζών έχει εξασθενήσει και αυτό 

είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.  Αφού διορθωθεί, τότε θα παρασχεθεί η δυνατότητα 

στις τράπεζες και στα συνεργατικά να ξαναδανείσουν.  Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, θα 

πρέπει να επέλθει και η απαιτούμενη διόρθωση στα δημοσιονομικά, ώστε το κράτος να μη 

χρειάζεται να δανείζεται, αλλά τουναντίον, να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, γεγονός 

το οποίο θα προσδώσει σταθερότητα και εμπιστοσύνη στο σύστημα.  Με όλα τα μέτρα τα 

οποία παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό καθώς και με το μεσοπρόθεσμο 

δημοσιονομικό πλαίσιο, δημιουργείται αυτή η απαραίτητη σταθερότητα και βεβαιότητα 

ώστε να μπορέσει το κράτος να κινηθεί προς τον τομέα της ανάπτυξης. 

Τέλος, ο Υπουργός ζήτησε όπως η σοβαρή και υπεύθυνη στάση που τήρησε η Βουλή 

μέχρι σήμερα να συνεχιστεί, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής κατάληξη του μνημονίου με 

τους καλύτερους δυνατούς όρους υπό τις πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες επικρατούν.   

Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στις 29 Νοεμβρίου 2012 

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 χαιρετίζει την κατʼ αρχή συμφωνία που επιτεύχθηκε με 

την Τρόικα μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις από μέρους της κυβέρνησης και της 
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Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, καθώς και την ευρύτερη πολιτική συναίνεση που 

ακολούθησε της συμφωνίας αυτής.   

Περαιτέρω δήλωσε ότι η συμφωνία είναι η καλύτερη που μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις 

περιστάσεις και ότι η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής θα αποτελέσει την ισχυρή 

βάση για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν στην κυπριακή 

οικονομία τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ και της 

μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού μας συστήματος στην ελληνική οικονομία.   

 ∆ήλωσε επίσης ότι πρωταρχικός στόχος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου είναι η 

πλήρης αποκατάσταση της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού τομέα ενισχύοντας έτσι τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα μας η οποία θα θέσει τις βάσεις για ανάκαμψη 

της πραγματικής οικονομίας.   

 Στη συνέχεια ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε ότι η κατάσταση του κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα μέσα του 2011 κυρίως λόγω των 

αυξημένων προβλέψεων για τα δανειακά χαρτοφυλάκια στην Ελλάδα και την Κύπρο, 

καθώς και των απωλειών από την απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους στο οποίο 

ήταν εκτεθειμένες σε υπέρμετρο βαθμό οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες.  Οι 

οικονομικές διασυνδέσεις με την ελληνική οικονομία συνεχίζουν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο, η δε συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης στον εγχώριο τραπεζικό 

κλάδο έχει σοβαρό αντίκτυπο στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη.  Οι αρνητικές εξελίξεις στον 

τραπεζικό τομέα υποχρέωσαν, όπως είναι γνωστόν, τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες να 

ζητήσουν οικονομική στήριξη από το κράτος και οδήγησαν την κυβέρνηση να προσφύγει 

στο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Περαιτέρω δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής προέρχεται από τη μεγάλη 

συρρίκνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως των κατασκευών, καθώς και της 

ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης.  Αυτό αντανακλάται σε μία συνεχή και σημαντική 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα.  Οι 

βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για την οικονομική δραστηριότητα, όπως παρουσιάζονται 

στον κατατεθειμένο προϋπολογισμό, αντανακλούν την επίδραση των μέτρων που έχουν 
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περιληφθεί.  Επισήμανε παράλληλα ότι η άμεση υιοθέτηση και αυστηρή υλοποίηση των 

μέτρων αυτών θα βοηθήσει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης καθώς και στην εξάλειψη 

της αβεβαιότητας στηρίζοντας μεσοπρόθεσμα την ανάκαμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας. 

 Ο ίδιος αξιωματούχος κατά τη συζήτηση δήλωσε ότι θα πρέπει να παρακολουθούνται 

στενά οι όποιες εξελίξεις συντελούνται στην οικονομική δραστηριότητα από την εφαρμογή 

του Μνημονίου Συναντίληψης και σε συνεργασία με την Τρόικα να γίνονται οι απαραίτητες 

διορθώσεις και αναπροσαρμογές όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο υπογραμμίζοντας ότι 

καθοριστικό παράγοντα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την 

κυπριακή οικονομία θα διαδραματίσει η επίτευξη συναίνεσης και συναντίληψης από όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη.   

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως και του ∆ιοικητή 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 2013, προβαίνει στις ακόλουθες 

διαπιστώσεις: 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποχρεώθηκε να 

υιοθετήσει μία πιο συνοπτική από τη συνήθως ακολουθούμενη διαδικασία για 

εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού και δεν είχε στη διάθεσή της τον 

απαιτούμενο και επιθυμητό χρόνο να τον μελετήσει λόγω της καθυστέρησης με την 

οποία κατατέθηκε ενώπιόν της καθώς και των πιεστικών χρονοδιαγραμμάτων τα 

οποία εκ των πραγμάτων της είχαν επιβληθεί. 

 Το εξωτερικό περιβάλλον συνεχίζει να είναι εξαιρετικά αντίξοο και να επιδεινώνεται 

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

την κυπριακή οικονομία και το δημοσιονομικό ισοζύγιο.  Ιδιαίτερα επιβαρυντικούς 

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

έκθεση των κυπριακών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα και στο ελληνικό χρέος.   
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Επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί ο αποκλεισμός από την πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές με μόνη διέξοδο την πολύ περιορισμένη 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά με σχετικά 

ψηλό κόστος καθώς και τη χρηματοδότηση μέσω της υπογραφής του Μνημονίου 

Συναντίληψης.   

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

επηρεάζεται σημαντικά και παρουσιάζει επιβράδυνση.  Προβλέπεται επίσης ότι η 

οικονομία θα παρουσιάσει περαιτέρω συρρίκνωση το 2014 με το ρυθμό ανάπτυξης 

να συνεχίζει να είναι αρνητικός.   

 Παρά το γεγονός ότι λήφθηκαν κάποια μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης κατά τα 

προηγούμενα έτη, εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται ότι αυτά δεν ήταν επαρκή για 

να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης είτε λόγω της 

μορφής τους, είτε λόγω του χρόνου υιοθέτησής τους, είτε λόγω της έκτασης τους.   

 Συνεπακόλουθα το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2012, παρουσιάζει σοβαρή 

επιδείνωση ξεπερνώντας τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις για το ίδιο έτος, 

αναμένεται δε να κλείσει σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο 

5,75% του ΑΕΠ, αποκλίνοντας έτσι σημαντικά από τις υποχρεώσεις της χώρας μας 

προς τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις. 

 Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει επίσης για το 2012 σημαντική 

επιδείνωση στο 75,7% του ΑΕΠ, εξαιρουμένης της έκδοσης του ομολόγου για την 

κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας με την οποία, εφόσον συνυπολογιστεί, το 

δημόσιο χρέος αυξάνεται στο 85,8%, ενώ για το 2013 προβλέπεται να ανέλθει στο 

92,0% του ΑΕΠ, εκφεύγοντας και πάλιν του ορίου του 60% του ΑΕΠ (σύμφωνα με 

τις δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση).   

Σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος για το 2013 αναμένεται να αυξηθεί κατά 

€770 εκατομ. και να φθάσει τα €16.090.000.000, σε σύγκριση με €15.320.000.000 

που υπολογίζεται για το 2012. 
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 Η ανεργία παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση και συνεχιζόμενη ανοδική πορεία, με 

πρόβλεψη ότι το ποσοστό ανεργίας για το 2012 θα φτάσει γύρω στο 12% του 

εργατικού δυναμικού με ιδιαίτερη επίπτωση στους τομείς των κατασκευών, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών.   

 Ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους νεοεισερχόμενους στην 

αγορά εργασίας λόγω μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης.  Εξαιρετικά ανησυχητικό 

είναι το γεγονός ότι η ανεργία προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει το 

2013 γύρω στο 13,8% καταλήγοντας περίπου στο 14,2% για το έτος 2014.   

 Η Κύπρος από τον Ιούλιο του 2010 βρίσκεται σε διαδικασία υπερβολικού 

δημοσιονομικού ελλείμματος και επιτήρησης της οικονομίας της από τα θεσμικά 

όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το δημοσιονομικό της έλλειμμα από το 

2009 είχε ξεπεράσει το ποσοστό αναφοράς (3% του ΑΕΠ).  

 Το Συμβούλιο ECOFIN απηύθυνε σύσταση στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, καλώντας 

την να λάβει κατάλληλα μέτρα για τερματισμό του υπερβολικού ελλείμματος το 

αργότερο μέχρι το 2012 (<3% του ΑΕΠ).  Παράλληλα την κάλεσε να βελτιώσει τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, μέσω της εφαρμογής 

μέτρων μεταρρύθμισης για περιορισμό των δαπανών για συντάξεις και 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έτσι ώστε να απαμβλυνθεί ουσιαστικά η 

προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του 

πληθυσμού.   

 Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας να 

ενδυναμώσει το δεσμευτικό χαρακτήρα του Μεσοπρόθεσμου ∆ημοσιονομικού 

Πλαισίου (Μ∆Π) και να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης και εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού.  

 Οι συνεχείς υποβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας αναπόφευκτα επιβαρύνουν 

ιδιαίτερα την ήδη βεβαρημένη δημοσιονομική κατάσταση και απαιτούν επιτακτικά 
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την άμεση προώθηση και υλοποίηση περαιτέρω μέτρων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης.   

 Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών προϋποθέτει την άμεση  λήψη 

διαρθρωτικών μέτρων εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών και αύξησης του 

δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 Η κυπριακή οικονομία προβλέπεται να παραμείνει σε ύφεση για τα επόμενα δύο έτη 

με πιθανότητα σταδιακής ανάκαμψης μετά το 2015.  Ο ρυθμός ανάπτυξής της, 

υπολογίζεται να είναι αρνητικός το 2012 και 2013 και θα παραμείνει αρνητικός για το 

έτος 2014.   

 Απαιτείται η σταδιακή εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού 

προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για 

περίοδο τεσσάρων ετών (2013-2016). 

 Ο κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται σε συνάρτηση με τα μέτρα 

που έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα με στόχο τη βελτίωση της δημοσιονομικής 

κατάστασης και την κατάληξη σε πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2016.   

 Όσον αφορά ειδικότερα τις προβλεπόμενες δαπάνες, ο προϋπολογισμός του 2013 

όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή και υπό την επιφύλαξη της τροποποίησης 

συγκεκριμένων κονδυλίων του παρουσιάζει μείωση των αναπτυξιακών δαπανών σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012.  Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι 

αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 προϋπολογίζονται στα €802 εκατομ., σε 

σύγκριση με €1.017 εκατομ. το 2012, παρουσιάζοντας  μείωση της  τάξης του 

21,2%.   

 Στον προϋπολογισμό παρατηρείται επίσης μείωση των τακτικών δαπανών κατά 

€230.940.855 (€4.968.041.004 σε σύγκριση με €5.198.981.859). 

 Ο ίδιος προϋπολογισμός παρουσιάζει επίσης μείωση των προνοιών για κοινωνικές 

παροχές κατά τουλάχιστον €113 εκατομ. μέσω  
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- κατάργησης σχεδίων χορηγιών και επιδομάτων, όπως το επίδομα μάνας, 

άλλα οικογενειακά επιδόματα και εκπαιδευτικές χορηγίες, 

  - κατάργησης συμπληρωματικών επιδομάτων του δημοσίου βοηθήματος και της 

ειδικής χορηγίας και καλύτερης στόχευσης του πασχαλινού επιδόματος για 

τους συνταξιούχους, 

  - μείωσης του κόστους στεγαστικών σχεδίων κατά τουλάχιστον €35 εκατομ. 

μέσω της ενοποίησης και του εξορθολογισμού των σχεδίων για τους 

εκτοπισμένους και του ενιαίου στεγαστικού σχεδίου και του τερματισμού της 

ειδικής χορηγίας για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.  Τερματισμού επίσης 

της παροχής δανείων και εγγυήσεων δανείων που σχετίζονται με την 

κατασκευή και την απόκτηση κατοικίας σε όλα τα κυβερνητικά στεγαστικά 

σχέδια. 

 Οι λειτουργικές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν στο €1.107 εκατομ. το 2013 σε 

σύγκριση με €1.071 εκατομ. το 2012 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,4% 

λόγω αύξησης των λειτουργικών εξόδων μη γραφειακών χώρων.   

 Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού που περιλαμβάνουν τις συντάξεις και τα 

φιλοδωρήματα, υπολογίζονται να ανέλθουν στα €2.603 εκατομ. σε σύγκριση με 

€2.749 εκατομ. το 2012 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,3% η οποία 

προκύπτει λόγω της αναμενόμενης μείωσης της απασχόλησης σε συνδυασμό με 

την παγοποίηση των απολαβών.  Οι δαπάνες προσωπικού, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

περιορίζονται στο 14,9% από το 15,4% τον προηγούμενο χρόνο.  

 Τα συνολικά έσοδα για το έτος 2013 παρουσιάζονται αυξημένα κυρίως λόγω του 

γεγονότος ότι οι συνεισφορές του προσωπικού από τα μέτρα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης που έχουν ληφθεί θα περιλαμβάνονται στο σκέλος αυτό.   

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 
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οποίες κατά τη γνώμη τους επιβάλλουν την προώθηση επιτακτικά πρόσθετων μέτρων 

δημοσιονομικής εξυγίανσης.   

 Στον καταρτισμό του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 λήφθηκαν υπόψη οι αρνητικές 

επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα δε οι επιπτώσεις της κρίσης 

χρέους που μαστίζει την ευρωζώνη.  Με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό λαμβάνεται 

επίσης σοβαρά υπόψη ίσως για πρώτη φορά η επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων της 

κυπριακής οικονομίας και επιχειρείται η αντιμετώπισή τους.   

 Στον υπό αναφορά προϋπολογισμό παρουσιάζονται κάποια θετικά στοιχεία όπως η 

μείωση των τακτικών δαπανών, η προσπάθεια για περαιτέρω στόχευση των κοινωνικών 

δαπανών και ο καθορισμός ανώτατων οροφών δαπανών για τα υπουργεία και τις 

ανεξάρτητες υπηρεσίες, απαιτείται όμως η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής και 

των αποτελεσμάτων της δημοσιονομικής διόρθωσης.   

 Η επιτροπή θεωρεί απόλυτα κατανοητό ότι η μείωση των κονδυλίων για κοινωνικές 

παροχές στον υπό αναφορά προϋπολογισμό προκαλεί προβλήματα και επιδεινώνει την 

κατάσταση για τις κοινωνικά ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και 

συναφώς αναγνωρίζει την ανάγκη περαιτέρω διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής.  

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 6 ∆εκεμβρίου 2012 μετά την ολοκλήρωση της κατʼ 

άρθρον εξέτασης του προϋπολογισμού και πριν την υποβολή της παρούσας έκθεσης 

στην ολομέλεια του σώματος, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από την 

εκτελεστική εξουσία ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορά αριθμό πέραν των 

είκοσι επτά νομοσχεδίων τα οποία κατατέθηκαν στα πλαίσια της υιοθέτησης των 

δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που περιλαμβάνονται στην κατʼ αρχήν συμφωνία 

μεταξύ της κυβέρνησης και σε τεχνοκρατικό επίπεδο της Τρόικας.   

 Η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την κατάθεση των νομοθετικών αυτών 

μέτρων για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των οποίων έχει ήδη γίνει πρόβλεψη σε 

αρκετές περιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013.  Η επιτροπή παρόλο που 

δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο και επιθυμητό χρόνο για να τα μελετήσει σε 

βάθος όπως θα επιθυμούσε και όπως απαιτεί η φύση και το αντικείμενό τους ολοκλήρωσε 
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τη μελέτη τους σε ταχύτερη από τη συνήθη διαδικασία ανταποκρινόμενη σε σχετική 

έκκληση του Υπουργού Οικονομικών και κατανοώντας τη σοβαρότητα των περιστάσεων.  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ακολούθως σε έκτακτη επί τούτω συνεδρία της ολομέλειας 

στις 12 ∆εκεμβρίου 2012 προχώρησε σε ψήφισή τους σε νόμους.   

 Συναφώς, με την ψήφιση των μέτρων αυτών, πολλές από τις παρατηρήσεις και 

διαπιστώσεις της επιτροπής κατά την εξέταση του προϋπολογισμού αναφορικά με την 

ανάγκη λήψης μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

αντιμετωπίζονται ή απαντώνται με τις ρυθμίσεις αυτές.  Ωστόσο με τα μέτρα αυτά 

ασφαλώς και δεν ολοκληρώνεται η απαιτούμενη δημοσιονομική εξυγίανση στην οικονομία 

μας για την οποία απαιτείται η συνεπής εφαρμογή των μέτρων αυτών αλλά και η 

εγρήγορση για τη λήψη πρόσθετων ρυθμίσεων εκεί και όπου απαιτείται.   

 Η επιτροπή χαιρετίζει τη σύνεση και την υπευθυνότητα που έχουν επιδείξει όλα τα 

κοινοβουλευτικά κόμματα, ακόμα και αυτά που διαφώνησαν, κατά την εξέταση και ψήφιση 

των μέτρων που λήφθηκαν στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της 

ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. 

2. Εισήγηση Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε τον 

κρατικό προϋπολογισμό του 2013 και δηλώνοντας την ετοιμότητά της να στηρίξει 

δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις με στόχο την αποφυγή της πλήρους οικονομικής 

κατάρρευσης και την επάνοδο σε πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης, τον 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 ή/και δεσμεύσεις ειδικών κονδυλίων στο στάδιο της κατά κεφάλαιο 

και κατʼ άρθρον 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 2013, που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
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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 σʼ 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.: 23.01.053.221-2012 

∆εκέμβριος 2012 

ΚΠηλείδης/ΜΑΤ 



 

43 
 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

1. Κατανομή δαπανών κατά υπουργείο 

∆απάνες υπουργείων (τακτικές/αναπτυξιακές) 

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

περίοδο 2010-2013, έχουν ως ακολούθως: 

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

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 168,6 170,3 1,0 248,0 45,6 225,6 -9,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 345,1 -0,1 350,1 1,5 346,6 -1,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 307,1 307,9 -118.200,6 329,4 7,0 267,5 -18,8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 315,4 303,7 -3,7 310,7 2,3 299,5 -3,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 45,5 64,4 41,7 71,4 10,8 39,8 -44,3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 808,0 822,4 1,8 829,4 0,8 758,0 -8,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 721,3 714,1 -1,0 711,5 -0,4 581,1 -18,3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 75,8 77,0 1,6 83,9 8,8 79,3 -5,5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2.949,5 3.180,4 7,8 3.854,4 21,2 4.968,9 28,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1.049,7 1.044,2 -0,5 1.045,9 0,2 967,0 -7,5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 360,6 379,9 5,4 356,6 -6,1 326,7 -8,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 571,5 599,4 4,9 611,0 1,9 598,5 -2,1

ΣΥΝΟΛΟ 7.718,2 8.008,7 3,8 8.802,3 9,9 9.458,4 7,5  

 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 με ρυθμό ύψους 7,5% και να φθάσουν τα €9.458,4 

εκατομ. σε σύγκριση με €8.802,3 εκατομ. το 2012.  Η αύξηση των προϋπολογιζόμενων 

δαπανών του 2013 σε σχέση με το 2012 οφείλεται στην αύξηση της εξυπηρέτησης του 

δημόσιου χρέους. 
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2. Πάγιες ∆απάνες κατά Υπουργείο 

 Οι πάγιες δαπάνες κατά το 2013 προβλέπεται να αυξηθούν με ποσοστό ύψους 42,6% και 

να φθάσουν τα €3.688 εκατομ. σε σύγκριση με €2.586 εκ. το 2012.  Η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται στις αυξημένες αποπληρωμές δανείων. 

 Οι πάγιες δαπάνες κατά υπουργείο για την περίοδο 2010-2013 έχουν ως ακολούθως: 

  2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 11,9 9,3 -21,3 10,1 7,9 10,2 1,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 0,1 0,1 1,2 0,1 19,9 0,1 3,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 0,1 0,1 0,0 0,1 20,0 0,1 -9,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.692,1 1.879,8 11,1 2.572,3 36,8 3.674,7 42,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 2,9 2,8 -2,7 3,3 17,7 3,4 0,7

ΣΥΝΟΛΟ 1.707,0 1.892,2 10,8 2.586,0 36,7 3.688,5 42,6  

3. Τακτικές δαπάνες 

 Οι τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο προβλέπεται να μειωθούν με ρυθμό ύψους 4,4% και 

να φθάσουν τα €4.968 εκατομ. σε σύγκριση με €5.199 εκατομ. το 2012.  Μειώσεις 

παρουσιάζουν σχεδόν όλα τα υπουργεία με εξαίρεση τα Υπουργεία Οικονομικών και 

Συγκοινωνιών και Έργων τα οποία παρουσιάζουν οριακούς ρυθμούς αύξησης ύψους 

0,4% και 0,7%, αντίστοιχα.  Οι μειώσεις των τακτικών δαπανών των υπουργείων 

οφείλονται στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και των μεταβιβάσεων. 

 Τακτικές δαπάνες κατά υπουργείο 2010-2012 
  2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. %
€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ.

ANEΞAPTHTΑ ΓΡΑΦΕΙΑ/ 
YΠHPEΣIEΣ 123,6 134,3 8,7 163,2 21,5 133,7 -18,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 345,5 345,0 -0,1 350,1 1,5 346,6 -1,0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 222,2 230,2 3,6 222,7 -3,3 215,2 -3,3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 272,6 285,4 4,7 294,6 3,2 283,0 -3,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22,0 47,1 114,0 50,2 6,4 23,7 -52,8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 789,4 798,7 1,2 797,4 -0,2 734,4 -7,9

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 464,4 447,6 -3,6 414,1 -7,5 357,4 -13,7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 73,3 74,3 1,5 79,9 7,4 75,8 -5,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.198,6 1.280,4 6,8 1.166,1 -8,9 1.171,2 0,4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 802,7 819,7 2,1 829,3 1,2 801,0 -3,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 239,1 250,4 4,7 253,7 1,3 255,4 0,7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 555,7 582,0 4,7 577,9 -0,7 570,7 -1,2

ΣΥΝΟΛΟ 5.109,2 5.295,1 3,6 5.199,0 -1,8 4.968,0 -4,4  
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4. Αναπτυξιακές δαπάνες    

 Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 

προϋπολογίζονται στα €802 εκατομ., σε σύγκριση με €1.017 εκατομ. το 2012, 

παρουσιάζοντας  μείωση της  τάξης του 21,2%.  Ο λόγος είναι ότι μεγάλα αναπτυξιακά 

έργα κυρίως οδικά και κτιριολογικά έχουν ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγμα η 

ανακαίνιση και ανάπλαση της λεωφόρου Αρχαγγέλου, ο κυκλικός κόμβος του ΓΣΠ, το 

κτίριο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και 

Οικήσεως κ.ά.  

 Αναλυτικά οι αναπτυξιακές δαπάνες κατά υπουργείο, έχουν ως ακολούθως: 

  2010 2011 2011/10 2012 2012/11 2013 2013/12

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Πραγμ. Προϋπ. % Προϋπ. % Προϋπ. %

€ εκ. € εκ. Μεταβ. Ευρώ Μεταβ. € εκ. Μεταβ.
ANEΞAPTHTΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ/YΠHPEΣIEΣ 33,1 26,6 -19,7 74,7 180,8 81,6 9,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 0,0 0,0 -5,8 0,0 219,1 0,0 -99,8
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 84,8 77,7 -8,4 106,7 37,3 52,3 -51,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 42,7 18,3 -57,1 16,1 -12,0 16,5 2,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 23,4 17,3 -26,3 21,2 22,8 16,1 -24,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 18,5 23,6 27,3 31,9 35,4 23,5 -26,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 256,8 266,4 3,7 297,3 11,6 223,6 -24,8

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2,5 2,7 7,2 4,0 47,5 3,5 -11,3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 58,8 20,1 -65,7 116,0 476,2 123,0 6,1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 246,9 224,5 -9,1 216,6 -3,5 166,0 -23,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΩΝ 118,5 126,6 6,8 99,6 -21,3 68,0 -31,7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 15,7 17,5 11,0 33,1 89,7 27,7 -16,3

ΣΥΝΟΛΟ 902,0 821,4 -8,9 1.017,3 23,9 801,8 -21,2  

 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 ∆ιάριζου και Ευρύτερης Περιοχής Πάφου: €0,6 

εκατομ. 

- Αποχετευτικό Σύστημα του Συμπλέγματος Αστρομερίτη-Περιστερώνας-

Ακακίου: €4,9 εκατομ.  

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

- Υδατικά Έργα Σολέας Μαραθάσας: €3,0 εκατομ. 

- Σχέδια Αποχετεύσεως Λυμάτων σε Χωριά: €7,0 εκατομ. 

- Βελτίωση Υδατοπρομηθειών Χωριών: €2,5 εκατομ. 
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 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης  

- Ανέγερση/Επέκταση κτιρίων: 

- Φυλακών: €4,1 εκατομ. 

- Αστυνομίας: €2,4 εκατομ. 

- Πυροσβεστικής: €1,5 εκατομ. 

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

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

- Εφαρμογή Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής: €0,5 εκατομ. 

- Σχέδιο Ανταγωνιστικότητας για Μεσαίες Επιχειρήσεις: €3,5 εκατομ. 

- Ενίσχυση Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας: €3,3 εκατομ. 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

- Έκτακτο Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Μακροχρόνιων 

Ανέργων: €2,0 εκατομ. 

- Ανάπτυξη ∆ικτύου ∆ημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης: €0,5 εκατομ. 

 Υπουργείο Εσωτερικών  

- Πολεοδομικά και άλλα έργα: €40,0 εκατομ. 

- Μονάδα Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων και 

∆ιαμετακομιστικοί Σταθμοί Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας: €8,5 

εκατομ. (περιλήφθηκε πρόσθετη πρόνοια στο συγκεντρωτικό κονδύλι του 

Γραφείου Προγραμματισμού για την υλοποίησή τους) 

- Απαλλοτριώσεις: €79,5 εκατομ. 

 Υπουργείο Εξωτερικών  

- Επιδιόρθωση πρεσβευτικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον: €1,5 εκατομ. 

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού  

- Κρατικά Πανεπιστήμια: €118,0 εκατομ.  

- Ανέγερση/Βελτίωση Σχολείων: €35,0 εκατομ.  

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων  
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- Κατασκευή δρόμου που θα συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον 

Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου: €18,0 εκατομ. 

- Βελτιώσεις Υφισταμένων ∆ρόμων: €5,0 εκατομ. 

 Υπουργείο Υγείας 

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

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

- Αγορά Ιατρικού Εξοπλισμού: €8,7 εκατομ.   

5. Επιμέρους προϋπολογισμοί υπουργείων4 

 Υπουργείο Άμυνας (Κεφ. 11) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας για το 2013, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €346.564.835 έναντι €350.030.797 για το 2012 (εγκεκριμένες) και 

€345.055.819 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 κατά €3.465.962.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €6.549.856, 

αφορά δαπάνες για την ΕΛ∆ΥΚ που χρεώνονται απευθείας στο Πάγιο Ταμείο της 

∆ημοκρατίας5 [έναντι €6.681.250 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €5.747.548 

(πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €131.394.)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 (∆ιοίκηση, Κυπριακός Στρατός, Εθνική Φρουρά) 

ανέρχονται σε €346.564.755 (προϋπολογισθείσες) έναντι €350.030.717 

(εγκεκριμένες) για το 2012 και €345.042.298 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση 

για το 2013 κατά €3.465.962.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €80 (εγκεκριμένες) έναντι 

€80 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €13.521 (πραγματικές) για το 2011.   

 Για σκοπούς αμυντικής θωράκισης6 προβλέπονται δαπάνες ύψους €95.000.000 

για το 2013 έναντι €92.000.000 για το 2012 (προϋπολογισθείσες) και €96.472.935 

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

παρουσιάζονται στο κείμενο του υπό συζήτηση προϋπολογισμού. 
5  Σύμφωνα με το άρθρο 166 του Συντάγματος, ποσά που βαρύνουν απευθείας το λογαριασμό του Πάγιου 

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

παρατίθενται αναλυτικά σε ειδικό επεξηγηματικό μνημόνιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.  Αναλυτική ενημέρωση και συζήτηση επί του Κεφαλαίου 11.04 - “Αμυντική 
Θωράκιση” διεξάγεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας. 
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για το 2011 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2013 κατά €3.000.000.) 

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

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για το 2013, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €267.480.130 

έναντι €325.247.260 για το 2012 (εγκεκριμένες) και €307.893.481 για το 2011 

(πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 κατά €57.767.130.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €215.225.439 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €219.130.695 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€230.169.665 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €3.905.256.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €52.254.691 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €106.116.565 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€77.723.816 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €53.861.874.) 

 Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως (Κεφ. 13) 

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

2013, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €299.494.330 έναντι €309.729.140 για 

το 2012 (εγκεκριμένες) και €303.700.356 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €10.234.810.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €282.974.230 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €294.209.325 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€285.362.204 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €11.235.095.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €16.520.100 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €15.519.815 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€18.338.152 (πραγματικές) για το 2011.  (Αύξηση για το 2013 κατά €1.000.285.) 

 Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Κεφ. 14) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

για το 2013, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €39.786.212 έναντι €71.073.498 

για το 2012 (εγκεκριμένες) και €64.405.854 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για 

το 2012 κατά €31.287.286.) 
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 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €23.676.752 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €49.968.278 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €47.135.909 (πραγματικές) για το 

2011.  (Μείωση για το 2012 κατά €26.291.526.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €16.109.460 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €21.105.220 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€17.269.945 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2012 κατά €4.995.760.) 

 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κεφ. 15) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

για το 2013, προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €758.004.323 έναντι 

€822.827.150 για το 2012 (εγκεκριμένες) και €822.413.123 για το 2011 

(πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 κατά €64.822.827.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €145.010, αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας [έναντι 

€140.010 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €129.820 (πραγματικές) για το 2011].   

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €734.390.334 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €796.838.622 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€798.724.888 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2012 κατά €62.448.288.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €23.468.979 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €25.848.518 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€23.558.415 (πραγματικές) για το 2011.   (Μείωση για το 2013 κατά €2.379.539.) 

 Υπουργείο Εσωτερικών (Κεφ. 16)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών για το 2013, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €581.146.252 έναντι €707.899.165 για το 2012 

(εγκεκριμένες) και €714.080.311 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 

κατά €126.752.913). 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €100.000, αφορά 

δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας [έναντι 

€110.000 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €91.643 (πραγματικές) για το 2011]. 
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 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €357.438.371 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €411.521.308 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€447.580.420 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2012 κατά €54.082.937.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €223.607.881 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €296.267.857 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€266.408.248 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €72.659.976.) 

 Υπουργείο Εξωτερικών (Κεφ. 17)  

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2012, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €79.275.136 έναντι €83.589.406 για το 2012 

(εγκεκριμένες) και €77.041.515 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 

κατά €4.314.270.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €75.751.826 (προϋπολογισθείσες) 

έναντι €79.741.786 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €74.348.041 (πραγματικές) για το 

2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €3.989.960.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €3.523.310 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €3.847.620 (εγκεκριμένες) για το 2012 και €2.693.474 

(πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €324.310.) 

 Υπουργείο Οικονομικών (Κεφ. 18) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών για το 2013, προβλέπει 

συνολικές δαπάνες ύψους €4.968.947.244 έναντι €3.871.703.923 για το 2012 

(εγκεκριμένες) και €3.180.355.846 για το 2011 (πραγματικές).  (Αύξηση για το 2013 

κατά €1.097.243.321.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €3.674.742.000, 

αφορά δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας [έναντι 

€2.572.346.732 για το 2012 (εγκεκριμένες) και €1.879.836.017 για το 2011 

(πραγματικές) (αύξηση για το 2013 κατά €1.102.395.268)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013, ανέρχονται σε €1.171.173.772 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €1.178.056.132 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 
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€1.280.386.731 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €6.882.360.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €123.031.472 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €121.301.059 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€20.133.098 (πραγματικές) για το 2011.   (Αύξηση για το 2013 κατά €1.730.413.) 

 Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Κεφ. 20) 

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το 2013, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €966.964.492 έναντι €1.045.150.850 για το 

2012 (εγκεκριμένες) και €1.044.170.166 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €78.186.358.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013, ανέρχονται σε €800.971.017 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €829.119.910 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€819.652.935 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €28.148.893.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €165.993.475 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €216.030.940 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€224.517.231 (πραγματικές) για το 2011.   (Μείωση για το 2013 κατά €50.037.465.) 

 Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Κεφ. 21) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για το 2013, 

προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €326.724.614 έναντι €352.117.001 για το 

2012 (εγκεκριμένες) και €379.885.739 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 

2012 κατά €25.392.387.) 

 Μέρος των συνολικών δαπανών του ίδιου υπουργείου, ύψους €3.353.000, 

αφορά δαπάνες που βαρύνουν απευθείας το Πάγιο Ταμείο της ∆ημοκρατίας [έναντι 

€3.331.000 για το 2012 (εγκεκριμένες) και €2.829.240 για το 2011 (πραγματικές) 

(αύξηση  για το 2013 κατά €22.000)]. 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €255.389.417 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €251.622.654 (εγκεκριμένες) για το 2011 και 

€250.410.119 (πραγματικές) για το 2011.  (Αύξηση για το 2013 κατά €3.766.763.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €67.982.197 



 

52 
 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €97.163.347 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€126.646.380 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €29.181.150.) 

 Υπουργείο Υγείας (Κεφ. 22) 

 Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2013, προβλέπει συνολικές 

δαπάνες ύψους €598.451.102 έναντι €608.593.457 για το 2012 (εγκεκριμένες) και 

€599.442.651 για το 2011 (πραγματικές).  (Μείωση για το 2013 κατά €10.142.355.) 

 Οι τακτικές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €570.738.791 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €577.091.113 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€581.978.627  (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2012 κατά €6.352.322.) 

 Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 ανέρχονται σε €27.712.311 

(προϋπολογισθείσες) έναντι €31.502.344 (εγκεκριμένες) για το 2012 και 

€17.464.024 (πραγματικές) για το 2011.  (Μείωση για το 2013 κατά €3.790.033.) 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Παρατηρήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων και άλλων κομμάτων για τον κρατικό 

προϋπολογισμό του 2013 

(Οι θέσεις όλων των κοινοβουλευτικών πλευρών που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Παράρτημα δεν έχουν υποστεί γλωσσική ή άλλη επεξεργασία.) 
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Α. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ∆ημοκρατικού Συναγερμού 

 Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Οικονομικών και Προϋπολογισμού διεξάγεται σε μια περίοδο σημαντικών αρνητικών 

εξελίξεων για την Κυπριακή οικονομία.  Και αυτό γιατί όλοι οι οικονομικοί δείκτες έχουν 

καταγράψει σημαντική επιδείνωση κατά την χρονιά που διανύουμε, με αποτέλεσμα να 

έχουμε ζητήσει οικονομική βοήθεια από τους Μηχανισμούς Στήριξης της Ευρωζώνης και 

του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου από τα τέλη του περασμένου Ιουνίου.  

 ∆υστυχώς το τελικό μνημόνιο συναντίληψης που συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση και 

την Τρόικα δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό έγγραφο του περασμένου Ιουλίου και αυτό 

λόγω της μεγάλης καθυστέρησης, ολιγωρίας, και αναποφασιστικότητας που 

παρατηρήθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης.  Αφού χάσαμε πολύτιμο χρόνο αφήνοντας το 

έγγραφο του Ιουλίου ξεχασμένο σε κάποιο συρτάρι για περίπου 2 μήνες, και ενώ 

ταυτόχρονα η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας επιδεινωνόταν συνεχώς με γοργούς 

ρυθμούς, η κυβέρνηση άρχισε τελικά διαπραγματεύσεις με την Τρόικα για βελτίωση του 

κειμένου.  Αλλά στην ουσία, και κατά γενική παραδοχή, το τελικό έγγραφο είναι κατά πολύ 

χειρότερο από το αρχικό, επιβάλλοντας αυξημένες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις 

και αυξημένες φορολογίες για τους πολίτες.  Ενώ στο πρώτο μνημόνιο η δημοσιονομική 

προσαρμογή ήταν της τάξης των 975εκ ευρώ ή 5.5% του ΑΕΠ, στο τελικό κείμενο είναι 

της τάξης των 1,300εκ ευρώ ή 7.25% του ΑΕΠ. 

 ∆υστυχώς λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρήθηκε είμαστε στη δυσμενή 

θέση να έχουμε ενώπιον μας ένα κείμενο που χρίζει πολλών βελτιώσεων, αλλά να μην 

έχουμε τον αναγκαίο χρόνο ενώπιον μας για να εισηγηθούμε τροπολογίες στα μέτρα που 

η κυβέρνηση Χριστόφια έχει συμφωνήσει με τους εκπροσώπους της Τρόικας.  Και αυτό 

γιατί η οποιαδήποτε αλλαγή ή τροπολογία στα συμφωνηθέντα μέτρα, θα πρέπει να 

αποσταλεί πίσω στην Τρόικα για επανεξέταση και έγκριση, γεγονός που θα μας βγάλει 

εκτός χρονοδιαγράμματος. Και αυτό γιατί μέχρι τη συνεδρία του Eurogroup της 12ης και 

13ης ∆εκεμβρίου τα συμφωνηθέντα μέτρα θα πρέπει να έχουν ήδη ψηφισθεί από το 

κοινοβούλιο.  Με άλλα λόγια, λόγω των κυβερνητικών χειρισμών, για άλλη μια φορά η 
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Βουλή των Αντιπροσώπων καλείται να λάβει σημαντικότατες αποφάσεις σε πολύ στενά 

περιθώρια, με ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και χωρίς να έχει άλλη επιλογή, αλλά ούτε 

και την ευελιξία να προβεί σε βελτιωτικές προτάσεις και εισηγήσεις.  

 Μετά και από το κούρεμα του Ελληνικού χρέους που αποφασίστηκε σε πολιτικό επίπεδο 

τον Οκτώβριο του 2011 και με την ψήφο και του Προέδρου της ∆ημοκρατίας, και σε 

συνδυασμό με τον αποκλεισμό της χώρας μας από τις διεθνείς αγορές χρήματος που είχε 

συμβεί από τον Μάιο του 2011, τα πράγματα για την Κύπρο έγιναν χειρότερα.  Οι ζημιές 

που πραγματοποίησαν, εν μία νυχτί λόγω του κουρέματος, οι Κυπριακές τράπεζες ήταν 

τεράστιες για τα δεδομένα της χώρας.  Και σίγουρα τα νέα κεφάλαια που χρειάζονταν οι 

Κυπριακές τράπεζες, λόγω του κουρέματος, πολύ μεγάλα για να καταφέρουν οι τράπεζες 

να τα αντλήσουν από τους υφιστάμενους μετόχους και από άλλους εγχώριους θεσμικούς 

επενδυτές.  Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που διανύουμε, που χαρακτηρίζεται έντονα από 

την έλλειψη ρευστότητας και από τη δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.  Ως εκ 

τούτου, το κράτος είχε την υποχρέωση να επέμβει και να στηρίξει τις Κυπριακές τράπεζες 

με τα ανάλογα ποσά.  Φυσικά από τον Μάιο του 2011, το Κυπριακό κράτος ήταν 

αποκλεισμένο από τις διεθνείς αγορές χρήματος, ως αποτέλεσμα της κακής πορείας των 

δημόσιων οικονομικών και της μεγάλης έκθεσης των Κυπριακών τραπεζών στην Ελληνική 

αγορά.  Και τους τελευταίους μήνες το κράτος μετ’ εμποδίων καταφέρνει να πληρώνει 

μισθούς και συντάξεις, ενώ στην πράξη εδώ και ένα χρόνο έγινε στάση πληρωμών σε 

όλες τις άλλες υποχρεώσεις του κράτους. 

 Άρα με δεδομένη την ανάγκη στήριξης των Κυπριακών τραπεζών από το κράτος, και με 

δεδομένο τον αποκλεισμό της χώρας μας από τις αγορές από τον Μάιο του 2011, η 

κυβέρνηση θα έπρεπε να γνώριζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2011 πως θα 

αναγκαζόμασταν να αιτηθούμε βοήθεια από τους μηχανισμούς στήριξης των χωρών της 

Ευρωζώνης και από το ∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο.  Αλλά αντί να ζητήσουμε την 

απαιτούμενη βοήθεια από τότε, που θα μας έδινε τον αναγκαίο χρόνο για 

διαπραγμάτευση, προτίμησε η κυβέρνηση να μην πράξει απολύτως τίποτα και να 

περιμένει αδρανής το αναπόφευκτο, επενδύοντας στην ελπίδα ενός νέου Ρωσικού 
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δανείου.  Και έτσι ζητήσαμε την οικονομική βοήθεια λίγες ημέρες πριν από το τέλος της 

περιόδου μέχρι την οποία οι τράπεζες θα έπρεπε να είχαν αντλήσει από τις αγορές τα 

απαιτούμενα κεφάλαια για να διαγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από το κούρεμα 

του Ελληνικού χρέους, που ήταν η 30η Ιουνίου 2012.  

 Μόνο μέσα στο 2012 η Κυπριακή οικονομία υποβαθμίστηκε 13 φορές από τους οίκους 

αξιολόγησης.  Φαίνεται αυτοί κατάφεραν δυστυχώς να προβλέψουν σωστά, για την κακή 

πορεία της Κυπριακής οικονομίας κατευθείαν προς τον μηχανισμό στήριξης, σε αντίθεση 

με την κυβέρνηση.  Πρώτος ο οίκος Standard & Poor’s με διπλή υποβάθμιση της 

Κυπριακής οικονομίας στις 16 Ιανουαρίου 2012, κατάταξε τα Κυπριακά ομόλογα στην 

κατηγορία των σκουπιδιών, για να ακολουθήσει ο οίκος Moody’s στις 13 Μαρτίου.  

Τελευταίος ο οίκος Fitch στις 25 Ιουνίου μας κατάταξε και αυτός στην κατηγορία των 

σκουπιδιών.  Από τις 25 Ιουνίου, όπου τα Κυπριακά ομόλογα αξιολογούνται και από τους 

τρεις οίκους αξιολόγησης ως σκουπίδια, οι Κυπριακές τράπεζες δεν είναι σε θέση να 

βάζουν τα ομόλογα του κράτους ως εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να 

αντλούν ρευστότητα.  Αυτή η εξέλιξη επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση, δρώντας 

καταλυτικά στην εξαφάνιση της όποιας ρευστότητας είχε απομείνει στην εγχώρια αγορά, 

ενώ την ίδια στιγμή επέφερε πιέσεις στα δανειστικά επιτόκια οδηγώντας σε περαιτέρω 

αύξηση τους.  

 Η πολιτική της κυβέρνησης να αποτείνεται σε εγχώριους θεσμικούς επενδυτές για 

χρηματοδότηση των αναγκών της επιδείνωσε περαιτέρω το πρόβλημα της ρευστότητας 

της εγχώριας αγοράς.  Ταυτόχρονα, προκάλεσε αυξημένες πιέσεις στα δανειστικά 

επιτόκια και στέρησε από ιδιωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά την πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση.  Αυτό με τη σειρά του λειτούργησε αρνητικά στις επενδύσεις, στην 

ιδιωτική κατανάλωση με επιπλέον δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, την 

ανεργία και το λιανικό εμπόριο. 

 Μέσα σε αυτό το αντίξοο διεθνές περιβάλλον, την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και την 

αβεβαιότητα που επικρατεί στο εγχώριο οικονομικό κλίμα, η Κυπριακή οικονομία 

παρουσίασε σημαντική επιδείνωση.  Το τρίτο τρίμηνο του 2012 η οικονομία μας 
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συρρικνώθηκε κατά -2.3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους, ή -

0.5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.  Η απόδοση της χώρας μας στον ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο του 2012 ήταν και η 5η χειρότερη απόδοση από 

το σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την Ελλάδα, την 

Πορτογαλία, την Σλοβενία και την Ιταλία. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η απόδοση 

μας ήταν ακόμα χειρότερη, αφού με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -2.5%, 

είχαμε την 3η χειρότερη απόδοση μετά από την Ελλάδα και την Πορτογαλία.  Και το τρίτο 

τρίμηνο του 2012 ήταν το 5ο συνεχόμενο τρίμηνο όπου η οικονομία μας παρουσιάζει 

συρρίκνωση.  

 Οι προβλέψεις για το 2013 δεν είναι καθόλου ευοίωνες, αφού η οικονομία μας αναμένεται 

να παρουσιάσει επιπρόσθετη συρρίκνωση της τάξης του -3.5% ενώ το 2014 το ΑΕΠ μας 

προβλέπεται να μειωθεί περεταίρω κατά -1.3% περίπου.  Θετικός ρυθμός ανάπτυξης 

προβλέπεται για το 2015 όπου ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης προβλέπεται να είναι 

θετικός κατά 1.1%.  Οι προοπτικές για το 2013 είναι αρνητικές για τους περισσότερους 

τομείς της οικονομίας λόγω της αναμενόμενης σμίκρυνσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, 

τη μειωμένη ρευστότητα στην οικονομία και την μείωση της ιδιωτικής και δημόσιας 

κατανάλωσης που αναμένεται, λόγω των μισθολογικών περικοπών και της λήψης των 

μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης.  Αρνητικά αναμένεται να επηρεαστούν επίσης ο 

τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και το εμπόριο.  Μόνο ο 

τουρισμός προβλέπεται να παρουσιάσει θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας.  

 Ως αποτέλεσμα της συρρίκνωσης της οικονομίας μας, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε 

δυσμενώς.  Με βάση στοιχεία του Eurostat, η ανεργία στην χώρα μας ανήλθε στο 12.9% 

τον περασμένο Οκτώβριο. Έχουμε από τον περασμένο Μάρτιο ξεπεράσει τον μέσο όρο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον περασμένο Μάιο τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.  

Και από 3η καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της ενωμένης Ευρώπης, σήμερα 

βρισκόμαστε στην 21η θέση.  ∆ηλαδή έχουμε καλύτερη επίδοση μόνο από τις τρεις χώρες 

που βρίσκονται ήδη στον μηχανισμό στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης, την Σλοβακία, 

την Λετονία και την Ισπανία.  Μάλιστα κατά τη διάρκεια του έτους είχαμε την μεγαλύτερη 
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ποσοστιαία αύξηση από το σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η ανεργία 

στην Κύπρο μεταξύ Οκτωβρίου του 2011 (9.2%) και Οκτωβρίου του 2012 (12.9%) 

σημείωσε άνοδο της τάξης του 40% που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Μόνο η Ελλάδα μας προσεγγίζει με ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 38%.  

 ∆υστυχώς τα χειρότερα για την αγορά εργασίας ακόμα είναι μπροστά μας, αφού η 

επιπρόσθετη μείωση στο ΑΕΠ της χώρας και η συρρίκνωση της οικονομίας μας το 2013 

και 2014, αναμένεται να δράσουν αρνητικά στο ποσοστό των ανέργων.  Πιο συγκεκριμένα 

η ανεργία στην Κύπρο το 2013 προβλέπεται να προσεγγίσει το 14% ενώ θα κορυφωθεί το 

2014 στο 14.2%.  

 Από την πλευρά των δημόσιων οικονομικών, η παρατεταμένη ύφεση και η αρνητική 

ανάπτυξη της οικονομίας μας έχουν επηρεάσει αρνητικά τα κρατικά έσοδα, και ως εκ 

τούτου το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 5.5% ως 

6% του ΑΕΠ για το 2012.  Το δημόσιο χρέος με την σειρά του επηρεάστηκε και αυτό 

δυσμενώς και αναμένεται να ανέλθει στο 86% του ΑΕΠ στο τέλος του έτους.  Εάν 

αναλογιστούμε πως το 2011 έκλεισε με δημόσιο χρέος της τάξης του 71%, τότε μπορούμε 

να παρατηρήσουμε πως κατά την διάρκεια της χρονιάς το δημόσιο χρέος αυξήθηκε με 

ρυθμό 21% ή κατά 2.543 εκ ευρώ.  Το ποσό αυτό φυσικά περιλαμβάνει και το 1.8 δις 

ευρώ που δόθηκε για στήριξη της Λαϊκής Τράπεζας.  Από το 2008 δε, η επιδείνωση του 

δημόσιου χρέους έφτασε σε επίπεδα εξωπραγματικά αφού σε μια τετραετία το δημόσιο 

χρέος αυξήθηκε από το 49% του ΑΕΠ το 2008, στο 86%, σημειώνοντας μια αύξηση της 

τάξης του 76% περίπου ή μια επιδείνωση της τάξης των 6.9 δις ευρώ.  Αυτό που 

αναμένουμε τώρα είναι κατά πόσο το Κυπριακό δημόσιο χρέος θα κριθεί ως βιώσιμο από 

την Τρόικα, μετά και από την προκαταρκτική έκθεση της PIMCO για τις ανάγκες των 

τραπεζών που δόθηκε στις αρχές το Σάββατο 8 ∆εκεμβρίου.  

 Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση σε σχέση με 

το 2011 και να περιορισθεί κοντά στο -4.5% του ΑΕΠ περίπου.  Αυτό φυσικά προϋποθέτει 

ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο της τάξης των 700 εκ ευρώ περίπου.  Εάν το μεταφράσουμε 
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αυτό σε θέσεις εργασίας μπορούμε να δούμε πως αντιστοιχεί περίπου σε απώλεια 28,000 

θέσεων εργασίας (εάν υπολογίσουμε ετήσιο μισθό της τάξης των 25,000 ευρώ).  

 Ο προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει δημόσια έσοδα, εξαιρουμένων των δανείων, 

ύψους 5,860 εκ ευρώ παρουσιάζοντας μια άνοδο της τάξης του 1.3% σε σχέση με τα 

έσοδα του 2012.  Και αυτό παρά τις μεγάλες αυξήσεις σε φορολογίες που θα επιβληθούν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  Πιο συγκεκριμένα θα αυξηθεί ο συντελεστής ΦΠΑ από το 

17% στο 18% και ακολούθως στο 19% από το 2014 καθώς επίσης και ο μειωμένος 

συντελεστής του 8% σε 9%.  Θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης της ακίνητης 

ιδιοκτησίας καθώς επίσης θα περιλαμβάνεται και αναπροσαρμογή των τιμών του 1980 με 

βάση τον πληθωρισμό.  Το τέλος των 350 ευρώ θα καταβάλλεται από όλες τις 

εγγεγραμμένες εταιρείες, θα αυξηθεί ο συντελεστής του ειδικού φόρου επί των 

καταθέσεων από το 0.095% στο 0.11%, θα εισαχθεί φόρος στα κέρδη από τα τυχερά 

παιχνίδια του ΟΠΑΠ με συντελεστή 20% και στα κέρδη του Κρατικού Λαχείου για ποσά 

από 5,000 ευρώ και πάνω, διαφοροποιούνται οι συντελεστές για την έκτακτη εισφορά των 

εργοδοτούμενων, συνταξιούχων και αυτοεργοδοτούμενων του ιδιωτικού και του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα ώστε να ενισχυθούν τα κρατικά έσοδα, και αυξάνονται οι φόροι 

κατανάλωσης σε καπνικά προϊόντα, αλκοόλ, μπύρα και καύσιμα κίνησης. 

 Η μικρή αύξηση που αναμένεται στα δημόσια έσοδα, παρά τις πολλές νέες φορολογίες, 

οφείλεται στην προβλεπόμενη συρρίκνωση της οικονομίας μας σε συνδυασμό με την 

προώθηση των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και στην μειωμένη κατανάλωση που 

αναμένεται για την επόμενη χρονιά.  

 Πιο αναλυτικά τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπονται να παρουσιάσουν 

μείωση της τάξης του 1.3% το 2013.  Και συγκεκριμένα τα έσοδα από τον φόρο 

εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπονται να μειωθούν κατά 2.2% ενώ τα έσοδα 

από τον εταιρικό φόρο αναμένονται να μειωθούν με ρυθμό 8.7%.  

 Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία προβλέπονται να αυξηθούν οριακά με ρυθμό 0.9%.  

Πιο αναλυτικά, το έσοδα από ΦΠΑ προβλέπονται να σημειώσουν μείωση 3.8%, παρά την 

προϋπολογιζόμενη αύξηση του συντελεστή στο 18% λόγω μειωμένης ζήτησης.  Τα έσοδα 
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από φόρους κατανάλωσης προβλέπονται να σημειώσουν σημαντική αύξηση της τάξης 

του 9.9%.  

 Τέλος, μεγάλη αύξηση της τάξης του 8.9% αναμένεται στα μη φορολογικά έσοδα λόγω 

εισαγωγής τελών χρέωσης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια, 

της εισαγωγής πρόνοιας για εφαρμογή του τέλους των 350 ευρώ σε όλες τις 

εγγεγραμμένες εταιρείες χωρίς εξαιρέσεις καθώς και σε έσοδα από την παραχώρηση 

δικαιωμάτων εξόρυξης υδρογονανθράκων.  

 Οι δημόσιες δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, το 2013 

προβλέπονται να σημειώσουν μείωση της τάξης του 5.8% και να περιορισθούν στα 7,014 

εκ ευρώ.  

 Πιο αναλυτικά, η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών στον προϋπολογισμό είναι οι δαπάνες 

προσωπικού που υπολογίζονται να ανέλθουν στα 2,603 εκ ευρώ σε σχέση με 2,745 εκ 

ευρώ το 2012, σημειώνοντας μια μείωση της τάξης του 5.3%.  Πιο συγκεκριμένα, οι 

απολαβές προσωπικού θα μειωθούν κατά 5.7% ενώ οι συντάξεις και τα φιλοδωρήματα θα 

μειωθούν με ρυθμό 3.9%. 

 Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών είναι οι μεταβιβαστικές πληρωμές που 

περιλαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές και τις χορηγίες προς τους ημικρατικούς 

οργανισμούς και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.  Το 2013, οι μεταβιβαστικές πληρωμές 

υπολογίζεται να μειωθούν στα 2,058 εκ ευρώ σε σύγκριση με 2,250 εκ ευρώ το 2012 και 

να σημειώσουν μείωση της τάξης του 8.6%.  Η μείωση προβλέπεται λόγω της καλύτερης 

στόχευσης των κοινωνικών παροχών, στην κατάργηση ορισμένων παροχών και στη 

μείωση των χορηγιών προς τους ημικρατικούς οργανισμούς.  Οι κοινωνικές παροχές 

προϋπολογίζεται να μειωθούν κατά 152 εκ (από 1,115 εκ ευρώ το 2012 σε 963 εκ ευρώ) 

και να σημειώσουν μείωση της τάξης του 13.7%.  

 Οι λειτουργικές δαπάνες του κράτους όμως, αναμένεται να εξακολουθήσουν την ανοδική 

τους πορεία και το 2013.  Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να ανέλθουν στα 1,107 εκ ευρώ 

σε σχέση με 1,071 εκ ευρώ το 2012 καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3.4%.  Αυτό 

καταδεικνύει και την ανελαστική φύση της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπανών. 
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 Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως είναι αναμενόμενο, θα μειωθούν το 2013 κατά 25.5% 

και να ανέλθουν στα 572 εκ ευρώ από 767 εκ που ήταν το 2012.  Αυτό οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στον περιορισμό αναπτυξιακών έργων στον προϋπολογισμό του 2013.  

 Αυξητική τάση θα παρουσιάσουν και οι δαπάνες τόκων για το 2013, οι οποίες αναμένεται 

να αυξηθούν κατά 10.3%.  Αυτό οφείλεται στην τρομακτική αύξηση του δημόσιου χρέους 

καθώς επίσης και του κόστους εξυπηρέτησης του. Ιδιαίτερα με την πολιτική που 

ακολούθησε η κυβέρνηση του εγχώριου βραχυπρόθεσμου δανεισμού, συνήθως με 

κυβερνητικά ομόλογα με περίοδο λήξης ενός μήνα.  

 Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την 

χώρα μας.  Η πιστή εφαρμογή της δανειακής σύμβασης είναι η μόνη επιλογή μας για 

έξοδο από την παρούσα κρίση.  Η χρεοκοπία της χώρας, σαφέστατα δεν αποτελεί 

επιλογή.  Η μόνη επιλογή είναι να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε πιστά τα μέτρα που 

έχουν συμφωνηθεί, όσο επίπονα και εάν είναι αυτά, ώστε να καταφέρει η χώρα μας να 

εξυγιάνει την οικονομία της και να θέσει βιώσιμες προοπτικές για ανάπτυξη.  Με την 

εφαρμογή των μέτρων, τα δημόσια οικονομικά θα μπουν σε υγιέστερη βάση, πολλά 

διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μας θα διορθωθούν, και η ανταγωνιστικότητα 

της χώρας μας θα βελτιωθεί σημαντικά.  Η εφαρμογή των μέτρων θα επιτρέψει και στον 

χρηματοπιστωτικό μας τομέα να ορθοποδήσει και πολλά από τα κακώς έχοντα θα 

διορθωθούν.  Η πιστή και αυστηρή υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων θα βοηθήσει 

τα μέγιστα στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην χώρα μας καθώς και στην εξάλειψη της 

αβεβαιότητας από τους ξένους επενδυτές και θα στηρίξει μεσοπρόθεσμα στην ανάκαμψη 

της οικονομικής δραστηριότητας.  Η δημιουργία κλίματος συναίνεσης, τις δύσκολες αυτές 

ώρες, θα διαδραματίσει καθοριστικό παράγοντα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης προς την Κυπριακή οικονομία.  Η πλήρης 

εξυγίανση, η αναδιάρθρωση και η ανακεφαλαιοποίηση του χρηματοπιστωτικού μας τομέα, 

καθώς και η διόρθωση δομικών διαρθρωτικών προβλημάτων στα δημόσια οικονομικά και 

ο περιορισμός των δαπανών, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των επενδυτών, έξοδο από την παρούσα κρίση, βελτίωση της 
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ανταγωνιστικότητας και για επιστροφή σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.  Πρέπει να 

κερδίσουμε ως χώρα την αξιοπιστία μας. Και με την πιστή εφαρμογή των δεσμεύσεων 

πιστεύουμε πως θα την επανακτήσουμε.  Και αφού την επανακτήσουμε θα μπορούσαμε 

να διορθώσουμε και επί μέρους στρεβλώσεις. 
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Β. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες ∆υνάμεις 

 Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2013 διεξάγεται για άλλη μια χρονιά 

μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  Η σημερινή κατάσταση της Κυπριακής 

οικονομίας είναι δύσκολη, πρώτα και κύρια γιατί η Κύπρος, όπως όλες οι υπόλοιπες 

χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όλες οι χώρες της ΕΕ, η παγκόσμια οικονομία στο σύνολο 

της, βιώνουν την χειρότερη κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, χειρότερη και από την 

κρίση του 1929.  

 Ως εκ τούτου, παρά τα επιμέρους προβλήματα της κάθε οικονομίας, υπάρχει ένα κοινό 

σημείο που ισχύει σε όλες τις χώρες.  Το εύρος και το βάθος της κρίσης είναι 

πρωτοφανές.  Είναι τέτοιο που έχει δημιουργήσει στρατιές ανέργων, έχει αποσαρθρώσει 

τον κοινωνικό ιστό των χωρών, οδηγώντας στην φτώχεια και την εξαθλίωση εκατομμύρια 

ανθρώπους.  Στην ΕΕ της ευμάρειας και της προόδου, τρία στα δέκα παιδία κάτω των 18 

βρίσκονται στο όριο της φτώχειας.  

 Η ανάλυση μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην κρίση και το πώς αυτή έχει επηρεάσει την 

Κύπρο.  Πώς οι ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου έχουν οξύνει τις αντιθέσεις και πως 

τελικά έχει οδηγηθεί η Κυπριακή ∆ημοκρατία στην καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα.  

 Η κρίση επηρέασε την Κύπρο ανεξαρτήτως προσφυγής ή όχι στο μνημόνιο.  Η προσφυγή 

στο μνημόνιο αποτέλεσε το αποτέλεσμα πολύ συγκεκριμένων ενεργειών από πλευράς 

τραπεζών, ωστόσο θα πρέπει να είναι σαφές ότι η οικονομία της Κύπρου βρέθηκε 

ενώπιων της κρίσης από το 2008 και επανέφερε στην επιφάνεια διαχρονικά προβλήματα 

της Κυπριακής οικονομίας.   

 Καταρχήν η κυπριακή οικονομία λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησης από το εξωτερικό, 

υφίσταται υποχώρηση των εσόδων της λόγω της οικονομικής κρίσης στην ΕΕ και ιδιαίτερα 

την Ελλάδα, τον βασικότερο εμπορικό εταίρο της Κύπρου.  Ιδιαίτερα πλήγηκε ο τομέας 

των ακινήτων λόγω της υποχώρησης στην αγορά κατοικιών από ξένους επενδυτές.  

 Παράλληλα, ο κρατικός προϋπολογισμός βρέθηκε να συντηρεί ένα διογκωμένο κρατικό 

μισθολόγιο. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι η εξυπηρέτηση μικροπολιτικών 

συμφερόντων οδήγησε στον υπερακοντισμό του δημόσιου τομέα από σειρά 



 

64 
 

προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεύτερη πενταετία Κληρίδη 

υπήρξε αύξηση 12% στον αριθμό των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ενώ 

επί Τάσσου Παπαδόπουλου η αύξηση ανήλθε στο 10,9%.  

 Στο τομέα των τραπεζών, η είσοδος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στο ευρώ έδωσε τη 

δυνατότητα άντλησης τεράστιων ποσοτήτων φθηνού δανεισμού για τις τράπεζες, οι 

οποίες με τη σειρά τους τροφοδότησαν μια υπερεπέκταση στα δάνεια κυρίως προς τον 

κατασκευαστικό τομέα.  Αυτή η πιστωτική επέκταση προς τον κατασκευαστικό τομέα ήταν 

καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία της φούσκα που δημιουργήθηκε στον κλάδο 

των ακινήτων.  

 Την ίδια ώρα ο πλούτος βρισκόταν υπό αμνηστία, χωρίς να συνεισφέρει ουσιαστικά προς 

το κοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να συσσωρεύει τεράστια πλεονάσματα.  Αυτά τα 

πλεονάσματα τέθηκαν εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, αφού μεταφέρθηκαν από τους 

παραγωγικούς τομείς της οικονομίας σε καταθέσεις, στις πλείστες των περιπτώσεων 

εκτός Κύπρου.  

 Η Κυβέρνηση αναγνώρισε τις προκλήσεις που δημιούργησε η οικονομική κρίση και έλαβε 

σειρά μέτρων σε δυο χρονικές περιόδους.  Το 2009, στήριξε την ανάπτυξη και τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.  Παράλληλα επεδίωξε την δικαιότερη συμβολή του 

πλούτου στα έσοδα του κράτους με τη κατάθεση 2 νομοσχεδίων, τα οποία όμως 

απορρίφθηκαν από τα υπόλοιπα πολιτικά Κόμματα.  

 Το 2011 ενέτεινε τις προσπάθειες για δημοσιονομική σταθερότητα και κατάθεσε με τον 

προϋπολογισμό του 2012 μια σειρά από μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, με στόχο να 

περιορίσει τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. 

 Οι ενέργειες της Κυβέρνησης αποσκοπούσαν στην διαφύλαξη της βιωσιμότητας των 

δημοσιών οικονομικών, χωρίς αυτή να αποβεί εις βάρος της στήριξης των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού.  

 Η πορεία όμως που ακολούθησε ο τραπεζικός τομέας ήταν τέτοια που οι όποιες ενέργειες 

έγιναν από την Κυβέρνηση δεν ήταν ικανές για να καλύψουν τις τρύπες του τραπεζικού 

τομέα.  
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 Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μπορούν να χωριστούν σε δύο σκέλη:   

 Πρώτο, στην εξάρτηση των Κυπριακών Τραπεζών στην ελληνική οικονομία λόγω του 

ύψους των δανείων που παραχώρησαν.  Το σύνολο των δανείων που δόθηκαν στην 

Ελληνική οικονομία ανέρχεται στα €25 δις.  Η συνεχής διολίσθηση της  ελληνικής 

οικονομίας λόγω της κρίσης, οδήγησε σε σταδιακή υποβάθμιση από τους οίκους 

αξιολόγησης της Κυπριακής οικονομίας, λόγω ακριβώς της αδυναμίας των τραπεζών να 

καλύπτουν τις απώλειες από τα δάνεια που έδωσαν στην ελληνική αγορά.  Αποτέλεσμα 

των συνεχών υποβαθμίσεων ήταν ο αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές, αφαιρώντας 

από την Κυπριακή ∆ημοκρατία τη δυνατότητα δανεισμού για αναχρηματοδότηση του 

δημόσιου χρέους της.  

 ∆εύτερο, το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων σε συνδυασμό με την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων όλων των τραπεζών της 

Ευρωζώνης στο 9%, δημιούργησε τεράστιες ζημιές και απαιτήσεις για τις τράπεζες.  Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση τους για να αποφευχθεί η 

κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.  Ως εκ τούτου η προσφυγή στους 

ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ήταν αναπόφευκτη λόγω του ύψους της στήριξης που 

θέλει ο τραπεζικός τομέας, ποσό που ξεπερνά τις δυνατότητες μας ως κράτος.  

 Είναι ξεκάθαρο ότι η απουσία εποπτικού ελέγχου από την Κεντρική Τράπεζα ως προς τις 

επενδύσεις που έκαναν οι Τράπεζες στο εξωτερικό έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να 

λαμβάνουν αποφάσεις εν λευκώ. Αποφάσεις όπως η αγορά ελληνικών ομολόγων ενώ 

ήταν γνωστή η κρίση στην ελληνική οικονομία, εξ ολοκλήρου κερδοσκοπικές θέτουν υπό 

αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα ολόκληρης της οικονομίας.  

 Η στήριξη του τραπεζικού τομέα αποτέλεσε και την αιτία προσφυγής στον 

μηχανισμό στήριξης της ΕΕ.  Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η προσφυγή στον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, εν αντίθεση με όσους πίεζαν για άμεση και άνευ 

όρων προσφυγή, αποτέλεσε ύστατη επιλογή αν λάβουμε υπόψη τις αρνητικές και 

επώδυνες εμπειρίες των κρατών που προσέφυγαν στο Μηχανισμό και γνωρίζοντας τις 

πολιτικές που εφαρμόζει η Τρόικα.  
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 Άλλωστε και οι αριθμοί από μόνοι τους το αποδεικνύουν.  Επιβεβαιώνεται πλέον και από 

πλευράς Τρόικας και ξένων οίκων, ότι οι ανάγκες για κάλυψη του δημόσιου χρέους 

ανέρχονται σε €1,3δις ενώ οι ανάγκες για κάλυψη των ελλειμμάτων στο Τραπεζικό 

Σύστημα θα κυμανθούν γύρω στα €9 δις. 

 Παραστατικά αυτό που προκύπτει με βάση τους αριθμούς είναι ότι το 86% του συνολικού 

μας χρέους οφείλεται στον τραπεζικό τομέα.  Το υπόλοιπο 14% βαραίνει λογικά 

διάφορους παράγοντες περιλαμβανομένων και των εκάστοτε κυβερνήσεων.  Οι 

αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών και ο πλημμελής έλεγχος της Κεντρικής 

Τράπεζας κοστίζει στην Κύπρο πολλά δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία για να καλύψουμε 

υποχρεωθήκαμε να απευθυνθούμε στο Μηχανισμό. 

 Μελετώντας την εμπειρία των χωρών που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό στήριξης, 

βλέπουμε ότι η φιλοσοφία που ακολουθείται είναι κοινή σε κάθε περίπτωση.  Επιδιώκεται 

η συνολική μεταβολή του τρόπου λειτουργίας του κράτους από την Τρόικα, μείωση του 

δημόσιου τομέα, απονεύρωση του τραπεζικού κλάδου, πλήρης απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας και φιλελευθεροποίηση των κερδοφόρων τομέων της οικονομίας όπως η 

ενέργεια και οι μεταφορές.  Οι καταρχήν θέσεις της Τρόικας όσο αφορά την Κύπρο, 

ακολούθησαν το ίδιο πνεύμα και συνταγή.  Μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες πρόνοιες 

που είναι διορθωτικές, αλλά τα κύρια σημεία αποτελούν μέτρα άκρως αντιλαϊκά και 

αντιαναπτυξιακά.  

 Έχοντας αυτά ως βασικές αρχές, η Κυβέρνηση παρουσίασε ένα συνολικό κείμενο, ως 

απάντηση στα όσα έχουν ζητηθεί από πλευράς Τρόικας.  Οι προτάσεις της Κυβέρνησης 

δεν αποτελούν πρόταση εκ του μηδενός αλλά αντίθετα επεδίωξαν και πέτυχαν ν’ 

απαντήσουν στις απαιτήσεις της Τρόικα και ταυτόχρονα να διασφαλίσουν τα πιο κάτω 

κύρια σημεία: 

α) την ηπιότερη εφαρμογή των μέτρων με επέκταση του χρονικού ορίζοντα 

δημοσιονομικής προσαρμογής μέχρι το 2016, δηλαδή κατά ένα χρόνο περισσότερο.  

β) να προστατεύσουν το θεσμό της ΑΤΑ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάκτηση των 

εργαζομένων. 
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γ) να μην καταργηθεί ο 13ος μισθός, προστατεύοντας τους εργαζομένους και 

στηρίζοντας ταυτόχρονα την αγορά και την κατανάλωση. 

δ) να μην υιοθετηθεί η πρόταση της Τρόικας για ιδιωτικοποιήσεις και εκποιήσεις 

Κρατικής περιουσίας.  

ε) να διαφυλαχθεί η διαχείριση των εσόδων από το φυσικό αέριο κατά τρόπο που να 

εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος αλλά ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει τόσο τη 

δημιουργία των υποδομών για το φυσικό αέριο όσο και την αποταμίευση μέρους 

των εσόδων προς όφελος των μελλοντικών γενεών.  

στ) να προτείνει μέτρα που να λαμβάνουν υπόψη την κοινωνική συνοχή και τον 

δικαιότερο επιμερισμό των βαρών στα μέλη της κοινωνίας ανάλογα με τις 

δυνατότητες τους, εξ ου και έχει προχωρήσει στην κλιμακωτή αποκοπή μισθών και 

εισφορών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έναντι των οριζόντιων περικοπών που 

πρότεινε αρχικά η Τρόικα.  

 Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι ο Προϋπολογισμός του 2013 αποτελεί Προϋπολογισμό 

λιτότητας λόγω και της συμπερίληψης των μέτρων που καλείται να εγκρίνει η Κυπριακή 

∆ημοκρατία στα πλαίσια της καταρχήν συμφωνίας με την Τρόικα.  Σε αυτόν καταγράφεται 

μείωση των αναπτυξιακών δαπανών και υπάρχει μια συνολική αναπροσαρμογή των 

λειτουργικών και μη παραγωγικών δαπανών, ιδιαίτερα του κρατικού μισθολογίου.  

 Η συνολική συρρίκνωση της Κυπριακής Οικονομίας αντικατοπτρίζεται και μέσα από το 

ρυθμό ανάπτυξης.  Για το 2012 έχει καταγραφεί ύφεση ενώ αντίστοιχη πορεία θα υπάρξει 

και για το 2013 με πρόβλεψη για ύφεση 3,5%.  

 Αντίστοιχα για το δημοσιονομικό έλλειμμα αν και υπήρξε οριακή βελτίωση, η επιδείνωση 

της ύφεσης είχε σημαντικό αντίκτυπο στα αναμενόμενα έσοδα με αποτέλεσμα  το 2012 

εκτιμάται ότι θα φθάσει γύρω στο 5.5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 6.3% το 2011.  

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα έσοδα κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012 

διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.   

 Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ επίσης σημείωσε αύξηση από το 70,7% στο 

τέλος του 2011 στο 85,8% για το 2012.  Η αύξηση του δημοσίου χρέους ακολουθεί τη 
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διαχρονική τάση των τελευταίων χρόνων λόγω της μείωσης των εσόδων, αλλά ιδιαίτερα 

για το 2012 υπάρχει σημαντική υπερακόντιση λόγω της συμπερίληψης του ποσού για την 

ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας και της αύξησης του κόστους δανεισμού λόγω 

του αποκλεισμού από τις διεθνής αγορές ένεκα των υποβαθμίσεων της Κυπριακής 

Οικονομίας.  Οι δυο βασικές συνιστώσες αναδεικνύουν εκ νέου τη σύνδεση των 

προβλημάτων που καταγράφει ο τραπεζικός τομέας με της αύξηση του δημόσιου χρέους.  

Η ίδια διαπίστωση γίνεται και από την ΕΕ μέσα από τα βήματα που κάνει για απευθείας 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, στην προσπάθεια της να διασπάσει το 

κρίκο μεταξύ στήριξης των τραπεζών και διόγκωσης του δημόσιου χρέους που 

παρατηρείται ιδιαίτερα στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.  

 Συνολικά, ο Προϋπολογισμός του 2013 προβλέπει έσοδα, εξαιρουμένων των δανείων, 

ύψους €5.860 εκ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.768 εκ. το 2012.  Ο 

ρυθμός αύξησης των εσόδων το 2013 υπολογίζεται να φθάσει το 1,6% σε σύγκριση με 

την αναμενόμενη αύξηση ύψους 1,5% το 2012.   Τα κρατικά έσοδα τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζουν υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης σ΄ αντίθεση με το δυναμισμό που 

παρουσίασαν τη διετία 2007-2008 ως αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας του τομέα 

των ακινήτων.  Τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2013 υπολογίζεται ότι θα 

μειωθούν στο 33,1% σε σύγκριση με 32,8% το 2012 λόγω του αρνητικού οικονομικού 

κλίματος που επικρατεί καθώς και λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία. 

 Το σύνολο των προϋπολογιζόμενων δαπανών  του Προϋπολογισμού του 2013, 

εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, ανέρχεται στα €6.950εκ. σε σύγκριση με 

€7449 εκ. το 2011 σημειώνοντας έτσι μείωση ύψους 7,9%.  Οι δημόσιες δαπάνες, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, προβλέπεται ότι θα μειωθούν σε σύγκριση με το 2012 και να 

περιορισθούν γύρω στο 40,0% από το 41,9% του προηγούμενου χρόνου. Από την 

ανάλυση προκύπτει ότι, σχεδόν όλες οι κατηγορίες δαπανών παρουσιάζουν μείωση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ.  
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 Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα των πλείστων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν επίσης αύξηση, συνέπεια της μειωμένης ανάπτυξης, 

της αύξησης του κόστους δανεισμού τους αλλά και των ομολογουμένως ανελαστικών 

δαπανών τους (όπως μισθοί δημοσίων υπαλλήλων).  Ως εκ τούτου ο αποκλεισμός της 

Κύπρου από τις αγορές δεν ήταν ούτε λόγω του μεγέθους του κράτους ούτε λόγω του 

δημόσιου χρέους της, γιατί αν ίσχυε κάτι τέτοιο θα είχε επιπτώσεις και στις υπόλοιπες 

χώρες. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε τις κρατικές δαπάνες σε σχέση με ΑΕΠ έναντι των 

αποδόσεων των κυβερνητικών ομολόγων των χωρών της ΕΕ. Αν το μέγεθος του κράτους 

επηρέαζε τις αποδόσεις των ομολόγων του κράτους τότε θα περιμέναμε μία θετική σχέση 

των δύο, ενώ από τα στοιχεία φαίνεται ότι το ένα είναι άσχετο με το άλλο.  Εξ ου και 

χώρες όπως η Φινλανδία, ∆ανία και Γαλλία που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες 

κυβερνητικές δαπάνες σε σχέση με το ΑΕΠ τους έχουν από τις χαμηλότερες αποδόσεις 

στα κυβερνητικά τους ομόλογα. 

 Η έλευσης της Τρόικας στην Κύπρο σηματοδοτεί ένα σταθμό για την Κυπριακή οικονομία.  

Την ίδια ώρα όμως η κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα που αγγίζουν το 

καθένα από μας και που ξεπερνούν τις καθημερινές εξελίξεις.  

 Η ανεργία, ειδικότερα στους νέους, αποτελεί πηγή έντασης κοινωνικών ανισοτήτων.  Η 

αδυναμία συμμετοχής των ανθρώπων και ειδικότερα των νέων στην παραγωγική 

διαδικασία εντείνει τα φαινόμενα περιθωριοποίησης, ένδειας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η αντιμετώπιση της ανεργίας είναι για το ΑΚΕΛ πρωτίστως ζήτημα πολιτικό.  

 Η ανεργία και αυτό έχει αποδείξει η πράξη και στην Κύπρο, ακολουθεί πιστά την πορεία 

της ανάπτυξης.  Η άμβλυνση του προβλήματος πάει χέρι χέρι με την ανάπτυξη.  Ωστόσο, 

η όποια συζήτηση γίνεται για την ανάπτυξη αλλά και για το μέλλον της Κυπριακής 

Οικονομίας είναι συνδεδεμένη με τη ικανότητα του τραπεζικού τομέα να αποκαταστήσει τη 

χρηματοδότηση της οικονομίας.  Όσο η οικονομία αδυνατεί να βρει χρηματοδότηση και 

ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο το βάρος της ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών είναι μετέωρο με αποτέλεσμα η οικονομία να αντιμετωπίζει αυξημένες χρεώσεις 

και επιτόκια, το έργο της ανάπτυξης θα γίνεται ολοένα και δυσκολότερο. 
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 Η ανάπτυξη για την Κύπρο είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξιοποίηση του φυσικού 

πλούτου.  Σε σχέση με το φυσικό αέριο τα επόμενα βήματα, θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι τα έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου θα δημιουργήσουν βάση στήριξης 

της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών.  Η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων, 

η έναρξη του β γύρου αδειοδότησης αλλά και η μελέτη για την ίδρυση ταμείου για τα 

έσοδα από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου είναι βήματα που καταδεικνύουν ότι η 

δική μας επιθυμία είναι το φυσικό αέριο να αποτελέσει πηγή πλούτου, όχι μόνο 

χρηματικού, για το σύνολο του Κυπριακού λαού. 

 Η πολιτική λιτότητας που επιβάλλει ο Μηχανισμός ως προαπαιτούμενο για να χορηγήσει 

στήριξη στις χώρες που αιτούνται, ανατρέπει τις κοινωνικές ισορροπίες.  Η δική μας θέση 

είναι ότι η λιτότητα που επιβάλλεται δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να δώσει την 

προοπτική ανάπτυξης για τους λαούς.  H σημερινή πραγματικότητα αποδεικνύει 

καθημερινά, ότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν στην περίπτωση της 

Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας δεν μπορούν να επιλύσουν τα διαχρονικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες. 

 Ο σημερινός μας ρόλος είναι όσο ποτέ άλλοτε κρίσιμος ώστε να προστατευθούν οι 

μηχανισμοί αντίδρασης της κοινωνίας στην επίθεση που δέχονται κατακτήσεις και 

κεκτημένα των εργαζομένων.  Να προστατευθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι. Προπαντός 

όμως, θα πρέπει να θέσουμε τον πυλώνα της ανάπτυξης ως το βασικό εργαλείο εξόδου 

από την κρίση.  
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Γ. Παρατηρήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ∆ημοκρατικού Κόμματος 

 Η φετινή εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2013 δυστυχώς δεν μπορεί να 

διεξαχθεί χωρίς ταυτόχρονα να αναλύονται και οι δεσμεύσεις της Κυπριακής ∆ημοκρατίας 

που περιλαμβάνονται στο συμφωνημένο μνημόνιο της Τρόικας με την Κυπριακή 

οικονομία. 

Ζούμε πρωτόγνωρες εμπειρίες ως χώρα και ως λαός.  Για πρώτη φορά καλούμαστε να 

ψηφίσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει μεν κατατεθεί από την Κυβέρνηση, αλλά 

τον έχει προ-εγκρίνει η Τρόικα. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο προϋπολογισμός του 2013, ως αυτός έχει κατατεθεί, 

διαφέρει σε στόχους συγκρινόμενος με τις προτάσεις της τρόικας του Ιουλίου του 2012. 

 Για παράδειγμα η Τρόικα στις προτάσεις της ημερ. 25.7.12 είχε θέσει ως στόχο 

ελλείμματος για το 2013 το 2,5% ενώ η Κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που μας έχει 

καταθέσει προβλέπει έλλειμμα 4,5% για το 2013. 

 Η εξήγηση που έχουμε λάβει από πλευράς της Κυβέρνησης για αυτή την αναντιστοιχία 

είναι ότι το πρόγραμμα εξυγίανσης έχει επεκταθεί από το αρχικό 2015 μέχρι το 2016 και 

επομένως οι στόχοι της δημοσιονομικής διόρθωσης έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως. 

 ∆ηλαδή, με βάση το Μνημόνιο Τρόικας-Χριστόφια η Κυπριακή ∆ημοκρατία θα πρέπει να 

προβεί σε  μια δημοσιονομική διόρθωση της τάξης του 7,25% τα επόμενα τρία χρόνια 

μέχρι το 2016. 

 Αναπόφευκτα αυτή η δραματική δημοσιονομική διόρθωση θα επιφέρει δυσάρεστες 

παρενέργειες στη ποιότητα ζωής των Κύπριων πολιτών αλλά και θα αυξήσει τις ήδη 

τεράστιες υφεσιακές πιέσεις πάνω στην Κυπριακή οικονομία.  

 Μερικές από τις πιο δυσάρεστες παρενέργειες του Μνημονίου είναι οι πιο ακόλουθες. 

 Κοινωνικές παροχές 

 Για να καλυφθεί ο στόχος της δημοσιονομικής διόρθωσης του 2013, ο προϋπολογισμός 

του 2013 πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις και περικοπές στο κεφάλαιο των 

κοινωνικών παροχών οι οποίες θα ξεπεράσουν τα €113 εκ. 

 Κρατικό μισθολόγιο 
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 Η Βουλή των αντιπροσώπων έχει ήδη ψηφίσει το πρώτο μέρος των μέτρων εξυγίανσης 

που έχει ζητήσει η Τρόικα και σε αυτό περιλαμβάνονται σημαντικές περικοπές στο κρατικό 

μισθολόγιο.  Τονίζεται όμως ότι αυτή η εξοικονόμηση δεν αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα 

του προϋπολογισμού καθώς οι περικοπές περιλαμβάνονται στο σκέλος των «εσόδων».  

Περιλαμβάνονται δηλαδή στον προϋπολογισμό ως «έσοδο» και όχι ως «εξοικονόμηση 

δαπάνης».   

 Αναπτυξιακά έργα 

 Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2013 έχουν 

μειωθεί δραματικά 21,2%, ή, κατά €215 εκ. σε μια περίοδο όπου ο κατασκευαστικός 

τομέας αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα οπόταν θα ανάμενε κάποιος το κράτος να 

παρέμβει με επιπρόσθετα μέτρα ανάπτυξης. 

 Ανεργία 

 Η Κυβέρνηση προβλέπει μια παρατεταμένη ύφεση για τα επόμενα δυο χρόνια.  Ως 

αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές οι προβλέψεις ότι αυτή η ύφεση θα εκτοξεύσει 

την ανεργία πέραν του 14%. 

 ∆ημόσιο χρέος 

 Σημειώνεται επίσης ότι το δημόσιο χρέος της Κύπρου θα ανέλθει στο 85,8% του ΑΕΠ το 

2012 (με τη στήριξη της Λαϊκής η οποία ανέρχεται σε €1,8 δις ή 10% του ΑΕΠ) και θα 

εκτοξευθεί στο 95% του ΑΕΠ το 2014 χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η στήριξη των 

υπολοίπων Κυπριακών τραπεζών.  Αυτά τα επίπεδα χρέους είναι επικίνδυνα από μόνα 

τους πριν ακόμη συνυπολογιστεί το ποσό που θα χρειαστεί να καταβληθεί για τη στήριξη 

του τραπεζικού τομέα. 

 Το μνημόνιο 

 Τονίζεται ότι το τελικό μνημόνιο δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί με την Τρόικα.  Το τελικό 

κείμενο όπως όλα δείχνουν θα παραπεμφθεί στο eurogroup του Ιανουαρίου του 2013. 

 Γνωρίζουμε όμως από τώρα πως αποτελεί προϋπόθεση τρόικας για την αποδέσμευση 

της 1ης δόσης της δανειακής σύμβασης η ψήφιση του προϋπολογισμού με αφομοιωμένα 

τα μέτρα της Τρόικα. 
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 Η διαπραγμάτευση του μνημονίου 

 Αναγνωρίζουμε ότι η διαπραγματευτική ομάδα είχε να επιτελέσει ένα πάρα πολύ δύσκολο 

έργο.  Έπρεπε να διεξαγάγει μια πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση κάτω από πάρα 

πολύ αντίξοες  συνθήκες και οι δικές τους προσπάθειες προεξάρχοντος του Υπουργού 

Οικονομικών πρέπει ν’αναγνωριστούν.  

 Όμως από την άλλη δεν μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα 

των διαπραγματεύσεων. 

 Τα δεδομένα ήταν αρνητικά και λόγω των λαθών της Κυβέρνησης Χριστόφια.   

 Η Κυβέρνηση Χριστόφια άργησε να συνειδητοποιήσει ότι η οικονομική κρίση θα κτυπήσει 

ανελέητα την Κύπρο αλλά αντίθετα θεωρούσε ότι θα την ξεπεράσουμε αλώβητοι. 

 Η Κυβέρνηση του ∆ημήτρη Χριστόφια άργησε να συνειδητοποιήσει ότι ο υπερδανεισμός 

των τελευταίων πέντε χρόνων θα μας οδηγούσε σε χρεοκοπία. 

 Η Κυβέρνηση του ∆ημήτρη Χριστόφια άργησε να πάρει μέτρα εξυγίανσης, παρά τις 

επανειλημμένες υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αγορών, της αντιπολίτευσης 

και των οίκων αξιολόγησης.   

 Η Κυβέρνηση του ∆ημήτρη Χριστόφια άργησε να ζητήσει βοήθεια, ενώ γνώριζε ότι η 

Κύπρος βρέθηκε εκτός αγορών από τον Μάιο του 2011.  Νόμιζε ότι το ρώσικο δάνειο των 

€2,5 δις θα την έπαιρνε μέχρι τις προεδρικές του 2013. 

 Τέλος, η Κυβέρνηση του ∆ημήτρη Χριστόφια άργησε να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με 

την Τρόικα.  Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2012 ενώ η Κυβέρνηση 

είχε στα χέρια της τις προτάσεις της Τρόικας από τον Ιούλιο του 2012. 

 Αυτοπαγιδεύθηκε λοιπόν σε μια θνησιγενή διαδικασία που έφερε τα γνωστά 

αποτελέσματα.  Κανένας δεν μπορεί να διαπραγματευτεί διεκδικητικά με το πιστόλι στον 

κρόταφο. 

 Ως αποτέλεσμα το μνημόνιο Τρόικας-Χριστόφια θα πλήξει τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

και δεν διασφαλίζει την ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή που ως λαός επιθυμούσαμε και 

επιδιώκαμε.   
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 Ακόμη χειρότερα, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι σε βασικούς τομείς της οικονομίας όπως είναι, 

μεταξύ άλλων, το ΓΕΣΥ, το ΤΚΑ, το φυσικό αέριο και η δημόσια υπηρεσία (σε ότι αφορά 

τους όρους εργοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων), θα έχουμε νέα μνημόνια ή υπο-

μνημόνια καθώς η ετοιμασία τους προνοείται στο συμφωνημένο μνημόνιο Τρόικας-

Χριστόφια. 

 Είναι επίσης πάρα πολύ πιθανό το χρέος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας να φτάσει μη-

διαχειρήσιμα επίπεδα μετά από τη στήριξη των τραπεζών και επομένως θα πρέπει να 

εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης του όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, ένα 

πιθανό κούρεμα χρέους και επιπρόσθετα μέτρα εξυγίανσης.    

 Οι Τράπεζες και ο Συνεργατισμός 

 Οι διοικήσεις των τραπεζών διέπραξαν μέγα στρατηγικό λάθος με τις επενδύσεις τους 

στην Ελλάδα χωρίς ικανοποιητική διασπορά κινδύνου.  Το ∆ΗΚΟ θεωρεί πως θα πρέπει 

να διεξαχθεί έρευνα σε ότι αφορά τις εργασίες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα και 

την αγορά Ελληνικών ομολόγων.  Θα πρέπει επίσης να διεξαχθεί έρευνα για την 

απόφαση του Προέδρου της ∆ημοκρατίας να αποδεχθεί κουρέψει το Ελληνικό χρέος, 

χωρίς να ζητήσει βοήθεια για τις Κυπριακές τράπεζες, με τέτοιο τρόπο που επέφερε μια 

τρύπα της τάξης των €4 δις στο Κυπριακό τραπεζικό σύστημα.  Επίσης θα πρέπει να 

διεξαχθεί έρευνα για την απόφαση αλλαγής του τρόπου υπολογισμού των μη-

εξυπηρετούμενων δανείων που εισηγήθηκε ο νυν ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και η 

οποία έχει αυξήσει κατά €6.2 δις τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια του Κυπριακού τραπεζικού 

συστήματος.   

 Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι ο συνεργατισμός παρουσιάζει τεράστια προβλήματα 

ανακεφαλαιοποίησης, παρά του ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ελληνική αγορά, κυρίως 

λόγω της έκθεσης του σε Κυπριακά ομόλογα και σε μη-εξυπηρετούμενα δάνεια. 

 ∆υστυχώς, η εκτίμηση του ∆ΗΚΟ είναι ότι ακόμη και εάν προχωρήσει η 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με το μηχανισμό στήριξης, θα συνεχιστεί το πρόβλημα 

ρευστότητας του Κυπριακού τραπεζικού συστήματος και θα συνεχίσει αυτό το πρόβλημα 

να συμβάλλει τα επόμενα χρόνια στις υφεσιακές πιέσεις της Κυπριακής οικονομίας. 
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 Κατάληξη 

 Σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον της χειρότερης οικονομικής καταστροφής του τόπου μας 

από το 1974.  Γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός του 2013 είναι μόνο η αρχή της 

προσπάθειας αναστήλωσης της Κυπριακής οικονομίας.  Αναγνωρίζουμε ότι τα πράγματα 

θα γίνουν χειρότερα πριν να γίνουν καλύτερα.  Οφείλουμε να σταθούμε ενωμένοι και με 

αποφασιστικότητα απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος και ο 

λαός. 
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∆. Παρατηρήσεις του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών Ε∆ΕΚ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων συζητά τους Προϋπολογισμούς του 2013 υπό τη βαριά σκιά 

της Τρόικα και του Μνημονίου.  Για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η συζήτηση 

του κρατικού μας Προϋπολογισμού γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες.  Για πρώτη φορά 

δεν ασκείται στον επιβαλλόμενο βαθμό ο απαιτούμενος θεσμικός κοινοβουλευτικός 

έλεγχος προτού εγκριθεί ο κορυφαίος νόμος του έτους, ο ετήσιος προϋπολογισμός.  Αυτό 

το γεγονός είναι ήδη μια οπισθοδρόμηση, ένα έλλειμμα στο δημοκρατικό μας πολίτευμα 

και στους θεσμούς του κράτους μας.  Ένα έλλειμμα που θα καταγραφεί στα αρνητικά της 

πολιτικής ιστορίας του τόπου. 

 Μέσα στα πλαίσια της πραγματικότητας αυτής, η Ε∆ΕΚ καταθέτει πιο κάτω τις απόψεις 

της για την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και για τον ετήσιο κρατικό 

προϋπολογισμό του 2013. 

 Η κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας  

 Ο εφησυχασμός, η αδράνεια, η αναβλητικότητα οι αναστολές και οι δισταγμοί στην 

έγκαιρη λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση σε συνδυασμό με την αλόγιστη συμπεριφορά 

των Τραπεζών οδήγησαν την υγιή και ανθούσα Κυπριακή Οικονομία του 2008 στον 

Μηχανισμό στήριξης της Ε.Ε. και του ∆ιεθνούς Νομισματικού Ταμείου του 2012. Είναι 

ξεκάθαρο ότι έχουμε αποταθεί στην Ευρώπη τόσο για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης των 

χρηματοπιστωτικών μας ιδρυμάτων, αλλά και λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουμε. 

 Τα δημόσια Οικονομικά 

 Το πλεόνασμα του 3,5% του ΑΕΠ το 2007 μετατράπηκε σε έλλειμμα γύρω στο 6% στο 

τέλους του 2012. Τα έτη 2009 – 2011 συσσωρεύσαμε ελλείμματα ύψους €3,07 δις. Την 

περίοδο 2008 – 2011 το κόστος του κρατικού μισθολογίου αυξήθηκε κατά 12%, ενώ οι 

κοινωνικές παροχές κατά 30%, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήταν στοχευόμενες. 

Η μεγάλη κρατική μηχανή δημιουργήθηκε διαχρονικά τόσο από Κυβερνήσεις του ∆ΗΣΥ 

αλλά και του ΑΚΕΛ. Το ∆ΗΣΥ είναι αυτό που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τις 
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νεοφίλευθερες απόψεις της Τρόικας ενώ το ΑΚΕΛ είναι αυτό που τελικά αναγκάστηκε να 

την καλέσει. 

 ∆ημόσιο Χρέος 

 Το δημόσιο χρέος από 48% του ΑΕΠ το 2008 εκτινάχθηκε στο 75% το 2012. Υπήρξε 

κακός προγραμματισμός και απουσία στρατηγικού σχεδιασμού.  Ενώ υπήρξαν 

διαβεβαιώσεις ότι το ρωσικό δάνειο θα κάλυπτε τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους 

μέχρι τέλους του 2012, ξαφνικά βρεθήκαμε στην ανάγκη για εξεύρεση δανεισμού για να 

αποφύγουμε πιθανή στάση πληρωμών.  Μέχρι το τέλος του 2014 η κυβέρνηση θα 

χρειαστεί €4,5 δισ. για αναχρηματοδοτήσεις για εξόφληση δανείων.  Υπήρξε ανυπαρξία 

σωστής στρατηγικής για τη διαχείριση του δημόσιου χρέους και η όλη προσπάθεια 

αναλώθηκε σε ευκαιριακές εκδόσεις βραχυπρόθεσμου χρέους, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτα 

επίπεδα χρηματοοικονομικών κινδύνων.  Η Κύπρος βρίσκεται εδώ και καιρό 

αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές λόγω των υποβαθμίσεων της Κυπριακής 

Οικονομίας.  Αυτές οι συνεχόμενες υποβαθμίσεις ήταν προϊόν από τη μια της αδυναμίας 

της κυβέρνησης στη λήψη μέτρων για την οικονομία, και από την άλλη του μεγέθους του 

τραπεζικού συστήματος και της έκθεσης του στην Ελληνική οικονομία.  Ως αποτέλεσμα το 

κράτος μας οδηγήθηκε στο σημείο να μη μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το δημόσιο χρέος 

και να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματα του.  Τα Κυπριακά ομόλογα τα οποία 

διαπραγματεύονται στις αγορές σε τιμές πολύ πιο κάτω από τις ονομαστικές τους αξίες δε 

μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για άντληση ρευστότητας, λόγω της 

τριπλής διαβάθμισης τους στην κατηγορία «junk».  Αυτό έχει λειτουργήσει ως αντικίνητρο 

για ανανέωση των Κυπριακών χρεογράφων κατά τη λήξη του και οδήγησε σε σημαντική 

αύξηση στο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.  Τον Οκτώβριο του 2012 υπήρχε 

αύξηση 18% σε αυτό το κόστος από το ήδη αυξημένο 2011.  Σημειώνεται ότι τα €7,2 δις 

που χρωστά η Κυβέρνηση στο Γενικό Ταμείο Συντάξεων δεν υπολογίζονται στο δημόσιο 

χρέος, ενώ σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης οποιαδήποτε απόδοση από το 

συγκεκριμένο αποθεματικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στις αναλογιστικές μελέτες. 
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 Τραπεζικός Τομέας 

 Το ΚΣ Ε∆ΕΚ εμμένει στη θέση του για διεξαγωγή έρευνας και απόδοση ευθυνών ώστε να 

διαφανεί πως οδηγηθήκαμε εδώ. Όμως ανεξάρτητα από όποιες ευθύνες κι αν υπάρχουν 

για τη σημερινή κατάσταση, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια εξυγίανσης του 

τραπεζικού μας συστήματος, και όχι διάλυσης του και χρησιμοποίησης του για 

οποιεσδήποτε σκοπιμότητες, ειδικά όσον αφορά τις  συστημικές τράπεζες της χώρας. 

Άλλωστε ο συγκεκριμένος τομέας συνέτεινε για πολλά χρόνια στην ανάπτυξη της 

οικονομίας της χώρας. 

 Οι ζημιές που ανακοίνωσαν οι Κυπριακές Τράπεζες μετά την απομείωση των Ελληνικών 

Ομολόγων ανήλθε σε €4,4 δις περίπου 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, τα δάνεια και οι 

αυξημένες επισφάλειες τους οδηγούν σε αυξημένα ποσά ανακεφαλαιοποιήσης, και θέτουν 

υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. 

 Καταθέσεις - Χορηγήσεις: 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2012 οι καταθέσεις 

στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα μειώθηκαν κατά €386,5εκ  , φθάνοντας στα 

€70,3 δις. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις το Οκτώβριο του 2012 αυξήθηκαν κατά 0,9 % σε 

σχέση με αύξηση 1,2% που σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και αύξηση 

3,5% τον Οκτώβριο του 2011. 

 Εξάλλου, τα δάνεια που παραχώρησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο 

μειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2012 στα 71.4 δισ. ευρώ, από 72,6 δισ. ευρώ τον 

προηγούμενο μήνα και 67.8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2011. Σε ετήσια βάση, οι 

χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τον Οκτώβριο του 2012 μειώθηκαν  στο 

5,4% από 7% το Σεπτέμβριο του 2012 και 14,5% τον Οκτώβριο του 2011, 

καταδεικνύοντας την αδυναμία χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. 

 Είναι ξεκάθαρο ότι η αγορά πάσχει από σημαντική έλλειψη ρευστότητας και υψηλά 

επιτόκια, πνίγοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάθε προοπτική επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  
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 Ανάγκες σε Κεφάλαια: 

 Μέχρι τώρα είναι γνωστό το €1,8δις και τα επιπλέον περίπου €700 εκ από τη μη 

μετατροπή χρεογράφων της Λαϊκής, και τα 750εκ της Τράπεζας Κύπρου. Η Ευρωπαϊκή 

Αρχή Τραπεζών όμως ανακοίνωσε ότι οι δύο μεγάλες τράπεζες θα χρειαστούν 

περισσότερα ποσά όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση τους από αυτά που είχαν 

υπολογιστεί στην αρχή. Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την τελική έκθεση 

του οργανισμού που διεξάγει το διαγνωστικό έλεγχο στα δανειακά χαρτοφυλάκια των 

τραπεζών και του 63% των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Τρόικα, η οποία είχε 

επαφές τόσο με τις εμπορικές τράπεζες αλλά και με το συνεργατισμό, από όσα έχουν δει 

το φως της δημοσιότητας, έχει επικεντρωθεί στη δυνατότητα των δανειοληπτών να 

αποπληρώσουν τα δάνεια ενώ με τις παραδοχές που χρησιμοποιούνται μειώνονται οι 

αξίες των εξασφαλίσεων, κάτι που φυσιολογικά θα οδηγήσει σε σημαντικά αυξημένο ποσό 

επισφαλειών. Επιπλέον φαίνεται να έχουν εστιάσει την προσοχή τους σε δανειακές 

διευκολύνσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης τα τελευταία χρόνια. Όπως εκτιμάται οι όροι 

της τελικής δανειακής σύμβασης που αναμένεται να εισηγηθεί η Τρόικα θα εξαρτηθούν 

από το ύψος του ποσού που θα ζητηθεί από το Μηχανισμό Στήριξης και αναμένεται να 

καλύπτουν την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, τη δημοσιονομική εξυγίανση και 

μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα.  

 Συνοψίζοντας, το τελικό ύψος του ποσού που θα διοχετευθεί από το Μηχανισμό Στήριξης 

θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες αναχρηματοδότησης του Κυπριακού χρέους και 

χρηματοδότησης των ελλειμμάτων και τις ανάγκες ανακεφαλαιοποιήσης του τραπεζικού 

τομέα οι οποίες θα διαπιστωθούν μετά και τον έλεγχο των δανειακών χαρτοφυλακίων. 

Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε αποταθεί στην Ευρώπη τόσο για σκοπούς 

ανακεφαλαιοποίησης αλλά και λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουμε. 

 Ένταξη στο μηχανισμό και διαπραγμάτευση με την Τρόικα 

 Η κυβέρνηση και η Τρόικα, μετά από διαπραγμάτευση κατέληξαν σε ένα κείμενο 30 

σελίδων που το ονόμασαν «Μνημόνιο Συναντίληψης» (ΜΣ). Αυτό το ΜΣ είναι η βάση της 
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δανειακής σύμβασης, η οποία δανειακή σύμβαση θα είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο 

νομικό έγγραφο. Η κυβέρνηση συμφώνησε σε όλες τις πρόνοιες αυτού του μνημονίου, 

εκτός από το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που δεν είναι ακόμα γνωστό, 

παρόλο που στο μνημόνιο αναφέρεται το κατ’ αρχήν ποσό των €10 δις. 

 Το μνημόνιο θα πρέπει να κριθεί στη βάση του αν είναι διαχειρίσιμο, αν μπορούμε δηλαδή 

ως οικονομία και ως κοινωνία να το διαχειριστούμε, και κυρίως είναι αν είναι ένα μνημόνιο 

που θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση ή θα μας χώσει πιο βαθειά στην κρίση; 

 Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι το μνημόνιο αυτό, ή καλύτερα η αποδοχή του μνημονίου 

από την Κυβέρνηση, ήταν απότοκο του εκβιαστικού διλήμματος του κινδύνου 

κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος και της αδυναμίας μας να διαμορφώσουμε και 

άλλες επιλογές για τη χώρα μας. Όταν κάποιος αναγκάζεται να δεχτεί μια συμφωνία κάτω 

από απειλή οικονομικής καταστροφής και επειδή αισθάνεται ότι δεν έχει άλλες επιλογές, 

αυτή η συμφωνία ασφαλώς δεν μπορεί να είναι μια καλή συμφωνία. 

 Μια αντικειμενική γενική εκτίμηση για το μνημόνιο αυτό, είναι ότι η Τρόικα πέτυχε ό,τι 

επεδίωξε από την αρχή: ένα μνημόνιο που κινείται απόλυτα στη φιλοσοφία της 

μονόπλευρης λιτότητας, μιας φιλοσοφίας που στην πράξη απέτυχε γιατί οδηγεί την 

οικονομία σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης – περισσότερης ανεργίας – μεγαλύτερης ανάγκης 

για στήριξη. Είναι ένα μνημόνιο χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο και προοπτική ανάπτυξης, 

ένα μνημόνιο που αφήνει απροστάτευτες ευάλωτες ομάδες και πλήττει την κοινωνική 

συνοχή. Ένα μνημόνιο που κατά κύριο λόγο στηρίζεται στους φόρους και στις σαρωτικές 

μειώσεις μισθών. Ένα μνημόνιο που πλήττει κορυφαίους κοινωνικούς θεσμούς, τα 

κοινωνικά επιδόματα, το ΓΕΣΥ, την ιδιοκατοίκηση. Ταυτόχρονα, μέσα από 

εποικοδομητικές ή μη ασάφειες,  θέτει σε αμφιβολία και δεν διασφαλίζει επαρκώς 

κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως το δικαίωμα διαχείρισης του εθνικού μας πλούτου, του 

ΦΑ. 

 Σε τελική ανάλυση, μια διαπραγμάτευση κρίνεται εκ του αποτελέσματος της. Και τα 

αποτελέσματα αυτής της διαπραγμάτευσης δυστυχώς δεν είναι θετικά. Το συμπέρασμα 

μας είναι ότι αυτό το ΜΣ είναι μια κακή βάση για συμφωνία. Πρέπει να πούμε ότι σε 
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κάποια σημεία βελτιώθηκε από την αρχική πρόταση της Τρόικας. Σε πολλά όμως σημεία 

υπήρξε χειροτέρευση του, κάτι που χρεώνεται στη διαπραγμάτευση (περικοπές μισθών, 

φόροι, το θέμα του ΦΑ). 

 Έστω και αν δεν έχουμε πολλές επιλογές, δεν μπορούμε να δεχτούμε πως αυτό το 

κείμενο που κατέληξε η κυβέρνηση, και δυστυχώς το δέχτηκε, είναι το τελικό, το τελευταίο 

κείμενο. Έχει μέσα πρόνοιες απαράδεκτες, έχει μέσα ασάφειες επικίνδυνες. Με τέτοιες 

πρόνοιες δεν μπορούμε να μη διεκδικήσουμε το δικαίωμα περαιτέρω διαπραγμάτευσης 

του. Είναι κατανοητό ότι μπορεί να μην μπορούν να αλλάξουν κάποια αριθμητικά 

δεδομένα. Όμως υπάρχουν και πρόνοιες που δεν μπορούν να μην αλλάξουν. Ως Ε∆ΕΚ, 

ζητήσαμε από την  κυβέρνηση να διαπραγματευτεί περαιτέρω το ΜΣ. Ώστε να αφαιρεθούν 

οι απαράδεχτες πρόνοιες.  Να αντικατασταθούν με άλλες πιο αποδεχτές πρόνοιες ίσου 

οικονομικού αποτελέσματος. Το ίδιο θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς ως 

κοινοβουλευτική ομάδα της Ε∆ΕΚ μέσα από τη διαφοροποίηση των νομοσχεδίων που θα 

έρθουν στη Βουλή, αλλά και μέσα από τον Προϋπολογισμό. 

 Ανεξάρτητα από το τι μνημόνιο θα υπογραφτεί τελικά, θα πρέπει πάση θυσία να 

διατηρήσουμε τη δυνατότητα μας να το επαναδιαπραγματευθούμε. Και να το κάνουμε  

μόλις μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες που να μας επιτρέπουν να 

έχουμε και άλλες επιλογές.  

 Θέλουμε να σημειώσουμε και το εξής: Ακόμα και αν γίνει κατορθωτό να υπογράψουμε ένα 

υποφερτό μνημόνιο, δεν θα πάρει μπρος η οικονομία μας απλά και μόνο με την 

υπογραφή του. Χρειάζεται εμείς να κάνομε μια σειρά από ενέργειες αναφορικά με την  

ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, ιατί χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει τρόπος να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να μειωθεί η ανεργία και να βγούμε από την κρίση. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης και συντονισμένη αξιοποίηση όλων των μέτρων  

που μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα των μέτρων 

εκείνων που δεν έχουν μεγάλες κεφαλαιακές απαιτήσεις: 

 Πάταξη γραφειοκρατίας 

 πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και διαδικασίες 
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 παροχή ισχυρών κινήτρων για επενδύσεις και για επιχειρηματική δραστηριότητα 

από νέους 

 φορολογικά και πολεοδομικά κίνητρα 

 επανακατεύθυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέους τομείς 

 εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας 

 ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μείωση ενοικίων, 

πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων κλπ) 

 Μείωση των επιτοκίων  

 Προσέλκυση ξένων επενδύσεων 

 Τίποτα δεν τέλειωσε ακόμα και τίποτα δεν θα τελειώσει με την  υπογραφή του μνημονίου.  

Έχουμε ακόμα πολύ και επικίνδυνο δρόμο μπροστά μας. Υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι. 

Κίνδυνοι και από την μη υπογραφή μνημονίου, κίνδυνοι όμως και από την υπογραφή ενός 

μνημονίου με καταστροφικές πρόνοιες. Όλα αυτά πρέπει να συναξιολογηθούν με κάθε 

σοβαρότητα. Να μελετήσουμε τα τελικά κείμενα. ∆εν είναι η ώρα της κομματικής 

σκοπιμότητας. ∆εν μπορούμε να παίζουμε με το μέλλον του τόπου μας, είτε με τον ένα 

είτε με τον άλλο τρόπο. Είναι η ώρα της εθνικής ευθύνης για όλους. 
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Ε. Παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κόμματος 

 Γενικά Σχόλια και Θέσεις. 

 Το Ευρωπαϊκό Κόμμα βλέπει ότι, κλείνουμε ακόμα ένα χρόνο κατά τον οποίον η ύφεση 

που μαστίζει τη χώρα μας όχι μόνο δεν  μετριάστηκε, αλλά αντιθέτως έχει ενταθεί, ενώ το 

δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος ξέφυγαν περαιτέρω από τον έλεγχο της 

Κυβέρνησης. Αυτό σε μια περίοδο που η Κύπρος έχει οδηγηθεί σε αποκλεισμό από τις 

διεθνείς χρηματαγορές και η Κυβέρνηση αναγκάζεται να ικετεύει να δανειστεί από τα 

ταμεία προνοίας και συντάξεων των εργαζομένων, τα μέλη των οποίων δικαιολογημένα 

εκφράζουν τις ανησυχίες τους, εάν αυτά τα δάνεια θα επιστραφούν.  

 ∆υστυχώς και το 2013 έχουμε ακόμα ένα χρόνο που συγκεντρώνεται στην αύξηση των 

τακτικών δαπανών κατά 11.2%  και την περαιτέρω μείωση των αναπτυξιακών δαπανών 

κατά 21.2%, πράγμα που θα επιφέρει καθαρή αύξηση των δαπανών κατά €656εκ, χωρίς 

να εντατικοποιείται η  οικονομική ανάπτυξη. 

  Η φιλοσοφία της Κυβέρνησης περιορίζεται στην αποκοπή μισθών και θέσεων στο 

δημόσιο τομέα και ταυτόχρονα την αύξηση της φορολογίας. Ενέργειες που μόνο 

περαιτέρω ύφεση μπορεί να φέρουν. Η Κυβέρνηση μας καθησυχάζει με την προοπτική 

βελτίωσης της κατάστασης από το 2015. Αυτό το αμφιβάλουμε  εφόσον, η Κυβέρνηση 

δανείστηκε για χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του 2009 - 2011 και αυτά τα 

συσσωρευμένα δάνεια, μαζί με το δάνειο για τα ελλείμματα της περιόδου 2012-2016, θα 

αποπληρώνονται από τώρα, πράγμα που σημαίνει ότι, χρήματα για ανάπτυξη μάλλον δεν 

θα υπάρχουν. Ο ισχυρισμός της Κυβέρνησης ότι, οι μειωμένες χρηματοδοτικές ανάγκες 

που θα προκύψουν θα απελευθερώσουν πόρους για ανάπτυξη, δεν μπορούν να 

τεκμηριωθούν. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα της 

εξόφλησης των δανείων της Τρόϊκας, σε σύγκριση με την ετήσια δημοσιονομική 

κατάσταση για την περίοδο του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι, 

για το 2013 ήδη προβλέπεται η Κύπρος θα χρειαστεί 3.1δις ευρώ για εξυπηρέτηση και 

αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, σε σύγκριση με 1.9 δις ευρώ το 2012. 
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 Για κάποια διαρθρωτικά μέτρα που έχουν συμφωνηθεί, φαίνεται να υπάρχουν ακόμα 

προβλήματα και ασάφειες, που τώρα με την κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων 

εμφανίζονται. Μας δημιουργούνται ανησυχίες για την τυχόν καθυστέρηση και αβεβαιότητα 

που δημιουργείται, τόσον εντός της Κύπρου, όσον και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό η 

Κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά να κλείσει τα θέματα που μένουν ανοικτά 

και να πιέσει την Τρόικα να επισπεύσει τις διαδικασίες για έγκριση και εκταμίευση των 

δανείων, ειδικά τώρα που παραδέχθηκε τον κίνδυνο της στάσης πληρωμών. 

 Παρόλη τη ζοφερή εικόνα που υπάρχει εμείς, ως Ευρωπαϊκό Κόμμα, πάντα παίρναμε τη 

θέση  ότι, δεν θα πρέπει να πέσουμε σε ένα ατέρμονο καταιγισμό  αλληλοκατηγοριών και 

αντιπαραθέσεων, αλλά  με υπευθυνότητα, συναίνεση και ενότητα στόχων, να πάρουμε 

εκείνες τις σωστές και θαρραλέες αποφάσεις, που θα μας βγάλουν από την εγκυμονούσα  

καταστροφή. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε δεχθεί αρκετές φορολογίες και μειώσεις μισθών και 

δικαιωμάτων, για να βοηθήσουμε να αποφευχθεί η καταστροφή. 

 Η δική μας εισήγηση είναι ότι ο φετινός προϋπολογισμός δεν θα έπρεπε να είναι μονοετής 

αλλά τετραετής, να περιελάμβανε συμπληρωματικά νομοσχέδια και ανάλογες 

μεταρρυθμίσεις του κράτους αλλά και σχεδιασμό για ενίσχυση της πραγματικής 

οικονομίας. 

 Προϋπολογισμός του 2013.  

 1) Επιμέρους Σχόλια και Θέσεις -  Έσοδα. 

 α) Τα συνολικά προβλεπόμενα έσοδα κατά το 2013 είναι μειωμένα κατά 4.6% σε 

σχέση με τα αναθεωρημένα προβλεπόμενα έσοδα του 2012. Χωρίς τα δάνεια 

όμως, τα έσοδα για το 2013 προβλέπονται να είναι κατά 22.4% υψηλότερα 

από τον προηγούμενο αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Σίγουρα η 

ενσωμάτωση κάποιων φορολογικών και άλλων εισοδηματικών μέτρων, 

φαίνεται να έχουν επηρεάσει  τις προβλέψεις, αλλά με βάση τα προηγούμενα 

χρόνια που δεν εκτιμήθηκε σωστά ο επηρεασμός της περαιτέρω βάθυνσης 

της ύφεσης, μας δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες, αν θα επιτευχθεί η εν λόγω 

αύξηση.  
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 β) Η πτώση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος (€128εκ.) δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει, εφόσον γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανείσπρακτες οφειλές προς το 

φόρο εισοδήματος. Γιατί η καθυστέρηση στην είσπραξη;  

 γ) Σε σχέση με το ΦΠΑ η αύξηση του συντελεστή σε 18% και 19%, που 

αναμενόταν  να επιφέρει πρόσθετα μεταξύ €50εκ και €70εκ, φαίνεται ότι, θα 

αντισταθμιστεί και με το παραπάνω, εφόσον η ύφεση θα βαθύνει με 

αποτέλεσμα, τα αναμενόμενα έσοδα να είναι κατά €65εκ. μειωμένα σε 

σύγκριση με το 2012. ∆εν θα εκπλαγούμε εάν τελικά η μείωση θα είναι πιο 

μεγάλη. Και εδώ η εισήγηση μας είναι η πιο έντονη δραστηριοποίηση στην 

είσπραξη των οφειλομένων φόρων και όχι την επιβολή πρόσθετων φόρων. 

 δ) Κάτω από την κατηγορία ενοίκια, δικαιώματα και άλλοι προσόδοι, φαίνεται μια 

προβλεπόμενη αύξηση της τάξης των €84εκ., σε σχέση με το 2012. Αυτό το 

ποσό όμως δεν συνάδει με τα ποσά των €10εκ. και €5εκ. για το 2013 που 

έχουν περιληφθεί στο Μνημόνιο, για τη χρέωση ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης ασθενών εξωτερικών ιατρείων και τη γενική αναθεώρηση των 

τελών της  Κυβέρνησης.  

 ε) Στα έσοδα από τη φορολογία της περιουσίας, φαίνεται να στηρίζεται αρκετά η 

Κυβέρνηση. Η αύξηση σε αυτά τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθεί το 2013 

κατά 132.3%, που σαφέστατα αντανακλά την εφαρμογή της επιβολής του 

αναθεωρημένου (λόγω της Τρόϊκας) νόμου, για την φορολόγηση της ακίνητης 

ιδιοκτησίας, με αναθεωρημένες αξίες και συντελεστές. Η θέση του Κόμματος 

μας είναι ότι, ναι να φορολογείται η περιουσία, αλλά να φορολογείται σωστά 

και λογικά. ∆εν νοείται η φορολογία να επιφέρει πέραν των € 150εκ, όταν 

ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι μόνο €80εκ θα παίρνει, ενώ η Τρόϊκα είχε ζητήσει 

μόνο €69εκ. Μια υπερβολική αύξηση, που θα προκύψει από την εφαρμογή 

των νέων συντελεστών και αναθεωρημένων αξιών, θα καταστρέψει τον 

κατασκευαστικό τομέα και  θα αποθαρρύνει την ανάπτυξη. Κάποιες αναφορές  
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που κυκλοφορούν τελευταίως για την εφαρμογή ενός κοινού συντελεστή για 

όλες τις αξίες  και χωρίς να διευκρινίζεται εάν το αφορολόγητο ποσό των 

€150.000 θα συνεχίσει να ισχύει, δημιουργούν εύλογες ανησυχίες, κατά πόσο 

μια τέτοια αλλαγή θα είναι δίκαιη.  

2) Επιμέρους Σχόλια και Θέσεις -  ∆απάνες. 

 α) Η φιλοσοφία της Κυβέρνησης φανερώνεται αμέσως μόλις ανοίξουμε τον 

προϋπολογισμό των δαπανών για το 2013, όπου οι συνολικές δαπάνες 

προβλέπονται να αυξάνουν κατά 7.4% σε σχέση με το 2012, εφόσον 

αναμένεται να αυξηθούν οι τακτικές δαπάνες κατά 11.2% και οι  αναπτυξιακές 

να μειωθούν κατά 21.1%.  

 β) Παρόλο της προαναφερόμενης αύξησης των δαπανών, εντούτοις η 

Κυβέρνηση προβλέπει μείωση κατά 5.3% των δαπανών που αφορούν τις 

απολαβές, συνεισφορές, συντάξεις και φιλοδωρήματα του προσωπικού και 

αξιωματούχων της Κυβέρνησης. Όμως έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, τα 

αντίστοιχα ποσά το 2012 ήταν αυξημένα σε σύγκριση με το 2011, οι μικρές 

μειώσεις που αναμένονται να επιτευχθούν για το 2013, υπολείπονται πολύ 

από το 15% μείωση που απαιτεί η Τρόϊκα για την περίοδο 2012 - 2013.  

 γ) Η αύξηση των συνολικών δαπανών οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για 

λειτουργικές δαπάνες, μεταβιβάσεις και το μεγαλύτερο μέρος στην 

εξυπηρέτηση, αποπληρωμή και κόστος έκδοσης δανείων. Η εξυπηρέτηση, 

αποπληρωμή και κόστος δανεισμού προβλέπονται να φθάσουν τα €3.1δις το 

2013 σε σχέση με €1.9δις το 2012, μια αύξηση της τάξης του 63%. Όπως 

γίνεται αντιληπτό η μείωση ενός τέτοιου βάρους, το συντομότερο δυνατόν, 

είναι ουσιαστικής σημασίας, για να μπορούμε να διαθέσουμε αρκετούς 

πόρους, που να μπορούν να κάνουν την διαφορά για επαναδραστηριοποίηση 

της οικονομίας μας. Η ανάγκη για συλλογική ενημέρωση, συζήτηση, 

διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμού και προγραμματισμού ενεργειών και 

λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη. 
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 δ) Σε ότι αφορά τις μεταβιβάσεις εντοπίζουμε ότι, ενώ κατά τη μελέτη και 

συζήτηση των μέτρων για το Μνημόνιο, είχαμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα, 

ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες εξοικονομήσεις από τα κονδύλια 

των κοινωνικών παροχών, χωρίς να πλήττονται  εκείνα τα άτομα που όντως 

έχουν ανάγκη για στήριξη και ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να ήταν πιο 

υψηλές από τα €200εκ.  ∆ιερωτόμαστε, μήπως η εξοικονόμηση που 

«αναμένεται» από την επιβολή κριτηρίων για την παροχή δωρεάν παροχής 

ιατρικής περίθαλψης σε τουρκοκύπριους και αλλοδαπούς, που υπολογίζεται 

σε €50εκ., θα καλυφτεί από τη μικρότερη  μείωση στις άλλες κοινωνικές 

παροχές;  

 ε) Είναι όντος ανησυχητικό το γεγονός ότι, σε μια περίοδο που γίνεται 

προσπάθεια να ελκύσουμε επενδυτές, με αφορμή το φυσικό αέριο και 

ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τις Τουρκικές προκλήσεις στη ΑΟΖ μας, η 

αμυντική θωράκιση μας πάσχει από τα σχετικά μικρά ποσά (€95εκ. μόνο) που 

διαθέτουμε στους προϋπολογισμούς μας.  

 ζ) Στην περίπτωση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, βλέπουμε μια 

αύξηση το 2013 της τάξης των €23εκ., από €42.7εκ το 2012, σε €65εκ., για 

επιχορήγηση των εταιρειών αστικών λεωφορείων. Εταιρείες που διαφήμιζε η 

Κυβέρνηση ότι, με αυτές είχε λυθεί το συγκοινωνιακό πρόβλημα στις αστικές 

περιοχές. Σίγουρα αν δοθούν αρκετές επιχορηγήσεις, όλοι μας θα μπορούμε 

να λύσουμε τέτοια προβλήματα και μάλιστα με καλύτερο έλεγχο στη διαχείριση 

τους. ∆ιερωτόμαστε γιατί δεν μπορούσαν να αυξήσουν έστω και με ένα ή δύο 

ευρώ τα κόμιστρα τους; Ή μήπως αυτό θα ήταν η καπιταλιστική λύση του 

προβλήματος; Η θέση μας είναι να αφεθούν οι εταιρείες να διαμορφώνουν τις 

εργασίες τους, τις διαδρομές τους και τα κόμιστρα τους ως ιδιωτικές εταιρείες, 

με σκοπό να μην χρειάζονται κρατική ενίσχυση. Θα πρέπει να ζητηθεί από τη 

Βουλή να ενημερωθεί κατά πόσο οι εταιρείες αυτές είναι βιώσιμες.  
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 η) Σχετικά με το Γε.Σ.Υ. και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, βλέπουμε κάτω 

από τις μεταβιβάσεις εσωτερικού ότι, ο Οργανισμός θα πάρει το 2013 €3.7εκ 

για κάλυψη του προϋπολογισμού του. ∆εδομένου ότι έχει εγερθεί από την 

Τρόϊκα, θέμα νέας μελέτης για το Γε.Σ.Υ., θα πρέπει να ενημερωθεί η Βουλή 

προς τι θα στοχεύει αυτή η μελέτη και μέχρι να γίνει, τι θα κάνει ο Οργανισμός; 

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας να αναλάβει 

την πιο στενή και λεπτομερή παρακολούθηση των εξελίξεων και τα κόστα των 

εργασιών και ενεργειών που λαμβάνονται για τη μελέτη και τη λειτουργία του 

Γε.Σ.Υ.  

 



 

89 
 

ΣΤ. Παρατηρήσεις του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

 Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία και το κυπριακό 

κράτος αυτή την χρονική περίοδο. Είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε εποχή ισχνών αγελάδων. 

Άλλο πράγμα όμως είναι η οικονομική περισυλλογή και άλλο η μονόπλευρη και 

ισοπεδωτική λιτότητα. Άλλο το κούρεμα και άλλο αποκεφαλισμός. ∆υστυχώς, ο 

Προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι προϋπολογισμός ύφεσης, που 

αντικατοπτρίζει την έλλειψη στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Περιλαμβάνει μέτρα 

κοινωνικής οπισθοδρόμησης αναπτυξιακής υποβάθμισης και εργασιακής 

οπισθοχώρησης. Είναι ένας προϋπολογισμός χωρίς τα τρία «Α», δηλαδή Ανάπτυξη, 

Ανταγωνιστικότητα και Αειφορία. 

 Οι λανθασμένοι χειρισμοί από πλευράς της Κυβέρνησης έφεραν τη χώρα στη θέση να μην 

έχει περιθώρια χρόνου, και να καλείται η Βουλή να εξετάζει τον προϋπολογισμό του 

κράτους μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Είναι καθαρή η ευθύνη της κυβέρνησης 

το γεγονός ότι ο χρόνος κατέστη παράγοντας που καθόρισε το περιεχόμενο της κατ’ 

αρχήν συμφωνίας, αφού τα οικονομικά της χώρας βρίσκονταν στο παρά πέντε της 

πλήρους στάσης πληρωμών και της χρεοκοπίας.   

 Ως αποτέλεσμα αυτής της ανεύθυνης στάσης της κυβέρνησης, τα οικονομικά δεδομένα 

έχουν επιδεινωθεί. Φτάσαμε να αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά επαχθείς όρους για να 

αναγκαστεί φαίνεται τελικά η κυβέρνηση να αποδεχτεί σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές 

απαιτήσεις της Τρόικα. 

 Ο προϋπολογισμός αυτός, με την έμφαση στις τεράστιες περικοπές στις δαπάνες του 

κοινωνικού κράτους και την απόλυση ωρομίσθιων και εποχιακού προσωπικού οδηγεί σε 

μονόπλευρη λιτότητα και σε σφαγιασμό της ανάπτυξης και αύξηση της ανεργίας. Θα 

επιδεινώσει περαιτέρω τη κατάσταση της οικονομίας και να μεγαλώσει τη ψαλίδα μεταξύ 

φτωχών και πλουσίων. Ως Οικολόγοι, ι ιδιαίτερα επικίνδυνη για το φυσικό περιβάλλον και 

την ποιότητα ζωής τον περιορισμό των κονδυλίων για τη διαχείριση των στερεών και 

υγρών αποβλήτων, τον περιορισμό των χορηγιών των περιβαλλοντικών και φιλοζωικών 
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οργανώσεων, το ψαλίδισμα των έργων αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε λατομεία 

και μεταλλεία κ.ο.κ. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ 

Παρουσιολόγιο συνεδριών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2013 

 
Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Πέμπτη   
29 Νοεμβρίου 2012 

 Υπουργός Οικονομικών 
 Ανάλυση κρατικών εσόδων 
 ∆ημοσιονομικοί δείκτες 
 Οικονομική πολιτική και 

δημοσιονομική κατάσταση 
 
 
 Υπουργός Οικονομικών:   
 Βάσος Σιαρλή 
 
 ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας 

της Κύπρου 
 
 ∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου: 
 Πανίκος ∆ημητριάδης 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρίστος Στυλιανίδης 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Κυριάκος Χατζηγιάννη 
Ευθύμιος ∆ίπλαρος 
Αντρέας Μιχαηλίδης 
Γιώργος Λουκαϊδης 
Αντρέας Καυκαλιάς 
Χρίστος Μέσης 
Χριστάκης Τζιοβάννης 
Γιώργος Γεωργίου 
∆ημήτρης Συλλούρης 
 

Παρασκευή 
30 Νοεμβρίου 2012 
 

Κεφάλαιο 18 -Υπουργείο 
Οικονομικών 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 
 
 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
 

 Κεφάλαιο 15 - Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Γιάννος Λαμάρης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Ανδρέας Φακοντής  
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
Χρήστος Στυλιανίδης 
Στέλλα Κυριακίδου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

∆ευτέρα 
3 ∆εκεμβρίου 2012 

Κεφάλαιο 12 - Υπουργείο Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Ανδρέας Καυκαλιάς 
Αντρέας Φακοντής 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Αντώνης Αντωνίου 
Αδάμος Αδάμου 
Χριστάκης Τζιοβάννης 
Γιώργος Γεωργίου 
 

 Κεφάλαιο 14 - Υπουργείο Υγείας
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Στέλλα Κυριακίδου 
Αδάμος Αδάμου 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Αθηνά Κυριακίδου 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

 Κεφάλαιο 11 - Υπουργείο Άμυνας
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Χάρης Γεωργιάδης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Γιώργος Βαρνάβα 
Σωτήρης Σαμψών 
Ανδρέας Πιτσιλλίδης 
Ανδρέας Μιχαηλίδης 
Άριστος ∆αμιανού 
Χρίστος Μέσης 
Νεόφυτος Κωνσταντίνου 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Τρίτη  
4 ∆εκεμβρίου 2012 

Κεφάλαιο 21 - Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού  
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης  
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Λευτέρης Χριστοφόρου 
Ζαχαρίας Ζαχαρίου 
Γιαννάκης Γαβριήλ 
Κώστας Κώστα 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
 

 Κεφάλαιο 16 - Υπουργείο 
Εσωτερικών 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης  
Πάμπος Παπαγεωργίου 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρίστος Μέσης  
Ανδρέας Κυπριανού 
Κυριάκος Χατζηγιάννης 
Σοφοκλής Φυττής 
Φειδίας Σαρίκας 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Γιώργος Βαρνάβα 
 

 Κεφάλαιο 20 - Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Νίκος Τορναρίτης 
Ευθύμιος ∆ίπλαρος 
Γιώργος Λουκαϊδης  
Ανδρέας Καυκαλιάς 
Αθηνά Κυριακίδου 
Γιώργος Βαρνάβα 
 

Τετάρτη  
5 ∆εκεμβρίου 2012 

Κεφάλαιο 13 - Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης και ∆ημοσίας Τάξεως 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
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Ημερομηνία 
συζήτησης 

 

Υπουργείο/ανεξάρτητη 
Υπηρεσία 

 
Παρόντες βουλευτές 

Ιωνάς Νικολάου 
Άριστος ∆αμιανού 
Αντώνης Αντωνίου 
Σοφοκλής Φυττής 
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά 
Πανίκκος Σταυριανός 
Ρούλα Μαυρονικόλα 
 

 Κεφάλαιο 17 - Υπουργείο 
Εξωτερικών 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Μάριος Μαυρίδης 
Χάρης Γεωργιάδης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Χρίστος Μέσης  
 

 Κεφάλαιο 22 - Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Έργων 
(Κατʼ άρθρον συζήτηση) 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Χάρης Γεωργιάδης 
Νίκος Νικολαΐδης 
Γιώργος Περδίκης 
 
Μη μέλη της επιτροπής: 
Αντώνης Αντωνίου 
Ανδρέας Μιχαηλίδης  
Ανδρέας Φακοντής  
Κώστας Κώστα 
Χριστάκης Τζιοβάννης 
 

Παρασκευή 14 
∆εκεμβρίου 2012 

 Έγκριση προσχεδίου έκθεσης 
της επιτροπής 

 
 Έγκριση τροποποιήσεων του 

προϋπολογισμού του 2013 που 
κατατέθηκαν από το Υπουργείο 
Οικονομικών 

Μέλη της επιτροπής: 
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος 
Άγγελος Βότσης 
Αβέρωφ Νεοφύτου 
Χάρης Γεωργιάδης 
Μάριος Μαυρίδης 
Γιάννος Λαμάρης  
Νίκος Νικολαΐδης 
Νίκος Κουτσού 
Γιώργος Περδίκης 
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ΜΕΡΟΣ Ε 
Πίνακες που αντικατοπτρίζουν τη δημοσιονομική κατάσταση  

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΔΕΙΚΤΕΣ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
€ εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ. € εκ.

Ακαθάριστο Εγχώριον Προϊόν (τρέχουσες τιμές) 17.157,1 16.853,5 17.406,0 17.979,3 17.855,9 17.493,5 17.522,2 18.051,3

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) 3,6 (1,9) 1,1 0,5 (2,4) (3,5) (1,3) 1,1

Ανεργία ΕΕΔ (%) 3,7 5,3 6,2 7,9 12,0 13,8 14,2 13,0

Πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης) (%) 4,4 0,2 2,6 3,5 3,4 1,5 1,4 1,5

Δημοσιονομικό 'Ελλειμμα 160,6 -1.011,1 -920,1 -1.132,4 -925,0 -765,0 -560,0 -290,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 0,9 -6,0 -5,3 -6,0 -5,2 -4,4 -3,2 -1,6

Πρωτογενές 'Ελλειμμα/Πλεόνασμα 647,2 -598,8 -528,8 -706,4 -390,1 -90,0 145,0 446,5
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 3,8 -3,6 -3,0 -3,9 -2,2 -0,5 0,8 2,5

Δημόσιες Αποταμιεύσεις 687,7 -323,4 -261,8 -500,0 -385,0 -280,0 -60,0 236,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 4,0 -1,9 -1,5 -2,8 -2,2 -1,6 -0,3 1,3

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 528,3 708,8 658,8 635,3 540,0 490,0 500,0 525,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 3,1 4,2 3,8 3,5 3,0 2,8 2,9 2,9

Ακαθάριστες Χρηματοδοτικές Ανάγκες -1.295,1 -2.408,0 -2.112,2 -2.441,0 -3.250,0 -3.580,9 -2.120,0 -2.450,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος -7,5 -14,3 -12,1 -13,6 -18,2 -20,5 -12,1 -13,6

Δημόσιο Χρέος 8.388,1 9.864,5 10.652,6 12.777,0 15.320,0 16.090,0 16.750,0 17.145,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 48,9 58,5 61,2 71,1 85,8 92,0 95,6 95,0

Δημόσιο Εξωτερικό Χρέος 2.354,2 3.984,5 5.615,1 7.115,6 8.521,1 10.900,0 11.510,0 12.000,0
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προίόντος 13,7 23,6 32,3 39,6 47,7 62,3 65,7 66,5

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών -3.047,0 -1.318,8 -1.354,8 -1.200,2 -709,0 -253,5 -84,2 48,4
             % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος -17,8 -7,8 -7,8 -6,7 -4,0 -1,4 -0,5 0,3
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΜΕΓΕΘH ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
                          ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2013 (σε εκατομμύρια ευρώ)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΕΣΟΔΑ 4.644,7 5.457,5 5.664,5 7.061,7 6.755,9 6.331,2 6.309,2 7.740,3 7.624,3
ΔΑΠΑΝΕΣ 6.074,1 6.627,3 6.954,0 7.509,6 8.131,6 8.626,8 8.861,8 8.770,3 9.458,4

ΕΛΛΕΙΜΜΑ -1.429,5 -1.169,8 -1.289,5 -447,9 -1.375,7 -2.295,6 -2.552,6 -1.030,0 -1.834,2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (διαφορά)  2009-2013 (σε χιλιάδες ευρώ)

Πραγματικά Πραγματικά Διαφορά Πραγματικά Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά Προϋπολ. Διαφορά
Έσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα ´Εσοδα
2009 2010 2011 2012 2013

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.892.917 1.902.583 9.666 2.085.738 183.155 2.185.000 99.262 2.155.940 -29.060 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.709.479 2.749.993 40.514 2.757.192 7.199 2.708.300 -48.892 2.731.493 23.193

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 214.669 237.178 22.509 222.805 -14.373 240.000 17.195 238.192 -1.808 

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 72.317 178.180 105.863 94.984 -83.196 135.000 40.016 219.568 84.568

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 134.618 226.662 92.044 238.801 12.139 220.000 -18.801 235.757 15.757

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 229.064 219.478 -9.586 180.507 -38.971 178.000 -2.507 105.114 -72.886 
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 117.191 117.927 736 99.671 -18.256 99.800 129 24.098 -75.702 
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 479 396 -83 739 343 200 -539 200 0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 57.339 53.682 -3.657 52.540 -1.142 55.000 2.460 58.416 3.416
 Πρόσοδοι από Τόκους 49.857 43.659 -6.198 23.941 -19.718 20.000 -3.941 20.380 380
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 4.198 3.814 -384 3.616 -198 3.000 -616 2.020 -980 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 5.253.064 5.514.074 261.010 5.580.027 65.953 5.666.300 86.273 5.686.064 19.764

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 456.465 292.659 -163.806 1.746.699 1.454.040 2.331.739 585.040 1.938.218 -393.521 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 5.709.529 5.806.733 97.204 7.326.726 1.519.993 7.998.039 671.313 7.624.282 -373.757 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3A:   ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  (ποσοστιαία αναλογία) 2009-2013 (σε χιλιάδες ευρώ)

Πραγματικά % Πραγματικά % Πραγματικά % Προϋπολ. % Προϋπολ. %
Έσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία ´Εσοδα αναλογία
2009 2010 2011 2012 2013

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.892.917 36,0 1.902.583 34,5 2.085.738 37,4 2.185.000 38,6 2.155.940 37,9

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.709.479 51,6 2.749.993 49,9 2.757.192 49,4 2.708.300 47,8 2.731.493 48,0

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 214.669 4,1 237.178 4,3 222.805 4,0 240.000 4,2 238.192 4,2

ΕΝΟΙΚΙΑ,  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ  ΠΡΟΣΟΔΟΙ 72.317 1,4 178.180 3,2 94.984 1,7 135.000 2,4 219.568 3,9

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 134.618 2,6 226.662 4,1 238.801 4,3 220.000 3,9 235.757 4,1

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 229.064 4,4 219.478 4,0 180.507 3,2 178.000 3,1 105.114 1,8
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 117.191 2,2 117.927 2,1 99.671 1,8 99.800 1,8 24.098 0,4
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 479 0,0 396 0,0 739 0,0 200 0,0 200 0,0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 57.339 1,1 53.682 1,0 52.540 0,9 55.000 1,0 58.416 1,0
 Πρόσοδοι από Τόκους 49.857 0,9 43.659 0,8 23.941 0,4 20.000 0,4 20.380 0,4
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 4.198 0,1 3.814 0,1 3.616 0,1 3.000 0,1 2.020 0,0

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 5.253.064 100,0 5.514.074 100,0 5.580.027 100,0 5.666.300 100,0 5.686.064 100,0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 456.465 292.659 1.746.699 2.331.739 1.938.218

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΣΟΔΩΝ 5.709.529 5.806.733 7.326.726 7.998.039 7.624.282
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3B:   ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ   2009-2013 (σε χιλιάδες ευρώ)

1 2 3 4 5
Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Πραγματικά Μεταβολή Αναθεωρ. Μεταβολή Προϋπολ. Μεταβολή

´Εσοδα 2:1 ´Εσοδα 2:1 ´Εσοδα 3:2 ´Εσοδα 4:3 ´Εσοδα 5:4
2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %

Α. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 1.892.917 -15,2 1.902.583 0,5 2.085.738 9,6 2.185.000 4,8 2.155.940 -1,3

  1. Φόρος Εισοδήματος- Φυσικά Πρόσωπα 571.346 8,7 593.030 3,8 634.132 6,9 642.400 1,3 582.000 -9,4
     Υπάλληλοι 476.703 10,6 499.447 4,8 537.973 7,7 522.400 -2,9 486.000 -7,0
     Υπάλληλοι - Υπεράκτιων Εταιρειών 32.926 5,3 34.328 4,3 41.082 19,7 50.000 21,7 41.000 -18,0
     Αυτοεργοδοτούμενοι 61.717 -2,4 59.255 -4,0 55.077 -7,1 70.000 27,1 55.000 -21,4

  2. Φόρος Εισοδήματος -Νομικά Πρόσωπα 739.527 -10,1 678.207 -8,3 767.563 13,2 778.000 1,4 710.000 -8,7
     Εταιρικός Φόρος 404.993 -16,1 366.681 -9,5 378.068 3,1 348.000 -8,0 340.000 -2,3
     Εταιρικός Φόρος-Υπεράκτιες Εταιρείες 334.185 -1,6 311.366 -6,8 324.587 4,2 365.000 12,5 300.000 -17,8
     Άλλα 349 -39,6 160 -54,2 64.908 40467,5 65.000 0,1 70.000 7,7

  3. Φόροι Περιουσίας 121.721 -68,8 143.850 18,2 118.060 -17,9 103.500 -12,3 161.500 56,0
     Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών 75.305 -75,3 87.699 16,5 71.260 -18,7 55.000 -22,8 50.000 -9,1
     Φόρος επί Μερισμάτων 29 -42,0 12 -58,6 40 233,3 0 -100,0 0
     Δικαιώματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 34.076 -52,5 41.453 21,6 33.589 -19,0 22.000 -34,5 25.000 13,6
     Άλλοι Φόροι Περιουσίας 12.311 -4,5 14.686 19,3 13.171 -10,3 26.500 101,2 86.500 226,4

  4. Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 83.334 -7,0 78.054 -6,3 75.724 -3,0 75.000 -1,0 63.300 -15,6
  5. 'Αλλοι 376.989 -6,7 409.442 8,6 490.259 19,7 586.100 19,5 639.140 9,0

Β. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 2.709.479 -11,8 2.749.993 1,5 2.757.192 0,3 2.708.300 -1,8 2.731.493 0,9
  Εισαγωγικοί Δασμοί 39.831 -29,8 36.464 -8,5 31.925 -12,4 25.000 -21,7 29.225 16,9
  Φόροι Κατανάλωσης 575.259 -7,9 600.266 4,3 632.085 5,3 610.700 -3,4 671.352 9,9
  Φόρος Προστιθεμένης Αξίας 1.747.038 -10,1 1.733.742 -0,8 1.718.346 -0,9 1.700.000 -1,1 1.635.000 -3,8
  Δικαιώματα Κτηματολογίου  και Χωρομετρίας 67.646 -52,3 82.274 21,6 68.227 -17,1 45.000 -34,0 50.000 11,1
  Φόροι Μηχανοκινήτων Οχημάτων 34.860 -2,7 33.210 -4,7 32.118 -3,3 31.800 -1,0 31.064 -2,3
  Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 145.148 6,2 149.925 3,3 153.665 2,5 152.000 -1,1 170.000 11,8
  Τέλη Χαρτοσήμων 45.727 -32,9 53.058 16,0 43.222 -18,5 40.000 -7,5 35.008 -12,5
  'Αλλοι 53.970 -16,9 61.054 13,1 77.604 27,1 103.800 33,8 109.844 5,8
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Γ. ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 214.669 -22,7 237.178 10,5 222.805 -6,1 240.000 7,7 238.192 -0,8

Δ.  ΕΝΟΙΚΙΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΟΔ 72.317 -39,6 178.180 146,4 94.984 -46,7 135.000 42,1 219.568 62,6
  Ενοίκια και Δικαιώματα 27.469 -62,5 50.883 85,2 54.557 7,2 95.000 74,1 157.768 66,1
  Άλλοι Πρόσοδοι 44.848 -3,5 127.297 183,8 40.427 -68,2 40.000 -1,1 61.800 54,5
  Κέρδη Κεντρικής Τράπεζας 7.265 -15,8 92.357 1171,3 12.321 -86,7 13.241 7,5 10.000 -24,5
  Άλλα Ωφελήματα από Επενδύσεις 0 0 0 0 0
  Κρατικό Λαχείο 37.209 -0,7 33.682 -9,5 27.479 -18,4 21.000 -23,6 51.000 142,9

Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 134.618 3,0 226.662 68,4 238.801 5,4 220.000 -7,9 235.757 7,2
  Επιβαρύνσεις Φόρων και Τελών 50.537 -1,1 56.899 12,6 53.857 -5,3 20.000 -62,9 24.641 23,2
  Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές 16.426 -13,6 21.419 30,4 21.899 2,2 15.000 -31,5 23.393 56,0
  Τέλη Αεροπορικών Ταξιδιών 2 #DIV/0! 0 -100,0 11 0 -100,0 30 #DIV/0!
  Εισφορές από τα  Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 38.725 4,0 41.159 6,3 43.130 4,8 42.000 -2,6 45.775 9,0
  Εισφορές Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 11.106 79,6 12.505 12,6 12.415 -0,7 12.000 -3,3 10.562 -12,0
  'Αλλες 17.822 3,4 94.680 431,3 107.489 13,5 131.000 21,9 131.356 0,3

ΣΤ. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 229.064 8,1 219.478 -4,2 180.507 -17,8 178.000 -1,4 105.114 -40,9
 Έσοδα μη άλλως Κατατάξιμα 117.191 18,5 117.927 0,6 99.671 -15,5 99.800 0,1 24.098 -75,9
 Έσοδα Αμυντικής Θωράκισης 479 -51,7 396 -17,3 739 86,6 200 -72,9 200 0,0
 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 57.339 9,6 53.682 -6,4 52.540 -2,1 55.000 4,7 58.416 6,2
 Πρόσοδοι από Τόκους 49.857 187,7 43.659 -12,4 23.941 -45,2 20.000 -16,5 20.380 1,9
 Πωλήσεις Παγίων/Μετοχών 4.198 -90,1 3.814 -9,1 3.616 -5,2 3.000 -17,0 2.020 -32,7

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   Α 5.253.064 -13,1 5.514.074 5,0 5.580.027 1,2 5.666.300 1,5 5.686.064 0,3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 456.465 139,6 292.659 -35,9 1.746.699 496,8 2.331.739 33,5 1.938.218 -16,9
 Χορηγίες 85.834 137,6 92.013 7,2 117.643 27,9 120.000 2,0 174.034 45,0
 Δάνεια 370.631 140,1 200.646 -45,9 1.629.056 711,9 2.211.739 35,8 1.764.184 -20,2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.709.529 -8,4 5.806.733 1,7 7.326.726 26,2 7.998.039 9,2 7.624.282 -4,7
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία ανολογία) 2009-2013(σε χιλιάδες ευρώ) 

Πραγματικές % Πραγματικές % Πραγματικές %  Προϋπολ. %  Προϋπολ. %
Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία Δαπάνες αναλογία

2009 2010 2011 2012 2013

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.395.260 30,9 2.500.430 32,4 2.625.867 32,8 2.748.991 34,3 2.603.080 27,5
  α.Σύνολο αποδοχών 1.967.474 25,4 2.007.069 26,0 2.076.522 25,9 2.180.642 27,2 2.056.776 21,7
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 427.786 5,5 493.361 6,4 549.345 6,9 568.349 7,1 546.304 5,8
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.059.450 13,7 1.033.592 13,4 1.035.389 12,9 1.071.307 13,4 1.107.336 11,7
Λειτουργικές Δαπάνες 369.478 4,8 376.503 4,9 403.114 5,0 382.211 4,8 391.343 4,1
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 96.959 1,3 86.649 1,1 79.355 1,0 88.182 1,1 76.465 0,8
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Άλλα 21.654 0,3 20.294 0,3 18.966 0,2 28.056 0,4 19.920 0,2
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 62.729 0,8 58.821 0,8 64.182 0,8 66.437 0,8 56.044 0,6
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 20.847 0,3 19.650 0,3 15.950 0,2 18.256 0,2 15.097 0,2
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 202.227 2,6 213.028 2,8 206.893 2,6 205.693 2,6 206.576 2,2
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0,0 0 0,0 0 0,0 60.803 0,8 72.000 0,8
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 285.556 3,7 258.647 3,4 246.929 3,1 221.669 2,8 269.891 2,9
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.219.127 28,6 2.314.242 30,0 2.402.814 30,0 2.250.462 28,1 2.057.641 21,8
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 776.068 10,0 822.776 10,7 852.246 10,6 796.260 9,9 740.539 7,8
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 228.211 2,9 217.429 2,8 218.848 2,7 245.384 3,1 242.559 2,6
Επιχορηγήσεις 73.750 1,0 68.135 0,9 87.638 1,1 80.440 1,0 101.793 1,1
Κοινωνικές Παροχές 1.115.595 14,4 1.191.974 15,4 1.233.196 15,4 1.115.327 13,9 962.760 10,2
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 25.503 0,3 13.928 0,2 10.886 0,1 13.051 0,2 9.990 0,1
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 50.419 0,7 49.546 0,6 44.583 0,6 123.298 1,5 127.266 1,3
5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 511.927 6,6 459.001 5,9 539.324 6,7 611.649 7,6 674.637 7,1
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 511.927 6,6 459.001 5,9 539.324 6,7 611.649 7,6 674.637 7,1
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 172.221 2,2 198.319 2,6 148.199 1,9 224.587 2,8 218.498 2,3
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 441.214 5,7 404.235 5,2 389.428 4,9 419.080 5,2 225.782 2,4
8. ΔΑΝΕΙΑ 897.343 11,6 758.875 9,8 823.111 10,3 1.352.947 16,9 2.444.207 25,8
Έκδοση Δανείων 115.355 1,5 154.428 2,0 174.484 2,2 118.000 1,5 142.627 1,5
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 66.490 0,9 64.088 0,8 57.855 0,7 609.013 7,6 1.475.786 15,6
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 679.981 8,8 520.410 6,7 576.699 7,2 622.512 7,8 822.920 8,7
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 35.517 0,5 19.949 0,3 14.073 0,2 3.422 0,0 2.874 0,0

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.746.961 100,0 7.718.240 100,0 8.008.715 100,0 8.802.321 109,9 9.458.447 100,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α: ΠΕΡΙΛΗΨΗ OIKONOMIKHΣ ANAΛΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ποσοστιαία μεταβολή) 2009-2013(σε χιλιάδες ευρώ) 

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

2009 2010 2011 2012 2013

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.395.260 2.500.430 105.170 4,4 2.625.867 125.437 5,0 2.748.991 123.124 4,7 2.603.080 -145.911 -5,3
  α.Σύνολο αποδοχών 1.967.474 2.007.069 39.595 2,0 2.076.522 69.453 3,5 2.180.642 104.120 5,0 2.056.776 -123.866 -5,7
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 427.786 493.361 65.575 15,3 549.345 55.984 11,3 568.349 19.004 3,5 546.304 -22.045 -3,9
 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.059.450 1.033.592 -25.858 -2,4 1.035.389 1.797 0,2 1.071.307 35.918 3,5 1.107.336 36.029 3,4
Λειτουργικές Δαπάνες 369.478 376.503 7.025 1,9 403.114 26.611 7,1 382.211 -20.903 -5,2 391.343 9.132 2,4
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 96.959 86.649 -10.310 -10,6 79.355 -7.294 -8,4 88.182 8.827 11,1 76.465 -11.717 -13,3
Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια 
και Άλλα Γεγονότα  

21.654 20.294 -1.360 -6,3 18.966 -1.328 -6,5 28.056 9.090 47,9 19.920 -8.136 -29,0

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 62.729 58.821 -3.908 -6,2 64.182 5.361 9,1 66.437 2.255 3,5 56.044 -10.393 -15,6
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 20.847 19.650 -1.197 -5,7 15.950 -3.700 -18,8 18.256 2.306 14,5 15.097 -3.159 -17,3
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 202.227 213.028 10.801 5,3 206.893 -6.135 -2,9 205.693 -1.200 -0,6 206.576 883 0,4
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 200.376 211.562 11.186 5,6 205.604 -5.958 -2,8 204.000 -1.604 -0,8 205.000 1.000 0,5
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 60.803 60.803 #DIV/0! 72.000 11.197 18,4
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 285.556 258.647 -26.909 -9,4 246.929 -11.718 -4,5 221.669 -25.260 -10,2 269.891 48.222 21,8
Άλλες Λειτουργικές Δαπάνες 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.219.127 2.314.242 95.115 4,3 2.402.814 88.572 3,8 2.250.462 -152.352 -6,3 2.057.641 -192.821 -8,6
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 776.068 822.776 46.708 6,0 852.246 29.470 3,6 796.260 -55.986 -6,6 740.539 -55.721 -7,0
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 228.211 217.429 -10.782 -4,7 218.848 1.419 0,7 245.384 26.536 12,1 242.559 -2.825 -1,2
Επιχορηγήσεις 73.750 68.135 -5.615 -7,6 87.638 19.503 28,6 80.440 -7.198 -8,2 101.793 21.353 26,5
Κοινωνικές Παροχές 1.115.595 1.191.974 76.379 6,8 1.233.196 41.222 3,5 1.115.327 -117.869 -9,6 962.760 -152.567 -13,7
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 25.503 13.928 -11.575 -45,4 10.886 -3.042 -21,8 13.051 2.165 19,9 9.990 -3.061 -23,5
4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑ

50.419 49.546 -873 -1,7 44.583 -4.963 -10,0 123.298 78.715 176,6 127.266 3.968 3,2

5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 511.927 459.001 -52.926 -10,3 539.324 80.323 17,5 611.649 72.325 13,4 674.637 62.988 10,3
6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 172.221 198.319 26.098 15,2 148.199 -50.120 -25,3 224.587 76.388 51,5 218.498 -6.089 -2,7
7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 441.214 404.235 -36.979 -8,4 389.428 -14.807 -3,7 419.080 29.652 7,6 225.782 -193.298 -46,1
8. ΔΑΝΕΙΑ 897.343 758.875 -138.468 -15,4 823.111 64.236 8,5 1.352.947 529.836 64,4 2.444.207 1.091.260 80,7
Έκδοση Δανείων 115.355 154.428 39.073 33,9 174.484 20.056 13,0 118.000 -56.484 -32,4 142.627 24.627 20,9

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.746.961 7.718.240 -28.721 -0,4 8.008.715 290.475 3,8 8.802.321 793.606 9,9 9.458.447 656.126 7,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β: OIKONOMIKH ANAΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  2009-2013 (σε χιλιάδες Ευρώ)

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

2009 2010 2011 2012 2013

 1.ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.395.260 2.500.430 105.170 4,4 2.625.867 125.437 5,0 2.748.991 123.124 4,7 2.603.080 -145.911 -5,3
  α.Σύνολο αποδοχών 1.967.474 2.007.069 39.595 2,0 2.076.522 69.453 3,5 2.180.642 104.120 5,0 2.056.776 -123.866 -5,7
       Απολαβές προσωπικού 1.741.845 1.773.851 32.006 1,8 1.837.228 63.377 3,6 1.924.391 87.163 4,7 1.808.982 -115.409 -6,0
           Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 9.058 9.080 22 0,2 9.710 630 6,9 10.081 371 3,8 9.878 -203 -2,0
           Κρατικοί υπαλλήλοι 1.535.217 1.569.851 34.634 2,3 1.628.877 59.026 3,8 1.698.100 69.223 4,2 1.596.806 -101.294 -6,0
           Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό 197.570 194.920 -2.650 -1,3 198.641 3.721 1,9 216.210 17.569 8,8 202.298 -13.912 -6,4
      Προσωπικό Εξωτερικών Υπηρεσιών 11.812 12.595 783 6,6 13.723 1.128 9,0 15.992 2.269 16,5 15.812 -180 -1,1
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Α. 170.554 176.681 6.127 3,6 180.042 3.361 1,9 193.349 13.307 7,4 187.001 -6.348 -3,3
      Συνεισφορές της Κυβέρνησης σε άλλα Ταμεία 8.365 8.464 99 1,2 8.734 270 3,2 9.798 1.064 12,2 9.379 -419 -4,3
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Α.Θ. 7 2 -5 0 -2 20 20 20 0
      Συνεισφορά της Κυβέρνησης στο Τ.Κ.Σ. 34.891 35.476 585 1,7 36.795 1.319 3,7 37.092 297 0,8 35.582 -1.510 -4,1
      
  β.Συντάξεις και Φιλοδωρήματα 427.786 493.361 65.575 15,3 549.345 55.984 11,3 568.349 19.004 3,5 546.304 -22.045 -3,9

 2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.059.450 1.033.592 -25.858 -2,4 1.035.389 1.797 0,2 1.071.307 35.918 3,5 1.107.336 36.029 3,4
Λειτουργικές Δαπάνες 369.478 376.503 7.025 1,9 403.114 26.611 7,1 382.211 -20.903 -5,2 391.343 9.132 2,4
   α. Οδοιπορικά 6.424 6.283 -141 -2,2 6.029 -254 -4,0 6.588 559 9,3 5.195 -1.393 -21,1
   β.Λειτουργικά 'Εξοδα Γραφείου 41.686 46.701 5.015 12,0 50.469 3.768 8,1 50.853 384 0,8 51.503 650 1,3
   γ.Λειτουργικά 'Εξοδα Μη Γραφειακών Χώρων 46.401 47.503 1.102 2,4 58.038 10.535 22,2 54.311 -3.727 -6,4 66.364 12.053 22,2
   δ. Άλλα Λειτουργικά Έξοδα 28.040 29.710 1.670 6,0 22.928 -6.782 -22,8 34.684 11.756 51,3 24.635 -10.049 -29,0
   ε. Αγορά Αναλώσιμων Γραφείου 10.376 10.445 69 0,7 9.402 -1.043 -10,0 9.905 503 5,3 8.444 -1.461 -14,8
   στ. Αγορά Αναλώσιμων Μη Γραφειακών Χώρων 236.551 235.861 -690 -0,3 256.248 20.387 8,6 225.870 -30.378 -11,9 235.202 9.332 4,1
               Αγορά Ύδατος 63.562 62.355 -1.207 -1,9 74.979 12.624 20,2 55.200 -19.779 -26,4 58.421 3.221 5,8
               Αγορά Φαρμάκων 99.913 103.172 3.259 3,3 109.479 6.307 6,1 101.297 -8.182 -7,5 109.094 7.797 7,7
               Άλλες Ιατρικές Προμήθειες 30.526 28.526 -2.000 -6,6 29.640 1.114 3,9 28.933 -707 -2,4 28.816 -117 -0,4

-76465,0
Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 96.959 86.649 -10.310 -10,6 79.355 -7.294 -8,4 88.182 8.827 11,1 76.465 -11.717 -13,3
    α. Συντηρήσεις Κτιρίων και Γραφείων 26.720 21.709 -5.011 -18,8 14.977 -6.732 -31,0 19.075 4.098 27,4 11.360 -7.715 -40,4
    β. Συντηρήσεις Έργων Υποδομής 39.937 33.647 -6.290 -15,7 32.047 -1.600 -4,8 32.752 705 2,2 27.444 -5.308 -16,2
    γ. Συντηρήσεις Άλλων Χώρων 1.167 1.204 37 3,2 1.018 -186 -15,4 1.138 120 11,8 894 -244 -21,4
    δ. Μηχανήματα, Μηχανολογικός και Άλλος Εξοπλι 19.854 19.589 -265 -1,3 20.115 526 2,7 21.441 1.326 6,6 22.668 1.227 5,7
    ε. Τηλεπικοινωνιακός και Μηχανογραφικός Εξοπλισ 9.053 10.299 1.246 13,8 11.004 705 6,8 13.484 2.480 22,5 13.932 448 3,3
    στ.Άλλες Συντηρήσεις και Επιδιορθώσεις 228 201 -27 -11,8 194 -7 -3,5 292 98 50,5 167 -125 -42,8
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Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια/Σεμινάρια και Ά 21.654 20.294 -1.360 -6,3 18.966 -1.328 -6,5 28.056 9.090 47,9 19.920 -8.136 -29,0
Γεγονότα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 62.729 58.821 -3.908 -6,2 64.182 5.361 9,1 66.437 2.255 3,5 56.044 -10.393 -15,6
Εκδόσεις και Δημοσιότητα 20.847 19.650 -1.197 -5,7 15.950 -3.700 -18,8 18.256 2.306 14,5 15.097 -3.159 -17,3
Δαπάνες Άμυνας και Αστυνόμευσης 202.227 213.028 10.801 5,3 206.893 -6.135 -2,9 205.693 -1.200 -0,6 206.576 883 0,4
           Δαπάνες Αμυντικής Θωράκισης 200.376 211.562 11.186 5,6 205.604 -5.958 -2,8 204.000 -1.604 -0,8 205.000 1.000 0,5
Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό 0 60.803 60.803 72.000 11.197 18,4
Δαπάνες σε Σχέση με τα Έσοδα 285.556 258.647 -26.909 -9,4 246.929 -11.718 -4,5 221.669 -25.260 -10,2 269.891 48.222 -18,4
           Επιστροφές Άμεσων Φόρων 41.916 27.507 -14.409 -34,4 28.082 575 2,1 28.810 728 2,6 28.714 -96 -0,3
           Επιστροφές Έμμεσων Φόρων 242.318 229.415 -12.903 -5,3 217.294 -12.121 -5,3 190.272 -27.022 -12,4 239.730 49.458 26,0
           Επιστροφές Τελών και Άλλων Προσόδων 1.322 1.725 403 30,5 1.553 -172 -10,0 2.587 1.034 66,6 1.447 -1.140 -44,1
           Επιβαρύνσεις/Τόκοι σε επιστροφές 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

 3. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 2.219.127 2.314.242 95.115 4,3 2.402.814 88.572 3,8 2.250.462 -154.517 -6,3 2.057.641 206.894 -8,6
Μεταβιβάσεις Εσωτερικού 776.068 822.776 46.708 6,0 852.246 29.470 3,6 796.260 -55.986 -6,6 740.539 343.994 -7,0
          Ημικρατικοί Οργανισμοί 272.944 297.556 24.612 9,0 326.858 29.302 9,8 287.619 -39.239 -12,0 236.781 -50.838 -17,7
          Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 151.607 152.302 695 0,5 142.436 -9.866 -6,5 120.154 -22.282 -15,6 112.296 -7.858 -6,5
          Συμβούλια / Επιτροπές / Οργανώσεις 15.537 15.205 -332 -2,1 18.244 3.039 20,0 15.639 -2.605 -14,3 33.826 18.187 116,3
          Άλλες Μεταβιβάσεις Εσωτερικού: 335.980 357.713 21.733 6,5 364.708 6.995 2,0 372.848 8.140 2,2 357.636 384.503 -4,1
         (Γενική Κυβερνητική Εισφορά στο Τ.Κ.Α.) 302.765 319.936 17.171 5,7 327.021 7.085 2,2 342.000 14.979 4,6 329.000 -13.000 -3,8
Μεταβιβάσεις Εξωτερικού 228.211 217.429 -10.782 -4,7 218.848 1.419 0,7 245.384 26.536 12,1 242.559 -2.825 -1,2
Επιχορηγήσεις 73.750 68.135 -5.615 -7,6 87.638 19.503 28,6 80.440 -7.198 -8,2 101.793 21.353 26,5
Κοινωνικές Παροχές 1.115.595 1.191.974 76.379 6,8 1.233.196 41.222 3,5 1.115.327 -117.869 -9,6 962.760 -152.567 -13,7
          Παροχές Παιδείας 243.259 232.909 -10.350 -4,3 245.601 12.692 5,4 203.701 -41.900 -17,1 187.892 -15.809 -7,8
          Πολιτιστικές Παροχές 8.942 14.716 5.774 64,6 12.994 -1.722 -11,7 13.787 793 6,1 9.173 -4.614 -33,5
          Παροχές Υγείας 64.917 69.354 4.437 6,8 69.681 327 0,5 59.128 -10.553 -15,1 50.751 -8.377 -14,2
          Παροχές Στέγασης 95.037 95.356 319 0,3 97.355 1.999 2,1 82.651 -14.704 -15,1 56.801 -25.850 -31,3
          Παροχές Κοινωνικής Πρόνοιας 617.006 686.429 69.423 11,3 713.546 27.117 4,0 654.172 -59.374 -8,3 567.286 -86.886 -13,3
          Άλλες Κοινωνικές Παροχές 23.628 23.082 -546 -2,3 20.943 -2.139 -9,3 24.276 3.333 15,9 18.735 -5.541 -22,8
          Ειδικά Ταμεία 62.806 70.128 7.322 11,7 73.076 2.948 4,2 77.612 4.536 6,2 72.122 -5.490 -7,1
Αποζημιώσεις και Έξοδα Αγωγών 25.503 13.928 -11.575 -45,4 10.886 -3.042 -21,8 13.051 0 19,9 9.990 -3.061 -23,5
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4. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 50.419 49.546 -873 -1,7 44.583 -4.963 -10,0 123.298 78.715 176,6 127.266 3.968 3,2

5. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 511.927 459.001 -52.926 -10,3 539.324 80.323 17,5 611.649 72.325 13,4 674.637 62.888 10,3
Εξυπηρέτηση Δημοσίου Χρέους 511.927 459.001 -52.926 -10,3 539.324 80.323 17,5 611.649 72.325 13,4 674.637 62.888 10,3
         Τόκοι Εσωτερικού 342.525 214.484 -128.041 -37,4 187.218 -27.266 -12,7 356.926 169.708 90,6 343.137 -13.789 -3,9
         Τόκοι Εξωτερικού 80.425 129.042 48.617 60,5 218.484 89.442 69,3 240.610 22.126 10,1 318.390 77.780 32,3
          Ζημιές από συναλλαγές ECP 0 100
          Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι 83.733 110.424 26.691 31,9 129.621 19.197 17,4 7.667 -121.954 -94,1 7.040 -627 -8,2
         Τραπεζικές Επιβαρύνσεις 5.244 5.051 -193 -3,7 4.001 -1.050 -20,8 6.446 2.445 61,1 5.970 -476 -7,4

6. ΠΑΓΙΑ/ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 172.221 198.319 26.098 15,2 148.199 -50.120 -25,3 224.587 76.388 51,5 218.498 -6.089 -2,7
          Αγορά Γης και Κτιρίων 113.089 79.629 -33.460 -29,6 95.860 16.231 20,4 80.110 -15.750 -16,4 78.100 -2.010 -2,5
          Αγορά Σταθερών και Κινητών Μηχανημάτων 31.213 50.581 19.368 62,1 22.988 -27.593 -54,6 43.486 20.498 89,2 33.992 -9.494 -21,8
          Αγορά Εξοπλισμού 22.567 31.315 8.748 38,8 27.749 -3.566 -11,4 37.579 9.830 35,4 41.777 4.198 11,2
          Κινητά Μηχανήματα 1.009 1.757 748 74,1 1.582 -175 -10,0 1.412 -170 -10,7 629 -783 -55,5
          Επενδύσεις 4.343 35.037 30.694 706,7 20 -35.017 -99,9 62.000 61.980 309900,0 64.000 2.000 3,2

7. ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 441.214 404.235 -36.979 -8,4 389.428 -14.807 -3,7 419.080 29.652 7,6 225.782 -193.298 -46,1
          Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων 144.117 147.269 3.152 2,2 124.354 -22.915 -15,6 123.025 -1.329 -1,1 65.698 -57.327 -46,6
          Δρόμοι 96.173 118.533 22.360 23,2 136.617 18.084 15,3 109.486 -27.131 -19,9 77.705 -31.781 -29,0
          Έργα Υποδομής 117.903 69.319 -48.584 -41,2 68.260 -1.059 -1,5 92.442 24.182 35,4 33.980 -58.462 -63,2
           Κατασκευαστικά Έργα 68.568 58.522 -10.046 -14,7 50.089 -8.433 -14,4 83.876 33.787 67,5 44.588 -39.288 -46,8
           Άλλα Έργα 14.453 10.592 -3.861 -26,7 10.108 -484 -4,6 10.251 143 1,4 3.811 -6.440 -62,8

8. ΔΑΝΕΙΑ 897.343 758.875 -138.468 -15,4 823.111 64.236 8,5 1.352.947 529.836 64,4 2.444.207 1.091.260 80,7
Έκδοση Δανείων 115.355 154.428 39.073 33,9 174.484 20.056 13,0 118.000 -56.484 -32,4 142.627 24.627 20,9
Αποπληρωμές Δανείων Εξωτερικού 66.490 64.088 -2.402 -3,6 57.855 -6.233 -9,7 609.013 551.158 952,7 1.475.786 866.773 142,3
Αποπληρωμές Δανείων Εσωτερικού 679.981 520.410 -159.571 -23,5 576.699 56.289 10,8 622.512 45.813 7,9 822.920 200.408 32,2
Συνεισφορά στα Εξοφλητικά Αποθέματα 35.517 19.949 -15.568 -43,8 14.073 -5.876 -29,5 3.422 -10.651 -75,7 2.874 -548 -16,0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.746.961 7.718.240 -28.721 -0,4 8.008.715 290.475 3,8 8.802.321 791.441 9,9 9.458.447 1.055.741 7,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 - 2013 (σε χιλιάδες Ευρώ)

Πραγματικές Πραγματικές Πραγματικές  Προϋπολ.  Προϋπολ.

Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες Δαπάνες
Δαπάνη κατά Κεφάλαιο 2009 2010 2011 2012 2013

€ € € € €

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ 2.872,4 399,6 544,2 4.424,2 815,0

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 0,0 16,4 17,0 52,6 0,0

Υπουργικό Συμβούλιο 0,0 0,0 7,0 5,2 0,0

Βουλή των Αντιπροσώπων 1.637,3 342,0 497,8 1.314,7 814,7

Δικαστική Υπηρεσία 1.235,1 41,1 22,4 3.051,7 0,2

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 50,7 61,8 51,2 132,1 49,8

Νομική Υπηρεσία 21,7 34,5 23,3 63,8 39,7

Ελεγκτική Υπηρεσία 28,9 21,6 27,3 52,6 10,1

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 0,0 5,8 0,6 15,7 0,0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 29,1 93,5 76,9 132,6 45,8

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 0,0 1,8 11,9 7,8 0,0

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 5,6 21,9 1,2 0,1 0,1

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 0,0 10,6 4,5 23,0 10,1

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 3,6 4,8 9,2 6,1 0,1

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων 0,0 0,0 0,2 6,6 0,1

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 17,8 50,7 27,4 88,9 35,4

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 2,0 3,6 21,4 0,1 0,1

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 2,5 14,4 13,5 43,1 0,1

Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση 2,5 14,4 13,5 43,1 0,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 123.868,6 84.823,7 77.723,8 106.744,4 52.254,7

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Διοίκηση 1.776,1 465,6 243,6 356,4 310,1

Τμήμα Γεωργίας 5.615,0 7.334,6 5.674,0 5.716,7 4.873,4

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 8.704,9 9.234,1 7.059,5 8.036,8 6.842,8

Τμήμα Δασών 7.314,3 6.652,5 5.182,3 6.606,7 5.671,5

Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων 89.876,6 44.958,5 46.627,8 71.298,9 23.828,7

Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 1.999,1 1.149,4 809,4 1.861,9 1.111,8

Μετεωρολογική Υπηρεσία 310,8 132,9 86,2 239,2 176,9

Τμήμα Αναδασμού 1.376,3 3.178,6 1.428,0 2.020,6 560,1

Μεταλλεία 298,2 261,4 269,7 262,4 271,1

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 2.381,1 2.591,6 2.242,2 2.665,7 2.104,4

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 4.216,2 7.161,3 6.677,3 5.958,8 5.462,4

Τμήμα Περιβάλλοντος 0,0 1.703,1 1.424,0 1.720,5 1.041,5
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 21.798,5 42.742,6 18.338,2 16.130,8 16.520,1

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - Διοίκηση 335,4 309,6 315,9 396,9 150,1

Φυλακές 1.590,6 3.884,0 3.595,0 5.734,4 4.322,0

Αστυνομία 19.028,9 37.656,2 12.216,2 7.453,3 10.228,6

Πυροσβεστική Υπηρεσία 843,7 892,8 2.211,1 2.546,1 1.819,4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 19.284,7 23.437,7 17.269,9 21.212,7 16.109,5

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού - Διοίκηση 3.557,9 828,6 620,9 2.123,1 16.109,4

Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 15.726,8 22.609,1 16.649,1 19.036,1 0,0

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 0,0 0,0 0,0 53,6 0,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 17.123,1 18.506,3 23.558,4 31.888,6 23.469,0

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση 2.476,3 2.070,5 4.168,7 4.455,1 2.843,1

Tμήμα Εργασίας 558,3 2.161,0 5.619,9 8.710,1 3.975,2

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1,1 7,1 2,9 22,5 6,9

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 11.363,8 10.249,3 9.053,7 10.497,8 10.015,0

Κέντρο Παραγωγικότητας 1.424,4 2.241,2 2.932,4 5.246,6 4.890,1

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες 282,3 623,6 926,3 1.700,1 800,1

Aνώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 290,8 554,4 213,8 504,3 334,9

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 39,8 1,5 0,0 0,0 0,0

Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων 8,6 0,0 251,9 500,1 400,1

Tμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 677,7 597,8 388,9 252,1 203,6

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 292.799,4 256.837,4 266.408,2 297.280,3 223.607,9

Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση 48.496,9 35.436,4 26.739,7 66.768,4 42.316,7

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας 16.565,5 14.744,3 14.449,1 14.127,1 9.391,6

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου 4.662,0 4.683,1 3.371,3 3.635,1 2.422,8

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας 13.169,8 14.937,1 14.408,4 13.026,8 8.863,4

Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού 19.793,7 18.608,4 18.775,2 20.227,5 16.123,6

Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου 16.257,8 13.611,6 14.565,8 14.539,3 11.386,2

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 58.983,0 72.124,9 76.351,4 83.425,1 53.737,5

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 84,0 1.119,4 1.191,5 0,0 0,0

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 113.616,3 79.603,0 94.494,4 80.800,1 78.804,0

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 518,0 475,8 425,8 473,6 298,5

Yπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων 135,5 119,4 144,8 140,0 150,0

Πολιτική ΄Αμυνα 190,6 648,9 54,7 117,4 113,5

Υπηρεσία Ασύλου 326,4 725,3 1.436,3 0,1 0,0
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.575,8 2.513,3 2.693,5 3.973,7 3.523,3

Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση 288,6 270,0 614,4 997,9 1.623,3

Εξωτερικές Υπηρεσίες 1.287,2 2.243,3 2.079,1 2.975,8 1.900,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 24.217,0 58.775,7 20.133,1 116.309,9 123.031,5

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση 4.472,9 35.675,8 141,6 64.456,3 64.405,2

Τελωνεία 354,6 1.635,3 452,9 408,2 310,2

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 18,9 14,1 47,6 106,1 30,1

Στατιστική Υπηρεσία 3.368,5 3.471,1 5.861,9 3.749,2 2.579,3

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 1,0 6,2 7,0 2,7 0,0

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 112,7 553,4 537,5 2.560,4 6,2

Τυπογραφείο 120,7 145,9 1.166,5 3.832,1 1.501,5

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 15.767,8 17.274,0 11.918,2 12.740,6 20.199,1

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και  Αποθεματικό - Αναπτυξιακές Δαπάνες 0,0 0,0 0,0 28.454,3 34.000,0

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 45.317,1 32.586,7 25.946,4 69.326,9 80.745,0

Γραφείο Προγραμματισμού 43.538,0 32.014,9 25.756,3 69.172,0 80.720,0

Γενικό Λογιστήριο 1.779,1 571,7 190,2 154,9 25,0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 235.890,3 246.944,1 224.517,2 216.995,8 165.992,9

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Διοίκηση 12.909,6 10.186,9 68.356,4 63.389,3 32.624,1

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 118.004,8 135.104,9 138.306,7 120.385,8 113.600,0

Μέση Εκπαίδευση 32.539,7 29.595,2 910,1 1.023,1 584,7

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 2.358,6 3.695,3 427,8 714,7 409,7

Δημοτική Εκπαίδευση 39.062,0 43.102,5 788,0 1.141,0 1.123,1

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 4.127,0 5.189,9 2.857,5 3.772,8 2.785,4

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 259,5 155,0 129,6 276,1 130,1
Πολιτιστικές Υπηρεσίες 26.629,2 19.914,4 12.741,2 26.293,1 14.735,9
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 90.899,0 118.541,6 126.646,4 99.607,4 67.982,2

Υπουργείο Συγκοινωνιών και `Εργων - Διοίκηση 7.444,1 4.145,6 4.256,4 4.291,7 1.242,1

Τμήμα Δημοσίων `Εργων 69.491,0 90.854,5 106.309,4 66.387,4 41.033,4

Τμήμα Ελέγχου 0,0 10.088,7 1.839,4 10.099,0 10.007,2

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2.833,6 421,0 498,4 646,8 447,1

Τμήμα Αρχαιοτήτων 1.584,9 1.443,9 1.614,7 2.605,1 2.945,2

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 1.618,2 4.521,2 2.665,6 6.568,0 6.227,5

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 1.215,8 472,6 636,4 1.289,2 1.065,4

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 1.756,3 1.768,7 1.671,3 2.423,4 1.838,6

Τμήμα Οδικών Μεταφορών 2.764,7 2.988,3 3.057,5 3.533,7 3.141,7

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 2.190,4 1.837,0 4.097,3 1.763,0 34,1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 18.128,9 15.736,3 17.464,0 33.125,7 27.712,3

Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση 7.177,3 4.064,5 5.770,2 6.778,9 7.852,1

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 9.027,5 9.114,0 9.594,5 22.860,4 18.049,7

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 230,7 372,3 157,0 396,1 168,1

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 169,2 142,2 161,4 138,6 114,3

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 416,8 856,0 663,8 1.555,8 131,3

Γενικό Χημείο του Κράτους 1.107,2 1.187,2 1.117,1 1.395,9 1.396,8

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 893.857,0 902.014,8 821.385,1 1.017.328,1 801.859,0
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ OΠΩΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2013 

2012 2013 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1.  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 138 138 
2.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15.862 15.202 
3.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 296 289 
4.  ΑΜΥΝΑ 4.362 4.353 
5.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.744 5.678 
6.  ΠΑΙΔΕΙΑ 11.535 11.521 

37.937 37.181 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (I+II) 37.937 37.181 

      

I.  ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 138 138 

      

Κεφάλαιο 01.01 - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 10 10 

Κεφάλαιο 01.04 - Βουλή των Αντιπροσώπων 83 83 

Κεφάλαιο 02.01.11 - Επίτροπος Νομοθεσίας και Επίτροπος     

                          Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 1 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 5 5 

Κεφάλαιο 03.08 - Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης     

                          Συνεργατικών Εταιρειών 1 1 

Κεφάλαιο 03.09 - Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 3 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 
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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 

II  ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 37.799 37.043 

      

Α.  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15.862 15.202 

      

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 832 773 

Κεφάλαιο 01.01 - Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 1 1 

Κεφάλαιο 01.03 - Υπουργικό Συμβούλιο 12 12 

Κεφάλαιο 01.04 - Βουλή των Αντιπροσώπων 121 102 

Κεφάλαιο 02.01 - Νομική Υπηρεσία 129 127 

Κεφάλαιο 02.02 - Ελεγκτική Υπηρεσία 119 113 

Κεφάλαιο 02.03 - Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 1 1 

Κεφάλαιο 03.02 - Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 21 21 

Κεφάλαιο 03.03 - Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 21 15 

Κεφάλαιο 03.06 - Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 34 28 

Κεφάλαιο 03.08 - Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης     

                           Συνεργατικών Εταιρειών 55 55 

Κεφάλαιο 19.01 - Γραφείο Προγραμματισμού 68 65 

Κεφάλαιο 19.02 - Γενικό Λογιστήριο 250 233 

      

12  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ     

      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.619 1.548 

    

Κεφάλαιο 12.01 - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων     

                           και Περιβάλλοντος, Διοίκηση 9 9 

Κεφάλαιο 12.02 - Τμήμα Γεωργίας 405 386 

Κεφάλαιο 12.04 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 193 189 

Κεφάλαιο 12.05 - Τμήμα Δασών 323 309 

Κεφάλαιο 12.06 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 305 279 

Κεφάλαιο 12.07 - Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως 52 50 

Κεφάλαιο 12.08 - Μετεωρολογική Υπηρεσία 71 69 

Κεφάλαιο 12.09 - Τμήμα Αναδασμού 70 69 

Κεφάλαιο 12.10 - Μεταλλεία 11 11 

Κεφάλαιο 12.11 - Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 79 79 

Κεφάλαιο 12.12 - Τμήμα Αλιείας και Θαλλασίων Ερευνών 69 66 

Κεφάλαιο 12.13 - Τμήμα Περιβάλλοντος 32 32 

      

13  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 19 19 

      

Κεφάλαιο 13.01 - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας     
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                           Τάξεως, Διοίκηση 19 19 

      
14  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 246 235 

      

Κεφάλαιο 14.01 - Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και     

                           και Τουρισμού, Διοίκηση 5 168 

Κεφάλαιο 14.02 - Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας 165 0 

Κεφάλαιο 14.04 - Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου     

                           Παραλήπτη 76 67 

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.028 943 

      

Κεφάλαιο 15.01 - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών     

                           Ασφαλίσεων, Διοίκηση 6 5 

Κεφάλαιο 15.02 - Τμήμα Εργασίας 98 95 

Κεφάλαιο 15.03 - Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων 320 299 

Κεφάλαιο 15.04 - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 400 351 

Κεφάλαιο 15.05 - Κέντρο Παραγωγικότητας 40 36 

Κεφάλαιο 15.06 - Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων     

                           με Αναπηρίες 26 26 

Κεφάλαιο 15.07 - Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 20 18 

Κεφάλαιο 15.09 - Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 35 34 

Κεφάλαιο 15.10 - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 83 79 

      

16  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1.314 1.188 

      

Κεφάλαιο 16.01 - Υπουργείο Εσωτερικών, Διοίκηση 122 89 

Κεφάλαιο 16.08 - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 266 227 

Κεφάλαιο 16.09 - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού      

                           και Μετανάστευσης 1 1 

Κεφάλαιο 16.10 - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 791 740 

Κεφάλαιο 16.11 - Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 96 93 

Κεφάλαιο 16.13 - Πολιτική Άμυνα 38 38 

      

17  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 238 231 

      

Κεφάλαιο 17.01 - Υπουργείο Εξωτερικών, Διοίκηση 32 25 

Κεφάλαιο 17.02 - Εξωτερικές Υπηρεσίες 206 206 

      

18  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 4.475 4.320 

      

Κεφάλαιο 18.01 - Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση 68 67 

  Υποδιαίρεση 16 - Υπηρεσίες Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 0 73 

Κεφάλαιο 18.03 - Τελωνεία 409 406 
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   Υποδιαίρεση 11 - Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 260 258 

Κεφάλαιο 18.04 - Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 350 339 

Κεφάλαιο 18.05 - Στατιστική Υπηρεσία 119 116 

Κεφάλαιο 18.06 - Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 76 0 

Κεφάλαιο 18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοικήσεως και     

                          Προσωπικού 48 48 

   Υποδιαίρεση 11 - Γενικό Διοικητικό Προσωπικό 367 359 

   Υποδιαίρεση 12 - Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό 2.343 2.240 

   Υποδιαίρεση 13 - Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό 176 161 

   Υποδιαίρεση 16 - Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 13 13 

Κεφάλαιο 18.08 - Τυπογραφείο 82 76 

Κεφάλαιο 18.09 - Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 164 164 

21  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 1.430 1.335 

Κεφάλαιο 21.02 - Τμήμα Δημοσίων Έργων 350 312 

Κεφάλαιο 21.03 - Τμήμα Ελέγχου 8 8 

Κεφάλαιο 21.05 - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 17 13 

Κεφάλαιο 21.08 - Τμήμα Αρχαιοτήτων 85 71 

Κεφάλαιο 21.09 - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 322 322 

Κεφάλαιο 21.10 - Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 76 81 

Κεφάλαιο 21.11 - Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 347 327 

Κεφάλαιο 21.12 - Τμήμα Οδικών Μεταφορών 123 110 

Κεφάλαιο 21.13 - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 102 91 
      

22  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4.661 4.610 
      

Κεφάλαιο 22.01 - Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση 3.126 3.119 

Κεφάλαιο 22.02 - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες     

                          Δημόσιας Υγείας 1.119 1.080 

Κεφάλαιο 22.03 - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 92 92 

Κεφάλαιο 22.04 - Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 82 77 

Κεφάλαιο 22.05 - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 151 151 

Κεφάλαιο 22.06 - Γενικό Χημείο του Κράτους 91 91 
      

Β.  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 296 289 
      

Κεφάλαιο 01.05 - Δικαστική Υπηρεσία 296 289 
      

Γ.  ΑΜΥΝΑ 4.362 4.353 
      

Κεφάλαιο 11.01 - Υπουργείο Άμυνας, Διοίκηση 107 107 

Κεφάλαιο 11.02 - Κυπριακός Στρατός 4.255 4.246 
      

Δ.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5.744 5.678 
      

Κεφάλαιο 13.02 - Φυλακές 404 370 
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Κεφάλαιο 13.03 - Αστυνομία 4.597 4.572 

Κεφάλαιο 13.04 - Πυροσβεστική Υπηρεσία 743 736 

      

Ε.  ΠΑΙΔΕΙΑ 11.535 11.521 

      

Κεφάλαιο 20.01 - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διοίκηση 283 276 

   Υποδιαίρεση 11 - Τεχνικές Υπηρεσίες 44 44 

   Υποδιαίρεση 12 - Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 37 37 

Κεφάλαιο 20.02 - Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση 8 8 

Κεφάλαιο 20.03 - Μέση Εκπαίδευση 5.541 5.539 

Κεφάλαιο 20.04 - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 498 497 

Κεφάλαιο 20.05 - Δημοτική Εκπαίδευση 5.056 5.055 

   Υποδιαίρεση 13 - Σχολή Τυφλών 6 6 

   Υποδιαίρεση 14 - Σχολή Κωφών 2 2 

Κεφάλαιο 20.06 - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 11 11 

Κεφάλαιο 20.07 - Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 8 5 

Κεφάλαιο 20.08 - Πολιτιστικές Υπηρεσίες 14 14 

   Υποδιαίρεση 14 - Κυπριακή Βιβλιοθήκη 27 27 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ 2013 

2012 2013 Διαφορά 

Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας 138 138 ‐ 

Κρατικοί Υπάλληλοι 37.799 37.423 756* 

37.937 37.181 756 

Ίδρυση νέων θέσεων: 

*Σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα (Πρώτο Μέρος) του Προϋπολογισμού 5 

(Ίδρυση νέων θέσεων) 

Κατάργηση Θέσεων: 

*Σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα(Δεύτερο Μέρος)του Προϋπολογισμού 761 

(Κατάργηση θέσεων) 
756 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΔΠ ΓΓΠ ΓΒΠ Σύνολο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 2 41 1 44

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2 11 1 14

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 22 0 23

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 134 7 141

 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 64 4 69

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 1 1 0 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 12 1 14

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 12 39 2 53

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8 27 3 38

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 0 10 1 11

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 0 10 0 10

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΟΣΤΑΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 7 6 0 13

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2 0 0 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 6 0 7

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1 6 1 8

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 0 12 1 13

ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 16 5 0 21

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 15 46 2 63

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 184 8 195

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 17 47 0 64

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 117 9 135

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 25 207 21 253

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 168 669 44 881
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 10 71 4 85
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 33 573 16 622
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 9 31 0 40
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 1 61 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 30 149 9 188
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 21 320 13 354
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 18 344 15 377

ΣΥΝΟΛΟ 414 3225 164 3803
ΓΔΠ (Γενικό Διοικητικό Προσωπικό)
ΓΓΠ (Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό)
ΓΒΠ (Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό)
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ 
Τροποποιήσεις στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, οι οποίες κατατέθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονομικών μετά τη λήξη της κυρίως συζήτησης από την επιτροπή 

Τροποποίηση Αρ. 1 

 Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2013   

 Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου, 

ουδεμία δαπάνη διενεργείται για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και 

Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για κάλυψη εποχικών αναγκών με εξαίρεση τις 

ακόλουθες κατηγορίες εποχικού προσωπικού: 

 (i) Πυροσβεστική Υπηρεσία (Εργάτες Πυρόσβεσης 120 άτομα) 

  (ii)  Επαρχιακές ∆ιοικήσεις (Ναυαγοσώστες 132 άτομα) 

  (iii) Τμήμα ∆ασών (∆ασοπυροσβέστες 388 άτομα) 

 Πέραν της πρόσληψης του πιο πάνω ωρομίσθιου προσωπικού παρίσταται ανάγκη για 

πρόσληψη πρόσθετου ωρομίσθιου προσωπικού για κάλυψη έκτακτων αναγκών ως 

ακολούθως:   

(i) Τμήμα ∆ασών (πρόσθετα 70 άτομα), για εργασίες που αφορούν κυρίως καθαρισμό και 

συντήρηση της φυτείας στους αυτοκινητόδρομους, συντήρηση δασικών δρόμων 

(ii) Τμήμα Αρχαιοτήτων (80 άτομα), για διεξαγωγή ανασκαφών 

(iii) Υπουργείο Παιδείας – Αποθήκη (10 άτομα), για την έγκαιρη αποστολή βιβλίων και 

διδακτικών υλικών στα σχολεία 

(iv) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (14 άτομα), για κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν λόγω 

συνέχισης της εφαρμογής του Σχεδίου ∆ράσης για την τρομώδη νόσο των 

αιγοπροβάτων, με βάση τις Κοινοτικές υποχρεώσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου υπάρχουν 

διαθέσιμες πιστώσεις για κάλυψη της δαπάνης του πρόσθετου ωρομισθίου προσωπικού και 

ότι όλοι οι προαναφερόμενοι αριθμοί εποχικού ωρομίσθιου προσωπικού περιλήφθηκαν στα 

στοιχεία που δόθηκαν στην Τρόικα.  
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 Περαιτέρω αναφέρεται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του περί της ∆ιαδικασίας Πρόσληψης 

Εργοδοτουμένων Καθορισμένης ∆ιάρκειας στη ∆ημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή 

Θέματα Νόμου, από τις διατάξεις του άρθρου 16 εξαιρείται η πρόσληψη εργοδοτουμένων 

καθορισμένης διάρκειας στις ακόλουθες Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Τμήματα/ 

Υπηρεσίες, με την προϋπόθεση ότι έχουν περιληφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον 

Προϋπολογισμό του 2013:  

i. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (14 εργοδοτούμενοι καθορισμένης διάρκειας 

(αρχαιολόγοι / οστεολόγοι / ανθρωπολόγοι), για την κάλυψη αναγκών στη ∆ιερευνητική 

Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (∆ΕΑ), στα πλαίσια εκταφής και ταυτοποίησης 

λειψάνων).  

ii. Τμήμα ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (7 

∆ασικοί Λειτουργοί που αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν από το ∆ασικό Κολλέγιο 

Κύπρου).   

iii. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας: 

32 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών), (Τμήμα Εργασίας: 7 Εργατικοί Λειτουργοί), 

(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 2 Λειτουργοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 10 

Βοηθοί Ασφαλιστικοί Λειτουργοί) και (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων: 6 Επιθεωρητές 

Εργασιακών Σχέσεων)].    

iv. Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ανώτατος αριθμός  ανθρωπομηνών 

για εποχιακές ανάγκες, 1720).     

v. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (21 Επιμελητές σε πλήρη βάση απασχόλησης, 7 

Επιμελητές σε μερική βάση απασχόλησης για κάλυψη αναγκών στα Κρατικά Ινστιτούτα 

Επιμόρφωσης, 2 Επιμελητές σε μερική βάση απασχόλησης για κάλυψη αναγκών στα 

απογευματινά / βραδινά τμήματα των Τεχνικών Σχολών και 3 Εκπαιδευτικοί 

Ψυχολόγοι).   
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Πέραν της πρόσληψης των πιο πάνω εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας, παρίσταται 

ανάγκη για κάλυψη  των πιο κάτω αναγκών: 

vi. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (7 πρόσθετοι Επιμελητές σε πλήρη βάση 

απασχόλησης για σκοπούς κάλυψης των αναγκών των Σχολείων Μέσης και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών και 3 πρόσθετοι Επιμελητές σε μερική βάση 

απασχόλησης για κάλυψη αναγκών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης). 

Σημειώνεται ότι ο ανώτατος αριθμός μόνιμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και 

εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, δεν θα 

υπερβαίνει τα 472 πρόσωπα σε πλήρη ή μερική βάση απασχόλησης. 

vii. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας Ιδρυματικών Λειτουργών, για την 

κάλυψη αναγκών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της απουσίας Ιδρυματικών 

Λειτουργών ή/και Ιδρυματικών Λειτουργών 1ης Τάξης με μακροχρόνια άδεια απουσίας 

(άδεια ασθένειας, άδεια μητρότητας), μέχρι του ανώτατου αριθμού των οκτώ (8) 

προσώπων. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16  «σε περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία για 

οποιοδήποτε λόγο, υπηρετούντων εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στις 

Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Τμήματα / Υπηρεσίες που αναφέρονται στο (i) έως (v) 

πιο πάνω, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους».  

 Παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του εν λόγω άρθρου, το οποίο θα αφορά τις Ανεξάρτητες 

Υπηρεσίες/Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες που αναφέρονται στο (i) έως (iv) και δεν θα αφορά 

τις θέσεις Επιμελητή και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου. 

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 16, «τηρουμένων των διατάξεων του περί της 

∆ιαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης ∆ιάρκειας στη ∆ημόσια Υπηρεσία 

και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρείται η 

πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας  για την κάλυψη αναγκών που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κένωσης μόνιμων θέσεων, της απουσίας με μακροχρόνια 

άδεια απουσίας (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας) και της αποχώρησης υπηρετούντων 
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εκτάκτων ή υπηρετούντων ατόμων καθορισμένης διάρκειας στο Υπουργείο Υγείας και στα 

τμήματα/ υπηρεσίες του, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περιληφθεί στον Προϋπολογισμό 

του 2013 οι αναγκαίες πιστώσεις, όπως προβλέπεται ειδικότερα ως ακολούθως: 

 Υπουργείο Υγείας και τα τμήματα / υπηρεσίες του [(∆ιοίκηση: ανώτατος αριθμός μόνιμων σε 

ολόκληρη τη δομή θέσεων και εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ 

δεκαπενθημέρων, 3272 πρόσωπα), (αναφορικά με τον ανώτατο αριθμό νοσηλευτικών 

λειτουργών σε ολόκληρη τη δομή του Γενικού Νοσηλευτικού Κλάδου μόνιμων και/ή εκτάκτων / 

εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ανά πάσα στιγμή των αριθμό των 2855 κατ’ ανώτατο όριο) (Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες 

∆ημόσιας Υγείας: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και 

εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 1344 πρόσωπα), 

(Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και 

εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 129 πρόσωπα), 

(Οδοντιατρικές Υπηρεσίες: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και 

εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 86,5 πρόσωπα), 

(Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων και 

εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 217 πρόσωπα), 

(Γενικό Χημείο του Κράτους: ανώτατος αριθμός μονίμων σε ολόκληρη τη δομή θέσεων 

Χημικού και Τεχνικού Χημείου και υπηρετούντων εκτάκτων/εργοδοτουμένων καθορισμένης 

διάρκειας/ δεκαπενθημέρων, 115 πρόσωπα) ]» 

 Κρίνεται αναγκαίο όπως στην πιο πάνω εξαίρεση περιληφθούν και οι θέσεις Επιμελητή και 

Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

 Με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη τροποποίησης του Άρθρου 16 του περί 

Προϋπολογισμού Νόμου και ενσωμάτωσης των πιο πάνω ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο του 

περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου.   

Τροποποίηση Αρ. 2 

 Νέο Άρθρο στο Βασικό Νόμο  
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 Στο νομοσχέδιο του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου εκ παραδρομής δεν 

συμπεριλήφθηκε στο Βασικό Νόμο το ακόλουθο Άρθρο που αφορά τους δημοσιονομικούς 

στόχους και το ύψος της ετήσιας διόρθωσης του δημοσιονομικού ισοζυγίου κατά τη διάρκεια 

της προγραμματικής περιόδου 2013-2015 όπως έχει συμφωνηθεί και περιληφθεί στο 

Μνημόνιο Συναντίληψης: 

«Κάθε έκαστο έτος επιτυγχάνεται σταδιακή βελτίωση του πρωτογενούς δημοσιονομικού 

ισοζυγίου έτσι ώστε το 2013 το πρωτογενές έλλειμμα να μην ξεπερνά το 0,7% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του ιδίου χρόνου σε τρέχουσες τιμές, το 2014 το 

πρωτογενές πλεόνασμα να είναι τουλάχιστον της τάξης του 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος του ιδίου χρόνου σε τρέχουσες τιμές και το 2015 το πρωτογενές πλεόνασμα να 

είναι τουλάχιστον της τάξης του 2,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του ιδίου χρόνου 

σε τρέχουσες τιμές. 

 Η διόρθωση του δημοσιονομικού ισοζυγίου για την περίοδο 2013-2015 θα πρέπει να φθάσει 

τις 5¾ ποσοστιαίες μονάδες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του ιδίου χρόνου σε 

τρέχουσες τιμές.  Η ετήσια διόρθωση κατά την υπό αναφορά περίοδο καθορίζεται ως 

ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του ιδίου χρόνου σε τρέχουσες τιμές ως 

ακολούθως: 

(i)     Για το 2013 2½% 

(ii)    Για το 2014 1¾% 

(iii)   Για το 2015 1½%.» 

 Με βάση τα πιο πάνω παρίσταται ανάγκη περίληψης του πιο πάνω Άρθρου στο Βασικό Νόμο 

του νομοσχεδίου του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου.   

 Τροποποίηση Αρ. 3 

 Με στόχο την επιτυχή υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, κρίνεται αναγκαία η 

επαναδημιουργία των πιο κάτω θέσεων στη ∆ιοίκηση του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, με μηδενική πρόνοια: 

i. 4 θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλ.Α13(ιι)),  

ii. 12 θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄(Κλ.Α11(ιι)) 
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iii. 28 θέσεις Λειτουργού Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού (Κλ. Α8, Α10 και Α11). 

 Οι θέσεις αυτές θα δεσμεύονται με σημείωση η οποία θα διαλαμβάνει ότι με την πλήρωσή 

τους τερματίζεται αριθμός αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΠ  και κατ’ επέκταση 

μειώνεται ο αριθμός έκτακτων Εκπαιδευτικών, ισόποσης εξοικονόμησης, από  τα Κεφάλαια 

20.03 «Μέση Εκπαίδευση», 20.04 «Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση» και 20.05 

«∆ημοτική Εκπαίδευση», ανάλογα με την περίπτωση. 

 Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12 ∆εκεμβρίου 2012 εξουσιοδότησε τον 

Υπουργό Οικονομικών να αποστείλει τις Τροπολογίες με Αριθμό 1-3 στην Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στον υπό 

ψήφιση  Προϋπολογισμό του 2013. 

 


